
    

 
Minnesanteckningar 

 

 

AKI, arbetsgrupp kvalitetsregister och INCA 
 
Tidpunkt för mötet 28–29 november 2019 09.30–16.00 

 
Plats för mötet RCC Stockholm  

 

Närvarande (beslutande) 

 

 

 

 

 

Maria Rejmyr Davis (MRD), RCC Syd 

Katrín Gunnarsdóttir, (KG), RCC Väst 

Arvid Widenlou Nordmark (AWN), RCC Norr 

Torbjörn Eles (TE), RCC Väst 

Mats Lambe (MLa), RCC Uppsala/Örebro  

Marie Lindquist (MLi), RCC Stockholm Gotland 

Patrik Rönnqvist (PR), RC Norr 

Gabrielle Gran (GG), RCC Sydöst  

 

Närvarande (övriga) På länk: 

Emma Johansson (EJ), RCC Väst 

Marita Wormén (MW), RCC Sydöst 

Jon Fahlberg (JF), RCC Väst 

Erik Holmberg (EH), RCC Väst 

Anna Cedvall Gustafsson (ACG), RCC Uppsala/Örebro 

 

Föredragande: TE 
 
Underlag i mötesmapp 

på Teams 

#1 Krav på RCO som nyttjar INCA 
 
Diskussion har förts i IT-rådet som har listat ett antal förslag på krav som 

rör t ex support, behörighetshantering, INCA-kompetens och samverkan 

med AKI och funktionsgrupper. 

 

Beslut/Att göra: 

• Se över mötesstruktur och agenda för AKI och funktionsgrupper i 

syfte att effektivisera och främja deltagande från RC. 

• Utbildningsinsatser/checklista behöver finnas. QA-funktionen bör 

ansvara för att det finns struktur för arbete med detta. AWN lyfter 

detta med MW. 

• Aktiv dialog med RC rörande kravlistan (AWN). 

 

Föredragande: KG, 
MLi 
 
Underlag i mötesmapp 

på Teams 

#2 Nya sammanställningsverktyget 
 
Nya sammanställningsverktyget finns inte tillgängligt för alla roller än, ej 

heller finns alla presentationsformer implementerade.  

Det finns olika uppfattning om vilka behov som finns. Vid en kontroll i 

INCA ses att antalet mallar skapade av av andra roller än statistiker 

minskat de senaste åren. Det är ffa ’Lista med enskilda poster’ som 

skapas av andra än statistiker (mellan 100 och 200 nya mallar årligen). 

Kan Shiny-lösningar innanför inloggning tillfredsställa de behov som t 

ex registeradministratörer har? 
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Primär målgrupp för nya sammanställningsverktyget är utvecklare och 

statistiker.  

 
Beslut/Att göra: 

• Diskussion behöver föras på respektive RCC för att undersöka 

hur man ställer sig till att erbjuda Shiny-lösningar innanför 

inloggning till t ex inrapportörer och registeradministratörer. 

Underlag för diskussion (vad innebär förslaget, påverkan på olika 

roller osv) ska tas fram (MLi, KG, TE).  

• Frågan tas upp till AKI igen i januari eller februari 2020. 

 

Föredragande: KG, TE #3 Studieformulär i register 
 
Önskemål finns från kvalitetsregister att ha ett studieformulär kopplat till 

registret. Gränsdragning finns då kvalitetsregister och studieregister har 

olika syften för personuppgiftshantering och i regel olika CPUA och FO-

huvudmän. De juridiska aspekterna gällande möjlighet till koppling med 

kvalitetsregister och studieregister behöver klarläggas och rutin skapas. 

 
Beslut/Att göra: 

• MLa lyfter frågan med Manolis 

 

Föredragande: MRD 

 
#4 RCC-sam nationell målbild 

 

RCC Sam har tagit fram ett dokument som belyser den nationella 

målbilden med uttalade mål och delmål och som innehåller formuleringar 

av typen ”RCC anser att…”  

Dokumentet har varit ute på remiss till ett antal grupperingar, bland annat 

till AKI och IT-rådet. Genomgång av synpunkter som lämnats från AKI 

och IT-råd. 

