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AKI, arbetsgrupp kvalitetsregister och INCA 
 
Tidpunkt för mötet 17 juni 2020, kl 10:00-16:00 

 
Plats för mötet Teams 

 

Närvarande (beslutande) 

 

 

 

 

 

Maria Rejmyr Davis (MRD), RCC Syd 

Arvid Widenlou Nordmark (AWN), RCC Norr 

Mats Lambe (MLa), RCC Uppsala Örebro  

Marie Lindquist (MLi), RCC Stockholm Gotland 

Annika Persson (AP), RC Norr 

Gabrielle Gran (GG), RCC Sydöst 

Anderz Johansson (AJ), RCC Sydöst   

Torbjörn Eles (TE), RCC Väst 

Katrín Gunnarsdóttir, (KG), RCC Väst  

 

Närvarande (övriga) Niklas Berndt (NB), RCC Syd (#2, #3) 

Marita Wormén (MW), RCC Sydöst (#2, #3, #4) 

Helena Tuveson Stiller (HTS), RCC Sydöst (#4) 

Jon Fahlberg (JF), RCC Väst (#4) 

Ola Bratt (OB), Nationella arbetsgruppen för OPT (#8) 

Linda Tedenbrandt (LT), RCC Väst (#8) 

Anna Hedström (AH), RCC Uppsala Örebro (#8) 

  

Föredragande:  
AWN 

 

#1 Välkomna  
AWN hälsar välkommen och öppnar mötet. 

Föredragande:  
MW 

 

#2 Kvalitetsledningssystem - förvaltnings-
/processorganisation 

MW presenterar bilder om processorganisation och kvalitetslednings-

system (se underlag). Underlaget beskriver en optimal 

processorganisation. Hur kan vi anpassa det till vår organisation - vad har 

vi i dag och vad saknar vi? Viktigt att komma ihåg vi inte är en 

traditionell linjeorganisation. Utan har t ex registersamordnare, IT-chef, 

funktionsgrupper med ”funktionsansvar” och där resurserna tillhör 

respektive RCC. 

 

Det är också viktigt att vi i högre grad än idag även följer upp arbetet 

(vad skulle vi göra och hur gick det?). 

 

Föredragande:  
NB 

 

#3 Produktkatalog – delrapportering 

NB presenterar status för arbetet med produktkatalogen. Gruppen har 

primärt jobbat med projektmål 1-6. Projektet räknar med att gå i mål på 

utsatt tid under hösten. 

 

https://teams.microsoft.com/l/file/F423CE42-DD74-4A46-A328-420F044934A8?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%2F200617%20Video%2F200611_Processledning_M%C3%B6jligg%C3%B6raUppf%C3%B6ljning_AKI-m%C3%B6te_200617.pptx&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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Presenteras processbeskrivning för utveckling av standardfunktion inom 

produktkatalogen (se underlag) samt föreslagen organisation för 

produktkatalogen (se underlag). 

 

Projektgruppen ser  

• samma behov av tydlig struktur som vi uppnått med checklistorna 

för stödteam samt att det bör finnas flera nivåer i 

utvecklingsbesluten i stället för en nivå i dag (produktägare).  

• att funktionsgrupperna har en viktig roll men har inte tillräckligt 

med avsatt tid för att utföra praktiskt arbete, istället bör personer 

utses specifikt för projektet, dessa kan sedan med fördel kan ingå 

i funktionsgrupperna. 

• att framtagandet av produktkatalogen bör bli ett nytt projekt som 

den pågående projektet kan lämna över till. Roller som i så fall 

behöver utses är: project manager, produktägare, statistiker och 

NRG-representant. En betydande arbetstid kommer behövas för 

de berörda. 

 

Diskussion 

Struktur med tre nivåer av utvecklingsbeslut 

Projektet presenterar en struktur för utvecklingsbeslut med en hög 

ambitionsnivå och inför ett införande av arbetssätt/struktur behövs också 

en diskussion om vad som är genomförbart i organisationen. Vad är det 

viktigaste skälet för att skapa fler beslutsnivåer i förhållande till dagens 

arbetssätt? 

