
    

 
Minnesanteckningar 

 

 

AKI, arbetsgrupp kvalitetsregister och INCA 
 
Tidpunkt för mötet 05 februari 2020, kl 09-15 

 
Plats för mötet Skype 

 

Närvarande (beslutande) 

 

 

 

 

 

Maria Rejmyr Davis (MRD), RCC Syd 

Katrín Gunnarsdóttir, (KG), RCC Väst 

Arvid Widenlou Nordmark (AWN), RCC Norr 

Mats Lambe (MLa), RCC Uppsala Örebro  

Marie Lindquist (MLi), RCC Stockholm Gotland 

Patrik Rönnqvist (PR), RC Norr 

Gabrielle Gran (GG), RCC Sydöst  

Torbjörn Eles (TE), RCC Väst (till och med #7) 

 

Närvarande (övriga) Niklas Berndt, RCC Syd (#3) 

David Petterson, Socialstyrelsen (#4) 

Katarina Fredriksson, Socialstyrelsen (#4) 

Marita Wormén, RCC Sydöst (#9, #10) 

Erik Holmberg, RCC Väst (#9) 

Maria Forsgren, RCC Stockholm Gotland (#10) 

  

Föredragande:  
AWN 

 

#1 Välkomna  
 

• Kort diskussion av cancerstrategins 10-års jubileum i måndags. 

• Diskussion av agenda och mötesupplägg för dagens möte.  
  

Föredragande:  
Alla 
 
 

#2 Överenskommelser register, status samt standardvariabler 
och fakturor 
  
Diskussion av mallen för överenskommelser, ffa hur fakturering ska 

hanteras. RCC Väst, som har hand om fakturering för 

plattformskostnader och utveckling har lyft önskemål om fakturering två 

ggr/år men kan det önskemålet bemötas utan att det blir för stor 

administrativ börda och är det fortfarande nödvändigt om 

överenskommelserna är klara för fakturering tidigt på året? 

 
Beslut/Att göra:  

• AWN uppdaterar mallen för överenskommelser. Vi tar bort 

skrivning om fakturering två ggr/år, skriver istället fakturering 

senast 30/9 med möjlighet till justering utifrån utfall senast 30/11. 

• Ofinansierade register: PO lägger in behoven som hen ser och 

sedan får det diskuteras i relation till utvecklingsplanen. 

• Stryk formuleringar om standardvariabler, det arbetet får komma 

naturligt i samband med produktkatalogen. 

 



    

 
Minnesanteckningar 

 

Föredragande:  
Niklas Berndt  

#3 Status produktkatalog, Niklas Berndt 
Arbetet påbörjat, störst fokus hitintills på praktikaliteter, arbetssätt m.m. 

Möte nästa vecka för att få samsyn om uppdraget och heldagsmöte i 

februari för att ta fram färdig produktplan. Därefter återkoppling till AKI. 

Gruppen har hittat ett bra arbetssätt och bland annat använt Trello-tavlor 

vid Teams möten vilket har varit produktivt. 

 
Beslut/Att göra: 

• Niklas återkopplar till AKI i mars. 

 

Föredragande:  
David Petterson, 

Katarina Fredriksson, 

SoS 

kanal 

#4 Dataanalyser cancer, Socialstyrelsens regeringsuppdrag 
Representanter från Socialstyrelsen berättar om regeringsuppdraget som 

löper från nu till mars 2021. Sos vill gärna diskutera med RCC vad som 

skall utföras inom uppdraget och undersöka om det finns aktuella projekt 

att samarbeta om. En aktuell idé är incidensframskrivningar. Det framgår 

inte av uppdraget vilket registerkällor som skall användas. MLa föreslår 

att en del i samarbetet skulle kunna vara att vidareutveckla den rapport 

som togs fram inför 10-års jubileet (länk), den rapporten granskar dock 

inte skillnader efter kön eller geografi. Det vore bra att fokusera på 

diagnoser som inte redan är väl belysta, dvs. ej använda resurser på att 

göra om sådant som redan är gjort. Om arbete skall göras utifrån 

kvalitetsregister och med länkade data måste ett särskilt spår hos 

Socialstyrelsen etableras, så att inte utlämnande och länkning av data tar 

flertalet månader. 