 

Den nationella målbilden med tillhörande aktiviteter kommer att spikas i 

början på nästa år och lanseras i samband med nationella cancerstrategins 

10års jubileum. 

 

Föredragande: 

 

 

#5 Arbetsgrupp för R-RCT- rutiner och eventuella tekniska 
behov 

RCC ska undersöka förutsättningar för arbete med R-RCT 

(registerbaserad randomiserad kontrollerad studie). Arbetsgrupp behöver 

tillsättas för att klargöra arbetsrutiner samt kravställa på teknisk lösning. 

 

Beslut/Att göra:  

• MLa, MLi, KG, TE utgör en första arbetsgrupp. 

Lungcancerprojektet kommer att användas som referens. 

 

Föredragande: KG 

 
#6 EPI på INCA 

Önskemål om att utveckla en lösning för tillgång till gemensam 

cancerepidemiologisk statistikdatabas i syfte att möjliggöra beräkningar 



    

 
Minnesanteckningar 

 

Underlag finns i 

mötesmapp på Teams 

(191002) 

av cancerincidens, prevalens och mortalitet för andra diagnosgrupper 

eller geografiska indelningar än vad som är tillgängligt i dag. En 

informell ”EPI-grupp” finns sen tidigare och man efterlyser nu ett mer 

formellt uppdrag för att skapa funktion för detta.  

Beslut/Att göra:  

• Frågeställningen sammanfattas av KG. MLa och GG tar frågan 

till SoS angående möjlighet till att de utvecklar sin 

statistiklösning som möter ovanstående önskemål. 

Föredragande: AWN #7 Ekonomiuppföljning 2019 

Genomgång av status gällande faktureringen för registren etc. Merparten 

av faktureringen är genomförd men några register återstår. SCREESCO 

har avslutat inklusionerna till studien och lösningen på INCA kan stängas 

ner inom kort. 

Finansiering från Region Skåne gällande utvecklingskostnader för 

lösning gällande organiserad prostatacancertestning tillkommer i år. 

Beslut/Att göra:  

• SCREESCO, MLa återkommer till AWN och TE om plan för 

återstående arbete. 

• Respektive AKI-repr säkerställer att fakturering är klar för de 

register som regionen stödjer.  

• AWN följer upp helheten med Susanne Nordin, RCC Väst.  

 

Föredragande:  #8 ÖK med register 2019 

Sista signeringen klar och alla överenskommelser ska nu vara signerade. 

Föredragande: AWN 

 

Underlag i mötesmapp 

på Teams 

#9 Mall ÖK med register 2020 

Beslut/Att göra:  

• Mallen justeras och skrivningar anpassas till formuleringar som 

finns i kommande dokument avseende ansvar och roller i 

systemet (utkast finns från Manolis Nymark, förväntas slutföras i 

jan-feb 2020). Länk till cancercentrum.se för arbetsprocessen ” 

uppstart och utveckling” ska läggas till.  

• Exempel på tabell med planerade arbetsmoment för året läggs till 

(MLi) 

• Schablonsatta funktioner bör listas i bilaga 

• Genomgång av utvecklingsplanerna föreslås som aktivitet nästa 

år  

• AWN sammanställer förslag på mall och synpunkter kan lämnas 

på den via Teams 

 

Föredragande: AWN #10 Budget 2020 
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Överenskommelserna mellan staten och SKR rörande såväl cancer som 

kvalitetsregister planeras bli klar 19 december. Statsbidrag till RCO 

kommer inte att bli verklighet under 2020, vilket gör att vi kan förvänta 

oss oförändrad finansiering för det kommandet året.  

 

Föredragande: MLi 

 

Underlag i mötesmapp 

Teams? 