 

Vårdinformationsmiljöer och strukturerad information: 

Syftet med produktkatalogen är att skapa enhetliga datamängder som kan 

användas i många/alla register. Det finns farhågor med att skapa 

registerspecifika lösningar för strukturerad information. De närmaste 

månaderna finns en möjlighet att komma in och påverka utformningen av 

de nya vårdinformationsmiljöerna (framförallt FVM i VGR och FVIS 

inom SUSSA). Det gör att det finns ett behov av att börja ta fram 

standardmoduler snabbt. Tidsramarna gör att det kan finnas en 

målkonflikt mellan nuvarande plan för produktkatalogen och behovet av 

att snabbt skapa standardmoduler.  

 

Sammanfattning: 

Stort tack till NB och arbetsgruppen för en bra dragning och ett bra jobb.  

 

Externa faktorer påverkar eventuell justering av fortsatt arbete; att 

eventuellt prioritera upp standardmoduler för överföring av strukturerad 

information för att möta förväntningar från regionerna.  

 

Beslut/Att göra: 

• Projektgruppen fortsätter enligt plan. 

• AKI fortsätter diskussion om eventuell justering vid telefonmöte 

30/6. 

https://teams.microsoft.com/l/file/12158DD9-64AC-4C68-9BEB-53BFA114B9D7?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%2F200617%20Video%2FProd_kat_Processbeskrivning_Kravhantering_StdFunktioner_Produktkatalogen.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/EBBBEB98-3C25-4325-9E1D-79A886069D06?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%2F200617%20Video%2FProd_kat_Underlag_organisation.pptx&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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Föredragande:  
Alla 

 

#4 Funktionsgrupper 

• QA, MW 

o Delprocess ’Utveckla informationssystem’: Arbetsgrupper 

i gång, två grupper från början: a) 

kravhantering/processerna fram till utveckling; b) 

utveckling/validering/verifiering. Representanterna har 

inte alla tillräckligt med avsatt tid så i fortsättningen 

jobbar de båda grupperna tillsammans. Möte 18/6. 

o Delprocess ’Stödja datainsamling’: Fyra arbetsgrupper 

bildade som tar en underprocess vardera: a) 

utbilda/informera inrapportörer; b) registrering; c) 

efterforskning; d) kvalitetssäkring/kvalitetskontroll. 

Arbetet börjar efter semestrarna.  

• STAR-G, KG  

o Arbetat med underlag till beslut i RCC Sam om regionala 

rapporter. 

o Förslag att nationella statistiker för alla register som har 

interaktiva årsrapporter på cancercentrum.se uppmanas att 

skapa en flik i den interaktiva årsrapporten för 

redovisning av de av vårdprogrammets indikatorer som 

finns i den interaktiva årsrapporten. Det är en liten åtgärd 

(kan uppnås genom länkning till redan framtagen 

redovisning av indikatorn). 

o Arbetar på att minska de manuella stegen i utskick av 

KPL till onkologicheferna. Även om den nya rutinen ännu 

inte är på plats är det bra om det görs ett utskick innan 

sommaren.  

• CanINCA, GG  

o Kodmöte med SoS i går på Teams. Slutfört uppdatering 

och genomgång av GI kanalen (ny WHO klassifikation 

från i höstas). Uppdateringen publiceras nästa vecka (både 

underlag och uppdatering av CanINCA). Planerar höstens 

möten via Teams. Höstens utbildningsdagflyttas till 

januari 2021, kommer hållas via Teams vilket kommer 

göra det möjligt för fler att delta.  

o Arbetar på checklista som nationella stödteam kan 

använda. Beskriver bland annat vad som behövs för 

canceranmälan, hur inklusions- och exklusionskriterier 

skall utformas. Utkast klart innan sommaren.  

o Samarbetsgrupp med Socialstyrelsen om utveckling av 

Cancerregistret varit inaktiv ett tag. Gruppen är en viktig 

kanal för oss in i organisationen. GG kontaktar David 

Petterson vid SoS. 

• NPT-sam, AWN 

o Möte i dag. Diskuterade arbetssätt i de nationella 

stödteamen. Tittade på exempel från RCC Sydöst om hur 

man använder Trello tavlor för att tydliggöra stödteamets 

och stödteamsmedlemmarnas uppdrag. 