Exempel på områden som diskuteras: 

• Primärvård och tidig upptäckt, dock tveksamt om tillräckligt 

underlag finns för att belysa frågan.  

• Utsatta grupper, till exempel personer med psykiska sjukdomar 

eller (nyanlända) invandrare. Information om ursprungsland och 

migrationsdatum finns hos SoS och får användas i rutinstatistik. 

Dock är inte invandringsaspekten specificerad i uppdraget, men 

uppdraget är brett och kan tolkas öppet.  

• Vårdkonsumtion på sikt efter en cancerdiagnos, dock något oklart 

vad som finns i Kostnad-per-patient-databasen (KPP). David 

kommer ta kontakt med dem för diskussion. 

 

Beslut/Att göra: 

• SoS arbetar vidare med frågeställningarna och funderar på om 

vidare arbete med jubileumsrapporten kan vara aktuellt inom 

uppdraget. 

• SoS och MLa träffas för vidare diskussion, eventuellt med 

Therese Andersson, KI. 

 

Föredragande: 

GG 

 

#5 Elektroniska PAD (systemuppdatering i SymPathy?) 

Man går över till e-remiss i större utsträckning i hela Sverige vilket kan 

påverka hur man levererar information från SymPathy till cancerregistret. 

Alla som sitter med gamla filöverföringar har samma problem men 

använder man kravspecifikationen för leverans till CanINCA tas höjd för 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a30085f2202424eb5b00b2dc16de7f14a%40thread.skype/M%25C3%25B6ten?groupId=2bb96704-2c55-40be-8459-270bb7db54a0&tenantId=89429ce9-d43e-40ae-8660-27d664558fe3
https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/statistik/cancer_i_sverige_registerdata_forekomst_dodlighet_1970-2017.pdf
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detta. Man behöver kontakta Tieto och begära att leverera på det nya 

sättet. Tieto kan inte komma vidare innan någon region lägger in 

beställning.  

 

Beslut/Att göra:  

• GG håller oss uppdaterade om Tietos återkoppling och nästa steg. 

 

Föredragande: 

TE 

#6 Utvecklingsorganisation 

• Prestanda: Ett antal förbättringar släppta i måndags, och en 

ytterligare patch släpps ca 20/2, vilket sammantaget bör förbättra 

prestandan till acceptabel nivå. 

 

Beslut/Att göra: 

o Informationspunkt, inga beslut. 

 

• Ny driftsmiljö: För att separera produktionsmiljöerna och säkra 

IT-driften behöver INCAs driftsmiljö flyttas. RCC Sprint och 

PreProd miljöerna är redan flyttade sedan november. Den nya 

produktionsmiljön behöver därefter testas av utvecklare, 

registeradministratörer och statistiker. Utifrån utfallet av testerna 

tas beslut om flytt. RCC INCA produktionsmiljö behöver stängas 

ned en dag då flytten genomförs. Detta berör naturligtvis alla som 

arbetar med INCA men mest kritiskt är det för det kliniker som 

använder IPÖ, samt RCC personal och registergrupper som måtte 

ha planerat utbildningar, demon m.m. denna dag.  

 

Beslut/Att göra:  

o Stängning av INCA en dag bedöms nödvändig. 

o Kommunikationsvägar via berörda funktionsgrupper. 

o Regional INCA Support bör vara navet i 

kommunikationen regionalt och information till de som 

normalt gör regressionstester går ut via Mercedes.  

o Information får gå ut så fort som möjligt så berörda kan 

lägga upp sitt arbete och planera för avsaknad av INCA en 

specifik dag. 

o Några ordinarie acceptanstestare behöver vara tillgängliga 

den vid specifik testdag. 

o TE återkommer med specifik plan. 

 

• Intyga vårdrelation: Funktionaliteten kommer nu endast beröra 

inrapportörer som har behörighet till IPÖ (eller mer generellt 

register som klassas som vårddokumentationsregister). Patch 

kommer under februari. Information behöver gå ut internt på 

RCC så att alla vet om ändringen för att kunna bemöta frågor från 

användarna. Åsa Sundberg håller på att ta fram 

informationsmaterial.  