#11 Vägledning CPUA från juristnätverk 

Dokument som tagits fram och för närvarande cirkulerar i SKR:s 

juristnätverk.  

Beslut/Att göra:  

• AWN kontaktar Manolis för att höra hur den fortsatta processen 

ser ut med dokumentet. 

Föredragande: AWN, 

MLi 

 

Underlag i mötesmapp 

Teams 

#12 Produktkatalog, direktiv 

Konceptet med produktkatalog har diskuterats med registerproduktägare 

under Högberga-internatet i oktober. Frågan diskuterades sedan vidare 

med NPT-sam i november. Produktkatalogens förhållande till 

komponentbibliotek och grafisk manual är viktig att klargöra. 

Ett projekt för att skapa förutsättningar för arbete med produktkatalogen 

initieras och behöver sätta igång med de mest centrala delarna 

(checklistor/arbetsprocesser för framtagande av standardfunktioner, 

standardvariabler, komponentbibliotek, standardmoduler) 

 

Beslut/Att göra:  

• Vissa justeringar i projektdirektivet görs. Effektmålen i direktivet 

ligger kvar, men leveranserna delas upp i olika tidpunkter 

• Projektdirektiv skickas sedan ut till NPT för synpunkter. 

 

Föredragande: KG 

 

 

#13 Barncancerregistret – status 

Ny produktägare anställd på RCC Väst som kommer att ingå i nationella 

stödteamet för barncancer. Tidsplanen håller i stort, med någon 

förskjutning av lanseringen av första delregistret (hjärntumörer) som 

beräknas till februari. Utbildning till inrapportörer och 

registeradministratörer viktig och planen är nu att det ska erbjudas i alla 

sjukvårdsregioner från nationella stödteamet.  

 #14 Övriga frågor 

Kapacitet på INCA 

Prestandaproblem på INCA. På några håll har man upplevt att INCA 

varit segare än tidigare under en längre tid (sen ny release i september). 

Process för att fånga prestandaproblem och rapportera detta vidare 

behövs. 

Beslut/Att göra:  
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• TE kontaktar Ulf Lönqvist som får lyfta frågan i regional INCA-

support för att få en bild över samtliga regioner samt att ta fram 

en process inom regional INCA-support 

• TE undersöker lösning med automatiserad prestandamätning för 

att övervaka svarstider 

Lexikon 

SNOMED CT-mappning för urinblåsa är klar och behöver hitta en bra 

lagringsyta på cancercentrum.se. Förslag att det publiceras under 

Kunskapsstyrning – > Informatik. 

Föredragande: AWN 

 

 

#15 Erfarenhetsåterföring större förändringar register 

(ombyggnationer) 

Genomfördes under sommaren och vi behöver nu bestämma fortsatt 

arbete – vad gör vi i nästa steg? 

Beskrivning av arbetsprocessen för uppstart och utveckling av register 

finns övergripande beskrivet på cancercentrum.se. Riktlinjer och rutiner 

kommer tas fram i arbetet med kvalitetsledningssystem.  

Nätverk för nationella stödteam kvalitetsregister är efterfrågat. 

Beslut/Att göra:  

• AKI-repr tar upp frågan vid varje RCC och återför erfarenheterna, 

diskussion för att också komplettera underlaget 

• Synpunkter på checklista nationella stödteam diskuteras regionalt 

och AKI-repr sammanställer till nationell diskussion/justering av 

lista 

• Arbetet kan leda till en mindre arbetsgrupp för att skapa kravlista 

på vilken nivå och vilka funktioner som register ska hålla 

• AWN skickar ut mejl med instruktion till AKI. 

 

Föredragande: TE #16 Generisk startsida 

Emma Johansson visar arbetet med att göra om INCA:s startsida 

(default-sida) samt registerspecifika startsidor för rollen inrapportör. Ny 

layout med flikar för de register som användaren har behörighet till. 

