
    

 
Minnesanteckningar 

 

 

AKI, arbetsgrupp kvalitetsregister och INCA 
 
Tidpunkt för mötet 15 april 2020, kl 09:00-15:30 

 
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 

Yulia Blomstedt (YB), RC Norr 

Gabrielle Gran (GG), RCC Sydöst 

Anderz Johansson (AJ), RCC Sydöst   

Torbjörn Eles (TE), RCC Väst  

 

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

Marita Wormén, RCC Sydöst (#2) 

Maria Forsgren, RCC Stockholm Gotland (#2) 

Jon Fahlberg, RCC Väst (#2) 

Päivi Persson, RCC Norr (#6) 

  

Föredragande:  
AWN 

 

#1 Välkomna  
 
Arvid hälsar Yulia välkommen till AKI för RC Norrs del, planen 

framöver är att Annika Persson (ny produktägare) kommer att delta när 

hon börjat komma in i rollen. 

 

Föredragande:  
Alla 
 
 

#2 Funktionsgrupper 
  

• Statistiker, KG 

- Problembeskrivning tas fram till IT-rådet gällande 

ansvarsfördelning mellan statistiker och utvecklare. 

- Teams, hur skall man arbeta smartare med verktyget har tagits 

upp. 

- Uppdrag om att utvärdera lösning för R-studio, Mikael 

Holtenman, Claudia Adok och Fredrik Sandin skall utvärdera om 

Microsofts teknik skulle kunna användas av statistiker. 

 

• CanINCA, GG 

- Avstämningsmöten via Teams fungerar bra 

- Gemensamma rutiner och riktlinjer tas fram för efterforskning 

- Växjö och Västerås är nya siter som rapporterar in elektroniskt. 

22 patologienheter (av ca 32) rapporterar nu canceranmälningar 

elektroniskt. 

- Utbildningsmodulen, ny rutin har tagits fram. 

- Diskussion om Teams och hur vi skall använda det i framtiden. 
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Gabrielle är villig att presentera för andra funktionsgruppen hur 

de använder Teams.  

• NPT-sam, AWN 

- Diskussion om hur man arbetar med Teams inom stödteamen. 

Päivi Persson och Anderz Johansson kommer att visa hur man 

använder Teams med Planner/Trello i Norr respektive Sydöst.  

- Införande av vårdrelation, information denna funktionalitet togs 

upp. 

- Information om testning inför flytt till ny driftsmiljö. 

 

• NAPM, MF 

- Ny regional representant, Astrid Isoz. 

- Uppdragsbeskrivning kommer att tas upp på RCC Sam möte i 

april. 

- SKR har börjat utveckla en tjänst för PROM. Pågående dialog 

mellan RCC och SKR för att säkra samarbete. 

- 3 april genomfördes möte med närliggande grupper till NAPMs 

arbete, processkartläggning kommer att genomföras och nytt 

möte v. 17 el 18. 

- SveReKSS (koloskopi och screening) skall börja använda 

PREM 

- Sweliv (lever-galla) skall börja använda PROM 

- Arbetsgrupp med PROM-statistiker skall börja arbeta med 

QRQC30 och kartlägga hur resultatet skall presenteras. 

- Kostnader för utskick och inregistrering av enkäter. I Uppsala 

har man timanställda som hjälper till att administrera enkäter. 

Kostnaden för detta finansieras av registret. 

- MLi (med stöd av KG och MLa) tar fram underlag och förslag 

till schablonkostnad för hur mycket det kostar att administrera 

PROM-enkäter. 

 

• NRG, JF 

- Utbildning för nya utvecklare har genomförts av Sogeti. 

- Workshop ang nya massuppdateringsverktyget. Önskemål har 

redovisats för Sogeti. 

- Inledande arbete för att förbättra Electronverktyget planeras. 

- Workshop för att estimera Ny medicinsk bedömning har 

genomförts. 

