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AKI, arbetsgrupp kvalitetsregister och INCA 
 
Tidpunkt för mötet Fredag 26 januari 2018 

KL: 09:30–16:00 

Plats för mötet RCC Stockholm Gotland 
 

Närvarande (beslutande) 

 

 

 

 

 

Maria Rejmyr Davis (MRD), RCC Syd 

Erik Holmberg (EH), RCC Väst (telefon) 

Gabrielle Gran (GG), RCC Sydöst, antecknade 

Mats Lambe (MLa), RCC Uppsala Örebro 

Arvid Widenlou Nordmark (AWN), RCC Norr 

Urban Wiklund (UW), RC Väst (telefon) - fm 

Patrik Rönnkvist (PR), RC Norr 

Torbjörn Eles (TE), RCC Väst 

 

Närvarande (övriga) Lisa Tykosson, NPT-sam (video) 

Katrín Gunnarsdóttir, Star-G 

Jon Fahlberg, NRG (video) 

Lena Damber (LD), RCC Norr 

 

Frånvarande Marie Lindquist (MLi), RCC Stockholm Gotland 

  

Föredragande: 
AWN 
 

 

Länkar: 
AKI-board 

AKI-möten 2018  

§ 1 Kommande möte, protokoll, informationsspridning 

Kommande möten och protokoll 

Datum och plats för årets livemöten spikades. Vi beslutade att träffas i Malmö 21/5 

(dagen innan RCC-dagarna). Ansvaret för att skriva protokoll kommer att rotera – 

denna gång ansvarar GG. 

Vi kommer under året att hitta former för att sprida information från AKI. T ex 

genom att publicera publik information på cancercentrum.se och uppdatera AKI-

mappen på INCA-Sharepoint.  

En AKI-board skapas på JIRA där vi kan lista aktuella ärenden/projekt som AKI 

arbetar med. 

Beslut och ansvarig 

TE skapar AKI-boarden på JIRA och kommer att ha en dragning om arbetsgången i 

JIRA vid tillfälle. 

Föredragande: 
AWN, TE 

 

Bilagor: 
I mötesmapp på 

AKI-Sharepoint 

 

§ 2 Verksamhetsplan och budget 2018 

PM Genomlysning 

Genomlysningen presenterad till RCC Sam i december. Ett antal slutsatser och 

förslag summerar det viktigaste resultatet från genomlysningen. Bland annat 

poängteras att arbetet med kunskapsstyrning bör stärkas genom samarbete 

https://cancercentrum.atlassian.net/secure/RapidBoard.jspa?rapidView=67&projectKey=AKI
https://sharepoint.incanet.se/sites/aki/Shared%20Documents/M%C3%B6ten/AKI-m%C3%B6ten%202018.docx?Web=1
https://sharepoint.incanet.se/sites/aki/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Faki%2FShared%20Documents%2FM%C3%B6ten%2F180126%20AKI-m%C3%B6te
https://sharepoint.incanet.se/sites/aki/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Faki%2FShared%20Documents%2FM%C3%B6ten%2F180126%20AKI-m%C3%B6te
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kvalitetsregister och vårdprogram. Integrationslösningar mellan andra system och 

INCA också viktig.  

ÖK 2018 

Överenskommelse kvalitetsregister: Slår fast förslagen i ”Framtidens 

kvalitetsregister”. Bland annat ska under 2018 samtliga (6 RCC och 6 RC) RCO gå 

samman i en samverkan (liknande RCC Sam). 

Överenskommelse Cancer: Utöver det arbete som RCC gör inom ramen för 

nationella cancerstrategin påtalar ÖK Cancer ett antal områden som RCC ska 

fokusera på; t ex modul för cancerrehabilitering, registrering av läkemedel samt 

stärka koppling mellan vårdprogram och kvalitetsregister 

Nya uppdrag 2018 

Barncancerregister: Ej helt klart ännu. Det kommer att behövas ytterligare tillskott 

vad det gäller registerproduktägare, utvecklare och statistiker. Grundläggande 

hantering av registeradministratörer (som kan hantera cancerregistret) kommer att 

krävas när det väl i drift. 

Uppföljning screening CRC: RCC Sam har beslutat att register för detta ska skapas 

och styrgrupp är under bildande. 

Generiskt kallelsesystem screening: Ska inte tolkas som nationellt kallelsesystem, 

utan en möjlig generisk lösning som erbjuds till landstingen att ansluta sig till.  

Modul rehabilitering: Del av ÖK2018. Skulle kunna vara möjligt att integreras i 

den generella patientöversikten. Man bör också fundera kring vem som ska  mata in 

uppgifterna, verksamheterna eller patienterna själva?  

PROM/PREM: Christoffer Lagerros har tagit fram en bra teknisk lösning och den 

nationella arbetsgruppen för PROM/PREM behöver arbeta närmare Christoffer och 

kvalitetsregistren så att lösningen kan komma till användning. 

Utvecklingsplaner för INCA respektive registren 2018 

Utvecklingsplanen för INCA i stort sett klar och ska presenteras för IT-rådet i nästa 

vecka. Arbetet med utvecklingsplanerna för registren pågår och utvecklingsarbetet 

för registren förväntas kunna ske enligt önskan för 2018. 