 

Beslut/Att göra:  
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o IPÖ användare informeras via IPÖ projektet.  

o Regional INCA Support informerar om funktionaliteten 

internt på RCC utifrån material som Åsa Sundberg tar 

fram. Viktigt att information sprids till 

registeradministratörer i såväl nationella som regionala 

stödteam. Bör även tas upp på stödteamsmöten. AKI 

stödjer i kommunikationen. 

o Vid framtida tilldelning av behörighet till IPÖ bör berörd 

användare informeras om funktionaliteten. 

o KG kollar upp loggranskningsrapport, därefter 

återkoppling till AKI för fastställande av rutin för 

loggranskning. 

 

• Scrummaster, Uppsala: Nuvarande scrummaster i Uppsala slutar 

1/4. Förslag att Örjan Bäfver på RCC Stockholm Gotland tar över 

scrummasterrollen på 20%, vilket också utvecklargruppen i 

Uppsala stödjer.  

 

Beslut/Att göra: 

o Gå vidare med detta enligt förslag. Hanteras inom 

befintlig ekonomisk ram för utvecklingsorganisationen. 

 

• Sammanfattning av registerutveckling 2019: TE redovisar 

sammanfattning där man för varje register ger översikt över 

planerade och genomförda aktiviteter, samt planerade och 

genomförda utvecklingstimmar. Sammanställningen finns dock 

inte för alla register så den kommer kompletteras inför ett 

kommande möte.  

 

Beslut/Att göra: 

o TE återkommer med motsvarande information för register 

som nyttjar utvecklingsteam Väst. 

 

• INCA on FHIR: (Fast Healthcare Interoperability Resources). TE 

berättar om konceptet och samsyn med andra intressenter och 

aktörer inom området diskuteras.  

 

Beslut/Att göra: 

o Fortsatt dialog med UCR och Stratum samt 

Socialstyrelsen, NSG strukturerad vårdinformation och e-

Hälsomyndigheten om hur vi skall arbeta tillsammans på 

denna fråga. 

  

Föredragande: TE, PR #7 Vem installerar INCA-standardkomponenter 
till RCNs instanser? Exempelvis PROM/PREM, 

PROM/PREM är registerlösning och inte plattformslösning, så denna är 

inte en standardkomponent i den bemärkelse att den går in i respektive 

miljö. Det går att sätta upp lösningen i alla miljöer men arbetet behöver 
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då bekostas av den miljön och bedöms ta mellan en och fem dagar 

beroende på vilken typ av uppsättning som önskas. 

 

Diskussion behöver föras nationellt om strategin framöver avseende 

PROM/PREM – skall till exempel en gemensam, plattformsoberoende 

lösning utvecklas för alla NKR eller skall vi på sikt omvandla den 

befintliga lösningen till en plattformslösning på INCA. 

 

Beslut/Att göra: 

• Torbjörn återkommer efter diskussion med Stratum och UCR om 

gemensam bild av strategin framöver avseende PROM/PREM. 

• PR och TE tar fortsatt diskussion separat om RC Norrs behov och 

möjliga ansatser kring detta. 

• När vi gör utveckling av nya lösningar bör man från början 

överväga om lösningen kan vara relevant i andra miljöer och i så 

fall behöver alla INCA miljöerna finnas med i tänket från början. 

 

Föredragande: TE, PR 

underlag 

#8 Intelligent automation (UiPath) för regressionstester. 
Återkoppling, vem går vidare och hur?  

 

Beslut/Att göra: 

Bordläggs till nästa telefonmöte. 

Föredragande: 

Erik Holmberg 

Marita Wormén  

underlag 

 

#9 Regionala databaser tillsammans med olika 
registerlösningar (vad innehåller INCA och hur påverkas till 
exempel Opt-out?) 
EH och MW presenterar dokument som beskriver RCCs uppdrag 

avseende regionala databaser för cancer. RCCs uppdrag för 

datainsamling och kvalitetssäkring slås fast i 

reglementen/ägardirektiv/samverkansavtal och bör kompletteras/har 

kompletterats med PUB avtal med (landstings)regioner som reglerar 

personuppgiftsbehandlingen. 