- Emma Johansson fortsätter att arbeta med nya default startsidan 

och tanken är att hon skall redovisa på IT-rådet hur långt hon har 

kommit och att vi därefter försöker skapa en tidsplan för 

införande. 

• QA Samordnare, MW 

- MW redovisar beskrivande bild över hur flödet från 

vårdpersonalens inrapportering via olika registerlösningar till 

lagring fungerar. Synpunkter på bild skall skickas till MW senast 

den 22/4. 
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Beslut/Att göra: 

• MLi (med stöd av KG och MLa) tar fram underlag och förslag till 

schablonkostnad för hur mycket det kostar att administrera 

PROM-enkäter. 

• Alla, Synpunkter på bild angående vårdpersonalens 

inrapportering skall skickas in till MW senast den 22/4. 

 

Föredragande:  
NB  

#3 Status produktkatalog, Niklas Berndt 
 

Arbetet löper på bra och gruppen har kommit in i vad man skall göra. På 

fredag kommer en första version av ett av de mer komplicerade 

projektmålen vara klart. 

NRG-representation behövs efter den sista maj. 

 

I juni kommer projektet att redovisa vad man har kommit fram till under 

våren. 

 
Beslut/Att göra: 

• Torbjörn följer upp vilken representation skall finnas i projektet 

från NRG under hösten. 

 

Föredragande:  
Alla 

 

#4 Erfarenhetsåterföring större ombyggnationer – medskick 
från diskussioner vid varje RCC. 
 

Checklista stödteam, utveckling framåt? 

 

Beslut/Att göra: 

• Beslut att flytta punkten till AKI-mötet den 20 maj. 

 

Föredragande:  

AWN 

 

 

5# Regionjuristerna – försnack inför möte 22 apr, 
uppdragsavtal och PUB-avtal 

 
AWN noterar upplägg för mötet i externt material.  

 

Beslut/Att göra:  

• KG följer upp om Anders Falkeby kan beskriva i mötet om hur 

arbetet har genomförts. 

• AWN följer upp med Manolis Nymark om upplägget för mötet. 

• AWN skickar ut underlag inför mötet till kallade personer. 

 

Föredragande:  

PP 

 

#6 Plan för kolorektal, Päivi Persson 

Ett nytt formulär har satts i produktion i slutet av mars som skall lösa en 

del av de problem som finns i registret. Det är än så länge förtidigt att 

säga hur det nya formuläret har bidragit till förenklad inrapportering. 
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Stödteamet behöver också börja ta fram uppdaterade stöddokument till 

registret. 

 

Granskning av bevakningsmallarna har gjorts och man har identifierat 

sätt för att kunna minska antalet mallar. Onkologifliken kan delas upp i 

tre delar för att förenkla registret. Uppföljningar kan eventuellt också 

justeras. 

 

Beslut/Att göra:  

• Stödteamet i norr gör ett förslag på hur synpunkter från 

registeradministratörer kan samlas in där man också tar med i 

beaktande att Jira används för felhantering och att Jira 

Servicedesk är på väg att införas. 

• Uppföljning av förbättringsarbetet görs på AKI-mötet i juni. 

  

Föredragande:  

TE 

#7 Utvecklingsorganisation, Torbjörn, 

TE presenterar aktuell status i separat underlag. Utvecklingsgruppen i 

Norr kommer att få stöd från Väst samt från konsulter för att kunna lösa 

de utvecklingsuppgifter som finns i utvecklingsplanen. 

 

Diskussion om hur prioritering bör göras ifall ett större 

integrationsprojekt med Kundgrupp Cosmic avseende bröst och prostata 

kommer in under hösten som kan påverka utvecklingsplanerna för alla tre 

teamen.  

 

Patologi, TE visar aktuella estimat för arbetet med strukturerade 

svarsmallar för Patologi. Nollvision cancer har preliminärt godkänt att 

finansiera förarbetet med 151 000kr. 

