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Strategiskt 
målområde 

Samarbete kring den Individuella patientöversikten (IPÖ) – 
strategisk riktning och implementering 

Överlappande målområden 

   
 

Bakgrund 
Syfte 

År 2018 påbörjades uppbyggnaden av en nationellt enhetlig infrastruktur som samlar 
in och åskådliggör komplexa data, den Individuella Patientöversikten (IPÖ). Detta 
som svar på avsaknaden av enhetliga system för sammanställning av strukturerade 
data om cancerpatientens vård och behandling, vilket begränsar effektiva 
patientmöten och utveckling av cancervårdens kvalitet och forskning. Utvecklingen 
sker under ledning av Regionala Cancercentrum och erbjuder mervärden inte bara för 
den kliniska verksamheten, utan också för patienter, forskning och vårdutveckling; 
I den kliniska vardagen som underlag för dialog mellan patient och vårdgivare och 
behandlingsbeslutsstöd för vårdgivare. För patienter som källa till förbättrad 
information, ökad kunskap och medinflytande. För forskning som källa till aktuella 
data för genomförande av studier och uppföljning, t ex avseende nya läkemedel och 
behandlingsbiverkningar. För vårdutveckling som underlag till systematisk 
kvalitetssäkring och uppföljning av patientrapporterade mått. 

Mål  
Nytta 

Målsättningen med samarbetet är att snabbare kunna införa nya arbetssätt, tekniker 
och behandlingar i cancervården. Patientöversikter har initialt lanserats för åtta 
cancerdiagnoser under en 36 månaders period med målet att ansluta fler diagnoser 
samt vidareutveckla den framtagna skalbara modellen för strukturerad insamling och 
presentation av kliniska data på cancerområdet. Nollvision cancer bidrar genom stärkt 
extern kommunikation och tvärsektoriellt engagemang för att accelera införandet av 
IPÖ och skapa en grundstark och innovativ strategisk riktning för IPÖs långsiktiga 
implementering även bortom projektets slutdatum.   

Aktiviteter 
Leveranser 

Strategiska aktiviteter Nollvision cancers samordningskontor:  
1. Organisera, genomföra och följa upp strategiskapande aktiviteter 
2. Utåtriktade nätverksinsatser: Vitalis 2019, Samverkansdag och uppföljande 

dialogmöten med Life Science-industrin 2020 
3. Hitta vägar för vidare implementering, finansiering samt förvaltning post 

2021 genom innovationsledning och samfinansiering av en intressentanalys 
av IPÖ genomförd av konsultföretaget Helseplan 

Resultat 
Effekt 
 
Hur insatsen bidrar till att nå 
Agenda 2030 och visionen att 
transformera cancer från en dödlig 
till en botbar eller kronisk sjukdom 

Prevention, tidig upptäckt och bättre precision i diagnostiken, cancerbehandlingen och 
uppföljningen av enskilda patienters cancersjukdom är nyckeln för att transformera 
cancer från en dödlig till en botbar eller kronisk sjukdom. Utveckling av 
patientöversikter på etablerade registerplattformar drar nytta av befintlig samverkan 
mellan landsting, sjukvårdsregioner och RCCs uppdrag att stödja kvalitetssäkring, 
patientmedverkan, vårdutveckling och forskning. Införandet av patientöversikter 
underlättar utnyttjandet av onkologiska data och uppföljning av nya läkemedel i 
samverkan mellan sjukvård, akademi och industri. Förändringsvärdet är stort för 
patientvård och forskning i lösningarna för effektiv och likformig insamling och 
användning av klinisk information. IPÖ är en förutsättning för framgångsrikt 
införande av precisionsmedicin i cancervården. 
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