Viktigt att medarbetarna får förståelse för att vi jobbar med olika typer av 

personuppgifter i olika syften. Vi behöver också se över benämningar 

som används på INCA, till exempel är det inte i alla lägen lämpligt att 

använda begreppet kvalitetsregister, ofta är det snarare lokal 

kvalitetsuppföljning som avses. 

 

Varje AKI-representant tar upp innehållet i dokumentet för diskussion på 

hemmaplan. Därefter föreslås workshops för att kartlägga konsekvenser 

och påverkan på hur vi arbetar. MW kan leda workshoppar vid behov. 

Det behöver diskuteras huruvida workshops ska vara övergripande 

nationellt, i funktionsgrupper eller på respektive RCC. 

 

På sikt behöver det göras förändringar i INCA (benämningar, gränssnitt 

etc). 

 

Beslut/Att göra: 

https://teams.microsoft.com/l/file/75051B5D-600F-4430-89EF-47DA6602BDC7?tenantId=89429ce9-d43e-40ae-8660-27d664558fe3&fileType=pptx&objectUrl=https%3A%2F%2Fincanet.sharepoint.com%2Fsites%2FAKI%2FDelade%20dokument%2FM%C3%B6ten%2FAKI-m%C3%B6ten%2F200205%20Video%2FPresentera%20Intelligent%20automation.pptx&baseUrl=https%3A%2F%2Fincanet.sharepoint.com%2Fsites%2FAKI&serviceName=teams&threadId=19:30085f2202424eb5b00b2dc16de7f14a@thread.skype&groupId=2bb96704-2c55-40be-8459-270bb7db54a0
https://teams.microsoft.com/l/file/C1AE4B48-3356-41E0-A676-931313EE2617?tenantId=89429ce9-d43e-40ae-8660-27d664558fe3&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Fincanet.sharepoint.com%2Fsites%2FAKI%2FDelade%20dokument%2FM%C3%B6ten%2FAKI-m%C3%B6ten%2F200205%20Video%2FRegionala%20v%C3%A5rddatabaser%20f%C3%B6r%20cancer_200129.docx&baseUrl=https%3A%2F%2Fincanet.sharepoint.com%2Fsites%2FAKI&serviceName=teams&threadId=19:30085f2202424eb5b00b2dc16de7f14a@thread.skype&groupId=2bb96704-2c55-40be-8459-270bb7db54a0
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• AKI-repr granskar dokumentet och lämnar synpunkter till MW 

och EH senast 12/2. 

• AKI-repr påbörjar diskussion om juridik på hemmaplan, utifrån 

PPT-bilderna (även om terminologin inte är anpassad till 

dokumentet). 

• Workshop (med nationellt perspektiv?) för att identifiera åtgärder 

skall planeras. 

 

Föredragande: 

• underlag uppdrags-

beskrivning NAPM 

• underlag minnes-

anteckningar NPT-

sam 

#10 Funktionsgrupper  

• Star-G, Katrin  

Vid större förändringar i register kan det ibland vara otydligt vem 

av produktägare, utvecklare eller statistiker ansvarar för delar av 

arbetsuppgifter, till exempel vid inläsning av data / migrering från 

andra (äldre) registerversioner. Statistikerna kommer på internatet i 

mars att diskutera hur man ser på dessa arbetsuppgifter i gruppen 

och bjuda in utvecklare (från RCC Väst) att berätta om sitt 

perspektiv. 

Opt-out har berörts kort i gruppen men det beslutades att avvakta 

till regionala juridikdiskussioner (se #9) kommit vidare. 

Arbetsgrupp skall tillsättas för att utreda möjligheterna för och 

konsekvenserna av eventuell ändring av de verktyg som används 

på INCA för att arbeta med R och Shiny. 

Det har snart gått ett år med statistikernas nya arbetssätt som 

nationella statistiker. STAR-G behöver fundera på om/hur en 

utvärdering kan genomföras. I första hand bör statistikerna fundera 

sinsemellan på vilka saker som skulle behöva justeras nu för att 

arbetssättet att fungera ännu bättre, men även lägga upp en plan för 

en utvärdering längre fram där synpunkter även inhämtas från 

andra interna och externa intressenter. 