Information och kommunikation till användare viktig.  

Beslut/Att göra:  

• AKI-representant informerar på hemmaplan att detta är på gång 

och att mer information kommer. 

• MLi och GG tar fram informationsmaterial  

• Emma och KG fortsätter diskutera vilket arbete som behöver 

göras för de registerspecifika startsidorna och vem som ansvarar 

för det arbetet. 
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Föredragande: MW, 

EH 

 

Underlag i mötesmapp 

på Teams 

#17 Personuppgiftsansvar i olika registerlösningar 

Viktig att ha en klar bild över vad som gäller avseende 

personuppgiftshantering i olika registerlösningar. Helhetsbilden över hur 

de olika registerlösningarna hänger ihop är viktig. 

Beslut/Att göra:  

• Materialet behöver diskuteras regionalt (nationella stödteam och 

regionala funktionsgrupper) och frågorna behöver fångas tillbaka 

till AKI i februari. Rekommenderas att även ta med regionjurist i 

den regionala diskussionen/informationen. 

• Arbetsprocesser för registeradministratör kan komma behöva 

justeras efter de regionala diskussionerna 

• Hur fånga ”opt-out”? Informationen ska lagras i patienttabellen. 

Frågan om hur detta ska gå till parkeras. 

 

Föredragande: MW 

 

Underlag i mötesmapp i 

Teams 

#18 QA-rapportering – projektplan ledningssystem 

Genomgång av effektmål, projektmål i projektplanen. Mall tas fram för 

beskrivning av process och delprocesser.  

 #19 Rapportering funktionsgrupperna 

Marita (QA): 

MW har planerat avstämningsmöten med produktägare och utvecklare 

och besök till de RCC som har utvecklingsteam. Första möte inplanerat i 

Uppsala i januari. Förslag att istället lyfta diskussionen i NRG och NPT 

Sam istället.  

Återstående workshops: under CanINCA-internatet i januari kommer 

workshop med registeradministratörer hållas. Workshop med Regionala 

INCA support kommer att ske preliminärt i vecka 11. Workshop med 

statistikerna under NatStat-internatet i mars. 

Jon (NRG): 

WS med Torbjörn och Sogeti för att lista utvecklingsönskemål för 

INCA-plattformen. NRG planerar en konferens om React för utvecklare. 

Det finns numera en komponent/ett stödregister för ICD10-koder. 

Gabrielle (Nat stödteamet cancerregistret): 

Nationella samarbetsgruppen rörande organiserad prostatacancertestning 

– gruppen behöver få information om fördelar/nackdelar med att använda 

regionala tumörregistren för att selektera vilka individer som ska erhålla 

information och erbjudande om testning. MLa kontaktar Ola Bratt. 

Sekretessmarkering vs skyddad folkbokföring – riktlinjer behöver tas 

fram (RCO-Sam). Avisering från Navet behöver diskuteras. Förslag att 

på sikt övergå till att använda Ineras personuppgiftstjänst istället. Frågan 

bordläggs tills vidare.  
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Katrín (Star-G): 

Diskussion inom Star-G gällande jämförelse mellan kliniker. OK om 

aggregerad data och om röjanderisk är hanterad. Frågan ställs om detta 

behöver bedömas av jurist? Förslag att stämma av detta med 

arbetsgruppen inom RCO Sam som jobbar med ramverket för statistik.  

Kortversion av PDF-årsrapport – OK att använda? Ja, det bör 

uppmuntras att kombinera interaktiv Shinyrapport med en kortfattad 

PDF-årsrapport. Tas upp i dialogmötet med registerhållare i februari. 

Process för att hämta dödsorsaker till kvalitetsregister – arbetsgrupp 

MLi, KG och TE ska titta på frågan (beslut sen tidigare). 

Star-G har tagit fram ett utkast till leveransbrev som ska följa med vid 

forskningsuttag. Leveransbrevet specificerar bland annat när i tid 

återkoppling om dataleveransen behöver göras av beställaren. Beslut 3 

månader. 