• NAPM, HTS 



 

Minnesanteckningar 
  Sidan 4 av 12 

 

o Pågående arbete med samordning av närliggande RCC-

projekt som nyttjar PROM - workshop förra veckan. Vilka 

formulär skall man använda och när? Hur skall man 

återanvända den data som finns? 

o Ny representant från RCC Syd: Astrid Isos. Därmed 

uppnås bra koppling till arbetet med Min vårdplan. 

o Viktigt med dialog med Hanna Emami och det arbete som 

görs inom SKR avseende nationell plattform för 

strukturerade patientrapporterade mått.  

• NRG, JF 

o Konferensen React Europe som skulle varit i Paris 

ändrades till online. De utvecklare som var med upplevde 

deltagandet som värdefullt och lärorikt. 

o Utvecklare haft ’connectathon’ om HL7-FIHR 

o Två workshops har genomförts med Martin Landälv och 

Robert Åhs: ’RCC React V8’ och ’Skriva tester på 

formulär och variabler’ 

Föredragande:  
GG 
 
 

#5 Förslag på förenklad rapportering av preinvasiv cancer (in 
situ-tumörer) till Socialstyrelsens nationella 
cancerregister 

Se underlag. Förslaget går ut på att förenkla rutinen och registrera in-situ 

tumörer uteslutande utifrån patologernas B-anmälan. Detta då A-anmälan 

inte innehåller någon information som är av vikt för hur fallet registreras. 

Åtgärden skulle minska belastningen såväl på RCC som på registrerande 

enheter. Dessutom skulle täckningsgraden vid leverans till 

Socialstyrelsen höjas. Ingen kvalitetsförsämring förutses. 

 

Beslut/Att göra: 

• GG lägger in i RCC brevmall 

• Presenteras för beslut på RCC Sams tisdagsmöte nästa vecka 

(23/6) 

Föredragande:  
AWN 

#6 Beslut om Samordningsgrupp för 
registeradministratörer samt Arbetsgrupp systematiskt 
arbetssätt större förändringar i register 

Se underlag och underlag. 

 
Beslut/Att göra: 

• Uppdragen fastställs enligt förslag. 

• Kvarstående bemanning i de båda grupperna klargörs efter 

sommaren. 

• Samordningsgrupp för registeradministratörer startar upp utan 

representation från RCC Syd och RCC Uppsala Örebro. Gruppen 

förväntas vara fullt bemannad i slutet av året.  

 

Föredragande:  #7 Information från utvecklingsorganisationen 
 

https://teams.microsoft.com/l/file/CDCD2CD0-CF17-4384-9C00-1C7529A064B1?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%2F200617%20Video%2FFo%CC%88rslag%20pa%CC%8A%20a%CC%88ndrad%20rutin%20avseende%20registrering%20av%20in%20situ%20tumo%CC%88rer_200608.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/4EFF0B26-DC3C-498F-96B0-78D034B98797?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%2F200617%20Video%2FUppdrag%20st%C3%B6rre%20f%C3%B6r%C3%A4ndringar%20register%20200609.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/2992E096-4859-43EB-9D84-5871B6D4F379?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%2F200617%20Video%2FUppdrag%20samordning%20registeradministrat%C3%B6r%20kvalitetsregister_200609.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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TE 

 
• Nya produktionsmiljöer 

Samtliga INCA-miljöer flyttade till nya produktionsmiljöer. 

Arbetet pågått under ett års tid. Nu kommer fokus läggas på 

utveckling, till exempel massuppdateringsverktyget, 

tjänstekontrakt och förbättrad registerdokumentationsuttag till 

RUT. 

 

• Utvecklingsplanen 

Utvecklingsgruppen i Norr har fått extra resurser under våren och 

sommaren. I fas enligt utvecklingsplan. 

 

En utvecklare Uppsala avslutar sin anställning nu, ersättare börjar 

efter sommaren. Det behöver diskuteras vem som skall ha 

scrummasterrollen framöver. I fas enligt utvecklingsplan. 

 

Förseningar på några uppdrag i utvecklingsteam Väst pga 

sjukskrivningar, kan eventuellt bli aktuellt med en omfördelning 

av uppdrag. 

 

• Integrationsprojekt 

Flera regioner och sjukhus är intresserade av att börja överföra 

strukturerad information till INCA. Bl a Kundgrupp Cosmics 

initiativ som omfattar bröst- och prostatacancer.  