• CanINCA, Gabrielle  

CanINCA-gruppen hade internat i Göteborg vecka 5. En del av 

internatet var workshop med MW om processen för stöd i 

datainsamling. Delarbetsgrupper arbetade med att identifiera 

prioriterade arbetsområden för 2020: Elektronisk A-anmälan för 

inrapportörer; Inrapportörsmanual; Få fler inrapportörer att 

rapportera elektroniskt (diagnoser som inte går via 

kvalitetsregister).  

Nya statistiklösningar skall tas fram för registeradministratörerna, 

samt online-statistik för att följa det regionala arbetet. Arbetet med 

detta kommer starta under våren och något av det kan 

förhoppningsvis demas på RCC dagarna.  

https://teams.microsoft.com/l/file/C34697D0-5F5B-4AA4-8DB4-29C2C05DB834?tenantId=89429ce9-d43e-40ae-8660-27d664558fe3&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Fincanet.sharepoint.com%2Fsites%2FAKI%2FDelade%20dokument%2FM%C3%B6ten%2FAKI-m%C3%B6ten%2F200205%20Video%2FUppdragsbeskrivning%20NAPM2020.01.14.docx&baseUrl=https%3A%2F%2Fincanet.sharepoint.com%2Fsites%2FAKI&serviceName=teams&threadId=19:30085f2202424eb5b00b2dc16de7f14a@thread.skype&groupId=2bb96704-2c55-40be-8459-270bb7db54a0
https://teams.microsoft.com/l/file/10385B16-FA84-4531-BBB6-17DB94F8AB45?tenantId=89429ce9-d43e-40ae-8660-27d664558fe3&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Fincanet.sharepoint.com%2Fsites%2FAKI%2FDelade%20dokument%2FM%C3%B6ten%2FAKI-m%C3%B6ten%2F200205%20Video%2FNPT-sam_2020-01-20.docx&baseUrl=https%3A%2F%2Fincanet.sharepoint.com%2Fsites%2FAKI&serviceName=teams&threadId=19:30085f2202424eb5b00b2dc16de7f14a@thread.skype&groupId=2bb96704-2c55-40be-8459-270bb7db54a0
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På internatet samlade gruppen in utvecklingsönskemål, dels för 

registerlösningen CanINCA samt önskemål om generell 

plattformsutveckling på INCA. 

• NPT-sam, Arvid  

Minnesanteckningar finns i mötesunderlaget. Punkt i 

anteckningarna om jämförelsesvyn – fortsatt regional diskussion 

innan beslut fattas.  

• NAPM, Maria Forsgren 

Maria presenterar NAPM gruppen och dess uppdrag. 

Uppdragsbeskrivning för NAPM finns i något justerad version 

jämfört med det underlaget i mötesmappen.  

Den föreslagna uppdragsbeskrivningen är omfattande, dock är den 

ännu ej beslutad – skall upp till beslut på RCC Samverkan i mars. 

Samspelet mellan NAPM-representanter och nationella stödteam 

på respektive RCC har historiskt varit otydligt. När 

uppdragsbeskrivningen antas kommer den hjälpa men vi behöver 

arbeta på att få till bra samarbete och dialog. 

En referensgrupp av statistiker med en representant från varje 

region har bildats. Förväntningarna till denna grupp måste 

kalibreras då de medverkande statistikerna inte har tid (eller i bästa 

fall begränsat med tid) avsatt för ett omfattande uppdrag.  

Beslut/Att göra: AWN skickar ut justerad version på NAPM 

uppdragsbeskrivning. AKI-repr skickar synpunkter till Maria 

Forsgren senast 12/2. 

• NRG, Jon  

Jon hade förhinder. Inget att rapportera. Se i övrigt #6. 

• QA, Marita  

Avstämning av den workshop som var i oktober med PO och 

utvecklare. Benämningar av vissa processer ändrats. Arbetsgrupper 

som skall göra processbeskrivningar av underprocesser har skapats.  