”Koll på läget” för sjukvårdsregional processledare under framtagande. 

Star-G diskuterar frågan om plan för genomförande. En checklista för 

implementering efterfrågas så att omfattningen på arbetet för statistiker 

blir känd. 

Arvid: 

Rapport från möte med NPT-Sam. Diskuterat förändrad mötesstruktur 

och frekvens som nu kommer att följas. Arbetet med produktkatalog är 

central aktivitet framöver.  

NAPM (Nationell arbetsgrupp patientrapporterade mått): Ordförande 

Maria Forsgren kommer att bjudas in till AKI-mötena framöver (punkten 

rapportering från funktionsgrupper). Användning av enkäten EQ-5D har 

diskuterats och här finns krav från EuroQol på hur den ska se ut för att få 

nyttjas. RC Norr (genom PR) kommer att utforska hur det kan lösas för 

att implementeras i INCA:s enkätverktyg. 

Föredragande: AWN # Planering dialogmöte registerhållare feb 

Dialogmötet i februari kommer att bli ett kortare videomöte, 7 feb 

kl 13-15. Kvalitetsregistersystemet har runda-bords-möte 10 mars. 

AWN gör ny doodle för att även genomföra ett webbinarium 

senare i vår (april-maj). 

Föredragande: # Möten 2020 

• 5 feb, 9-15 (video) 

• 11 mar, 9-16 (fysiskt, SKR) 

• 15 apr, 9-15 (video) 

• 20 maj, 9-15 (video) 

• 17 juni, 9-16 (fysiskt, Stockholm) 

 

Se även kalenderinbjudan. 
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Föredragande: #Övriga frågor 

Omflytt cancercentrum.se 

Driftsmiljön för cancercentrum.se har flyttat och det verkar ha fungerat 

bra. 

Information MYVA 

10 december publicerar Vårdanalys en ny rapport om jämlik vård. Där 

finns det en skrivning om hur de har uppfattat svårigheter att få tillgång 

till data. Denna skrivning behöver vi vara beredda att bemöta. 

Behörigheter till (stöd)register 

Det finns ett behov av att lista vilka roller och vilka register som behövs 

för arbete i respektive register. Örjan påbörjar ett sådant dokument, som 

sedan ska fyllas på för övriga register. Sparas under Regional INCA-

support på Teams och eventuellt ska beskrivning finnas med i 

registeradministratörsmanualen för respektive kvalitetsregister. 

Nationell samverkansgrupp NKR 

Fortsatt utveckling av tjänstekontrakt och tjänster för försörjning av 

vårdinformation till kvalitetsregister har diskuterats. Några regioner har 

uttalat att man vill vara aktiva i att vara kravställare på innehållet i 

viktiga tjänstekontrakt som är av intresse för kvalitetsregister och IPÖ. 

Ytterligare frågor som diskuterats är; 

• CPUA-konsolidering 

o Stöds av hälso- och sjukvårdsdirektörerna 

o Rapport förväntas beslutas 10 dec av ledningsfunktionen 

• Ny modell för medelsfördelning 

o Ny modell förväntas beslutas 10 dec av 

ledningsfunktionen 

• Statsbidrag RCO 

o Fortsatt inriktning från staten, tidigast 2021 

• Medelsfördelning 2020 

o Beslut förväntas 10 dec av ledningsfunktionen 

 

Se även protokoll på 

http://kvalitetsregister.se/tjanster/omnationellakvalitetsregister/organisati

on/motesdatumochprotokoll2019.3269.html  

 

Vid pennan: GG 

 

http://kvalitetsregister.se/tjanster/omnationellakvalitetsregister/organisation/motesdatumochprotokoll2019.3269.html
http://kvalitetsregister.se/tjanster/omnationellakvalitetsregister/organisation/motesdatumochprotokoll2019.3269.html