 

Höstens utvecklingsarbete i team Uppsala Örebro kan behöva 

planeras om då Bröstcancer och Prostatacancer kommer vara 

prioriterade i Kundgrupp Cosmics projekt för direktöverföringar 

TE och AWN har dialog med SKR som koordinera projektet för 

kvalitetsregistersidan. 

 

TE har ombetts skriva utkast till strategi för hur VGR skall ta sig 

an överföring inom ramarna för sitt FVM projekt. Viktigt dock att 

vi jobbar med strategierna utifrån RCCs perspektiv och inte för 

en enskild region. 

 

Beslut/Att göra: 

• TE och AWN håller AKI uppdaterade om status i planeringen för 

arbetet med Kundgrupp Cosmic. 

• MLa informerar utvecklingsteam Uppsala Örebro om att arbete 

planeras för Kundgrupp Cosmic, men att det ännu inte är säkert 

när i tid, dvs inverkan på utvecklingsplan just nu oklar. 

• MLi och GG, tillsammans med Lina Dahlberg får i uppdrag att 

göra en snabb kartläggning av vilka generella block som finns i 

kvalitetsregistren i dag inför pågående integrationsinitiativ. 

•  

Föredragande:  

AWN 

 

 

#8 Kvalitetsregister organiserad prostatacancertestning 
(OPT) – diskussion om möjligheter och risker 
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Diskussion om hur lösning ska se ut så att såväl nationellt som regionala 

behov kan tillgodoses. Utvecklingen på INCA är startad utifrån nationellt 

perspektiv och det tekniska utvecklingsarbetet påverkas inte av huruvida 

registret har regionalt eller nationellt fokus. 

 

Det finns inga principiella hinder för en nationell ansats men det har 

uppstått en diskussion om det bör inrättas regionala register i väntan på 

beslut om CPUA-myndighet för ett nationellt kvalitetsregister. 

Bedömningen i AKI är att det inte behövs eftersom den uppföljning som 

skall göras till hösten kommer utgå från de vårdgivande regionernas data 

och det kommer inte att göras några sammanställningar som kräver 

CPUA-mandat. 

 

En grundläggande skillnad mellan ett OPT-register och ett traditionellt 

kvalitetsregister är att RCCs arbetsgrupp för OPT är en samverkansgrupp 

där det finns med ett antal fristående regionala projekt. De regionerna 

som har aktiva projekt har delvis lika behov och delvis olika behov av 

uppföljning. Kallelsesystem är gemensamt och uppbyggt via INCA.  

 

Arbetsgruppen har tagit fram nationella indikatorer. VGR och Skåne, 

som är de två regioner som först startar testningen, är också överens om 

vilka indikatorer man vill följa regionalt. VGR och Skåne har därmed ett 

försprång en rimlig bedömning är att fler regioner vill ta efter och göra 

någorlunda likadant. VGR ser även ett behov av att urvalsalgoritmen och 

flödet måste kunna utvärderas regionalt.  

 

Information om t ex socioekonomi och etnicitet bör inte samlas in i 

registret, varken på nationell eller regional nivå. Uppföljning med hänsyn 

till sådana faktorer kan uppnås genom matchning med andra datakällor i 

efterhand. Den typen av fördjupade analyser ingår normalt inte i det 

nationella stödteamets uppdrag så tillgänglighet, tidsåtgång och 

ersättning får diskuteras med stödjande RCC från fall till fall, alternativt 

att externa resurser anlitas. 

 

Det kan finnas utmaningar om data från MR-, biopsi- och 

patologiregistren ska knytas ihop med ett OPT-register. Det behöver 

diskuteras hur detta görs tekniskt och praktiskt då registren kommer att 

ligga i olika INCA-miljöer. Kan data läsas över eller skall statistiker 

hämta data från flera källor när sammanställningar görs? Vad är mest 

praktiskt när olika miljöer är involverade? 

 

Finansiering:  

Skåne och VGR bidrar med regionala resurser in i arbetet från respektive 

region.  

 

Cirka 2 mkr (från överenskommelse 2020 mellan regeringen och SKR) är 

planerat för 2020 för att få igång en nationell ansats för kallelse och 

uppföljningsdel, beslut ska tas i RCC Sam i augusti 2020. Tilldelning av 

dessa nationella medel förutsätter att lösningen är nationell. I takt med att 
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regioner ansluter sig till kallelse- och uppföljningssystem får anslutna 

regioner bära sin andel av kostnaden utifrån folkmängd.  