Föredragande: AWN, 

MLi 

underlag 

 

 

#11 Systematik för bevakning/monitorering 

I vissa register finns många kontrollmallar och bevakningsmallar som 

behöver köras. Ett sådant exempel är kolorektalcancerregistret.  

I dagsläget förväntas registeradministratörerna köra kontroll- och 

bevakningsmallar med stor arbetsbelastning och svår arbetssituation till 

följd. Det kan dock variera mellan regionerna i vilket utsträckning 

https://teams.microsoft.com/l/file/5966CA26-275A-437F-8CBA-03795BCE3D87?tenantId=89429ce9-d43e-40ae-8660-27d664558fe3&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fincanet.sharepoint.com%2Fsites%2FAKI%2FDelade%20dokument%2FM%C3%B6ten%2FAKI-m%C3%B6ten%2F200205%20Video%2FKontrollmallar.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fincanet.sharepoint.com%2Fsites%2FAKI&serviceName=teams&threadId=19:30085f2202424eb5b00b2dc16de7f14a@thread.skype&groupId=2bb96704-2c55-40be-8459-270bb7db54a0
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mallarna faktiskt körs och det är inte alltid tydligt från registrets håll vad 

som registeradministratörerna i regionerna ska göra.  

När ett fel identifieras i ett register är det optimalt att kontrollmall 

används för att städa bort felet men, där det är möjligt, bör logisk kontroll 

byggas in i registret för att undvika felet framöver. Vissa register är dock 

så komplexa att det inte är möjligt att göra logiska kontroller vid 

inmatningen, men i stället bygger på kontrollmallar som körs i efterhand 

(exempelvis kolorektalcancerregistret). Långsiktigt bör det undvikas att 

bygga register på ett sådant sätt men vi behöver kortsiktigt hantera den 

situation som uppstått. 

För de register som har många kontrollmallar bör man tillsammans med 

registerhållaren gå genom kontrollmallarna och prioritera vilka mallar 

som är viktiga att köra och att inaktuella eller nedprioriterade mallar 

städas bort. 

Beslut/Att göra:  

• AWN tar bollen hem till Norr, och Norr bjuder övriga regioner 

till möte om systematik kring bevaknings- och kontrollmallar för 

Kolorektalcancerregistret. 

Föredragande: Alla 

 

 

#12 Övriga frågor  

• Register organiserad prostatacancertestning, 
återkoppling dialog Manolis, Mats och Arvid  

Inledande diskussioner med jurister vid Region Uppsala pekar på 

att regionen är tveksamma till att vara CPUA för ett 

kvalitetsregister. Då registret kommer att innehålla personer som 

inte fått diagnos och därav inte är patienter. AWN och MLa haft 

dialog med Manolis som ser olika potentiella tolkningar av 

lagstiftningen. 

Andra tänkbara CPUAn är VGR och Stockholm. AKI-

representanter undersöker regionala förutsättningar för CPUA-

skap.  

Beslut: 

o MLa sonderar med registerhållare prostatacancerregistret 

angående vikten av samordningen mellan testregister och 

diagnosregister 

o MLi skickar underlag om kolorektalscreening till KG att 

nyttja som inspiration/underlag. 

o KG sonderar förutsättningarna i VGR 

 

• CPUA-möte, deltagare, alla  
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Namn finns från alla regioner. AWN skickar doodle med förslag på 

datum slutet av februari, början av mars. 

• Återkoppling NSG NRK 30 jan, Arvid  

Bordläggs. 

• Inför RCO-sam 6 feb, alla  

Följande kommer närvara: AWN, GG, KAG (till kl. 14) och MLi 

(från lunch).  

MRD har påbörjat verksamhetsberättelse, kommer dela med sig 

utkast till övriga.  

Verksamhetsplan RCO Sam kommer diskuteras – AWN har haft 

dialog med Jack Lysholm om RCC representation. I många frågor 

kan RCC vara fullt tillräckligt representerade av AWN och TE. 

• Inför dialogmöte 7 feb, alla  

AWN satt ihop presentation inför dialogmötet. AWN testar att 

spela in mötet. 

• Variabellista/styrdokument - diagnoser med IPÖ 

Bordläggs. 

 

 

Vid pennan: KG 

 