 

TE berättar om pågående arbete med att flytta till nya miljöer. Flytt av 

RCC är färdig. RCC Syd rapporterar problem på statistiksida som 

behöver åtgärdas. RättspsyK och Psykiatri INCA ska flyttas till en miljö i 

maj; RC Norr – juni  

• YB föreslår av kostnadsmässiga och strategiska skäl gruppera alla 

register som inte är cancer i samma miljö  

• För RC Norr är det ingen skillnad arbetsmässigt men INCA skulle 

kunna spara ca 100 000 (serverkostnad) på att minska antalet miljöer. 

Uppdelning av register som inte är cancer i flera miljöer kan ha ev. 

konsekvenser för framtida uppdateringar, installationer av nya 

funktioner, längre tid, dyrare, osv. 

• Idag finns det ingen koppling mellan miljöer/instanser och vem som 

är CPUA, saknas skäl att göra sådan uppdelning.  

• Generiska lösningar oavsett diagnos är att föredra. 

 

Beslut/Att göra: 
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• Om integrationsprojekt med Kundgrupp Cosmic blir verklighet 

behöver eventuellt bröstcancers omskrivning till React flyttas till 

2021 och mer av utvecklingen av barncancer flyttas över till Väst.  

• AKI ställer sig bakom utveckling av strukturerade svarsmallar för 

patologi. AKI betonar att det är viktigt att säkerställa att det finns 

framtida förvaltning och finansiering av de framtagna mallarna. 

• TE tar fram underlag till Nollvision cancer och säkerställer att 

registerhållaren för Lunga ingår i styrgrupp. 

• TE kollar med UCR hur många miljöer de har. Ska vi tänka på 

samma sätt? Väga säkerhet mot ovannämnda aspekter innan flytt av 

miljöer. Behöver göras nu då flytten är planerad att påbörjas i maj 

Föredragande:  

GG 

 

#8 Strukturerad information, pågående arbete, Gabrielle mfl 
 

Samarbete med Socialstyrelsen inom deras regeringsuppdrag för 

strukturerad information för cancer. Två delspår finns, ett 

för gemensamma informationsmängder (NIM:ar) där förslaget är att 

jobba med ett minidataset för diagnos av cancer, och ett rör 

informatikpilot cancer inom ramen för regionernas arbete som stöds av 

NSG Strukturerad vårdinformation inom SKR. 

 

Beslut/Att göra: 

• Fortsatt löpande rapportering från GG till AKI om arbetet. 

 

Föredragande:  

KG 

 

#9 Policys för sekretess inom forskningsprojekt 
 

Vilken sekretess gäller för vår forskningsverksamhet? RCC behöver 

klargöra vilken sekretess som gäller för forskningsverksamheten. 

Socialstyrelsens sekretess skall, enligt SoS, följa med när data lämnas ut 

från dem till RCC.  

 

Beslut/Att göra: 

• Samtliga AKI-representanter följer upp om det finns något i deras 

region angående sekretess. 

• KG och Erik Holmberg följer upp med Anders Falkeby och tar 

fram förslag på vad som gäller för RCC. 

 

Föredragande: 

AWN, KG, MLa 

#10 Studier, prismodell 

Prismodell visas i separat material. 

 

Diskussion om processen för hur man ansöker om att få starta studier på 

INCA. Skall vi ha en process för att enkelt ta emot nya studier? 

 

RCC skall stödja R-RCT studier. Mats föreslår att UCR kommer till AKI 

och presenterar RRCT-konceptet för AKI. 

 

Beslut/Att göra: 

• Väst, Norr och Uppsala slutför omvärldsbevakning 
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• Mats kontaktar UCR om att presentera R-RCT för AKI 

 

Föredragande: Alla 

 

 

 

#11 Övriga frågor 

Bordlades. 

 

Vid pennan: TE 

 