 

Beslut/Att göra:  

• Diskussion om samnyttjande av datamängder mellan olika 

register: TE kallar till möte med MLi, LT, AH, KAG för att förstå 

vad behovet är. Därefter möte med statistiker för att diskutera 

möjliga lösningar. Erfarenheter från statistiker som arbetat med 

Kolorektal/SveRekks och IPÖ ska tas tillvara.  

• Enighet runt att ett nationellt kvalitetsregister med VGR som 

CPUA är mest ändamålsenliga lösningen.  

• Nationellt stödteam för OPT-register kommer att behövas vid ett 

RCC oaktat om lösningen blir ett nationellt kvalitetsregister eller 

inte. RCC Väst är preliminärt positiva till att stödja OPT-register, 

under förutsättning av att finansiering finns. Formellt beslut 

behöver tas i RCC Väst ledningsgrupp och därefter bör ärendet 

tas upp i RCC Samverkan.   

 

Föredragande:  

AJ 

 

#9 Teams för nationella stödteam – bjuda in regionala 
registeradministratörer 

 

Hur kan regionala registeradministratörer ta del av och bidra med 

diagnos-/registerspecifik information på Teams?  

• I Norr pågår pilotprojekt för kommunikation mellan 

registeradministratörer (gäller CNS och kolorektal).  

• De nationella stödteamen inom hematologi har bjudit med 

regionala registeradministratörer och upprättat specifik kanal för 

dem på Teams-ytan.  

• Ett tredje alternativ är att skapa ett team för regionala 

registeradministratörer med kanaler för de olika registren.  

 

Det kan skapa stress för nationella registeradministratörer när det finns 

många olika kommunikationsvägar där man förväntas upprätthålla 

kontakt med regionala stödteam så det är viktigt att det finns tydliga 

riktlinjer för vilka kommunikationsvägar ska användas. 

 

Några RCC har nationella teams på cancercentrum-kontot, men regionala 

teams i en separat organisation. Detta kan upplevas osmidigt av 

medarbetarna. 

• På RCC Norr har man, av hänsyn till personalen, valt att endast 

använda Teams på cancercentrum. Har helt lämnat Teams-Region 

Västerbotten. 

• RCC Syd har endast ett Team i Region Skånes organisation. 

Används i första hand endast för hela RCC, dvs. APT m.m. Allt 

annat finns i Teams på cancercentrum. 

• RCC Väst har en egen regional Teams organisation för RCC 

Väst-internt arbete samt regionala projekt och processarbete. 
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Nationella stödteam, nationella arbetsgrupper m.m. finns på 

Teams på cancercentrum. 

• Region Östergötland stödjer inte Teams så RCC Sydöst använder 

endast Teams på cancercentrum. Har dock inte tillåtelse att ladda 

ned appen och har därför begränsad funktionalitet. 

• RCC Stockholm Gotland har Teams för Region Stockholm där 

interna grupper finns (ej regionala stödteam). 

• RCC Uppsala Örebro började med Teams i slutet av april. 

Använder Teams inom Region Uppsala för internt arbete och 

Teams på cancercentrum för nationellt arbete. 

 

Beslut/Att göra:  

• Frågan om hur regionala registeradministratörer kan interagera 

med nationella stödteam på Teams behöver diskuteras i 

funktionsgruppen för registeradministratörer som är under 

bildande. 

• Respektive AKI-representant tar hem frågan om lokal vs. 

nationell Teams lösning och uppmärksammar att det är ett 

potentiellt arbetsmiljöproblem för medarbetarna. Respektive RCC 

beslutar om arbetssätt. 

• AKI tillsätter en grupp som skall ta fram förslag på policy för vad 

som skall finnas på Teams på cancercentrum. Första utkast på 

policy 15/10. Förslag på arbetsgrupp: GG (sammankallande), 

Marie Abrahamsson (RCC Stockholm Gotland), Anna Genell 

(RCC Väst). MW bör adjungeras i gruppen.  