En osäkerhetsfaktor är Barncancerregistren som än så länge ligger utanför 

utvecklingsplanerna. Arbetet med Barncancerregistren behöver komma igång vad 

gäller tillsätta produktägare. 

Målformuleringar 2018 

AWN lyfter frågan om att ta fram målformuleringar som visuellt ska visa på 

samband mellan aktiviteter och insatser och de förändringar man vill uppnå 

(effektlogik).  
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TE tagit fram mål för INCA´s utvecklingsarbete 2018. Vi behöver även fundera på 

målformulering på längre sikt. Det blir tydligt och synliggör mål på både kort- och 

långsiktiga mål och kan vara stöd i prioritering.  

Budget 2018 

Utfall 2017 i linje med förväntat. Budget mot nollresultat (överskott från 2017, 

sänkta avgifter till NKR och oförändrad kostnad för respektive RCC). Fortsatt 

utmaning 2019. 

Beslut och ansvarig 

AWN tar fram förslag på skiss för effektlogik med TE och MRD som bollplank. 

Föredragande: 
AWN, TE 
 

Bilagor: 
Checklistan 

§ 3 GDPR, dataskyddsförordningen 

Träder i kraft i maj 2018. Finns ett ”juridiskt-nätverk” under Manolis Nymarks 

ledning.  

Checklista rörande GDPR 

SLL har tagit fram en checklista som TE och MLi gått igenom för vår räkning. 

Checklistan kan vi besvara utifrån vår registerverksamhet och INCA, vilket gör att 

alla frågor inte är relevanta. Mötet går igenom checklistan och kompletterar 

informationen i den. 

Beslut och ansvarig 

Punkter i checklistan kommer att generera en del arbete och att dokumentation tas 

fram. Vid kommande AKI-möten fastställs vem som ska göra vad. 

Föredragande: 
Lisa, 
Katrin, 
Gabrielle, 
Jon 
 

 

§ 4 Funktionsgrupper 

Avrapportering från funktionsgrupperna (NPT-sam, NRG, Star-G och CanINCA) 

NPT-sam (Lisa) 

En del omskrivningar kvar i registren. Produktkatalogen behöver slutföras och få 

spridning i organisationen. Detta är något man kommer jobba mycket med under 

2018. Dokumentationshantering är också en viktig fråga som man arbetar med just 

ni. Utvecklingsplanerna för registren bör vara klara i februari och då kan man lägga 

kartan för den övergripande utvecklingsplanen. 

 

NRG (Jon) 

Den nybildade gruppen för registerutvecklare har haft tre möten. Gruppen 

samarbetar i en egen KANBAN-board där uppgifter/ärenden listas. Mycket arbete 

kring att ta fram generiska komponenter för registerlösningar. Produktkatalogen 

arbetar man också med samt rutiner och dokumentation. 

 

Star-G (Katrin) 

Uppdragsbeskrivning finns framtaget men kommer att få en genomsyn. Gruppen 

har fasta videomöten varje månad och träffas fysiskt en gång per termin.  

För närvarande pågår diskussion om hur mycket kan man flytta från regional 

statistiker till nationell statistiker. Det regionala statistikerstödet går inte helt att 

undvika, men det finns önskemål om att kunna lyfta vissa delar, t ex datauttag, till 

central hantering. Kräver genomgång av juridik och avtal. Det behövs också en 

https://sharepoint.incanet.se/sites/aki/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/sites/aki/Shared%20Documents/M%C3%B6ten/180126%20AKI-m%C3%B6te/GDPR%20-%20Exempel%20p%C3%A5%20mappning%20som%20beh%C3%B6vs%20kollas%20upp%20180115.docx&action=default
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nationell grupp för utveckling för statistiker – som kan ta fram mallar, 

dokumentation, kod etc. som andra statistiker kan använda. 

 

CanINCA (Gabrielle) 

Arbetet med regressionstest ses över för att se om det går att fördela arbetet så att 

inte arbetsbelastningen blir för tung. För registerlösningen pågår flera 

utvecklingsarbeten som kommer att kunna förenkla och effektivisera arbetet med 

cancerregistret, t ex elektronisk canceranmälan, rapportmall för klinisk genetik-

förfrågan, ytterligare patologiavdelningar som levererar PAD-data elektroniskt. 

 

Ett orosmoln är att utvecklingsansvarig för cancerregistret på Socialstyrelsen slutar 

i mitten av april. Det är av yttersta vikt att tjänsten tillsätts så att det 

utvecklingsarbete för cancerregistret som har påbörjats kan fortsätta.  

 

Beslut och ansvarig 

AWN uppvaktar Socialstyrelsen och framför vår åsikt att tjänsten 

utvecklingsansvarig för cancerregistret bör ersättningsrekryteras.  

 

Föredragande: 
AWN 
 

 

 

§ 5 Ansökan om nytt register, solexponering och 
melanomdagen 

AKI:s rekommendation till RCC i samverkan är att ansökan avslås då finansiering 

för registret saknas. 

 