 

Föredragande:  

Alla 

#10 Övriga frågor 

• Återkoppling RCC-sam 200616, AWN: 

o På grund av risk för minskad servicenivå återförs ärendet om 

regionala rapporter till STAR-G. Ansvarsförhållandena 

behöver förtydligas och en utvärdering av stödet till 

processledarna bör göras. Frågan om Regionala årsrapporter 

kan separeras från frågan om stöd till regionala processledare. 

Ärendet bordläggs över sommaren, AKI tar upp det i augusti 

för att se vad som behöver göras för att komma vidare. 

o Återkoppling av övriga frågor från mötet är hanterat via mejl. 

• Strukturerad vårdinformation 

o Se #7: MLi och GG, tillsammans med Lina Dahlberg, 

påbörjar inventering av standardiserade datamängder utifrån 

diskussioner vid dagens möte (#3 och #7). Återkommer till 

AKI ifall otydligheter uppstår. TE deltar vid första möte och 

lyssnar in samt ger återkoppling från pågående diskussioner 

om integrationslösningar. 

• Behörigheter enkäthandläggare nivåstrukturering 

o Utifrån PUB-avtalen kan MRD godkänna att medarbetare vid 

RCC Väst får behörighet som enkäthandläggare vid RCC 

Syd. 
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• Covid-19 rapporter från CanINCA 

o Fråga uppkommit om information från CanINCA får 

presenteras övergripande på nationell nivå så som det görs i 

de framtagna Covid-19 rapporterna. Objektsavtalet ger de 

nationella statistikerna för CanINCA ett uppdrag att arbeta 

med CanINCA för alla regioners räkning. Ett av syftena med 

registret är att tillhandahålla en tjänst där man kommer åt 

regional data på likformigt sätt i alla regioner. 

I den aktuella frågan om Covid-19 rapporter är 

Socialstyrelsen en av de intressenter som efterfrågar 

informationen.  

• Återkoppling juristnätverksmöte 16/6  

o Projektet om kvalitetssäkring av cervixcancerscreeningen 

behöver diskuteras på ett kommande AKI möte. 

o Save-the-date: SKR kommer anordna utbildningar om 

forskningsvägledningen som publiceras i dagarna. Planerade 

datum är 15/10 och 17/12. Målgrupp: Registerhållare, 

registerstyrgrupp, regionjurister, RCO, forskare. 

o Återkoppling av övriga punkter från mötet hanteras via mejl. 

• Kommande möten 

o AKI telefonmöte 23/6 ställs in.  

o Telefonmöte 30/6 förlängs med en timme, 9-11. 

 

Uppföljande telefonmöte 200630, kl 09-11 

 

Föredragande:  

MLi och GG 

Kartläggning generiska data, rapportering 

MLi, GG och Lina Dahlberg har i kartläggning utgått från de arbeten 

som sker med Socialstyrelsen utifrån minidataset från mCode och det 

som är gjort inom de 8 diagnoser som finns i IPÖ. De har granskat 

respektive kvalitetsregister för att se vilka informationsmängder som 

matchar mCode. Det leder även till identifiering av nya 

informationsmängder som inte tidigare varit med som generiska. Kan 

vara utmaning att hitta i vilket formulär eller flik i registret de generiska 

data finns.  

 

Överlag har det gått överraskande bra med de diagnoser som kartlagts 

(CNS, melanom, njure, myelom, lunga). Det var t ex glädjande att när 

kartläggningen av njurcancer var gjord så fanns inte så mycket kvar i 

registret som inte var mappat.  

 

Primärt fokus på generiska datamängder, men även med förslag på 

varifrån informationen kan komma (i vilket källsystem finns den?). 

 

Exempel på frågor som väcks;  
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• En variabel kan innehålla många varianter av datainnehåll - på 

vilken nivå ska vi göra nu? Åtgärdskod?  

• Hur ser integrationslösningen ut? Tjänstekontraktens 

uppbyggnad. Var i vårdens infosystem kommer den ifrån? 

• I vilken kontext finns informationen? Om det finns flera 

datum/besök - vilket är av vikt för kvalitetsregister eller 

patientöversikt? Vilka är av vikt för processen? 

   

Vissa tjänstekontrakt (t ex aktiviteter och observationer) är mycket 

generella – då finns det flexibilitet att välja vad som ska transporteras den 

vägen - men det kräver överenskommelse och samsyn mellan regioner 

och kvalitetsregister vilken information som ska överföras. 

  

Viktigt med dialog med SKR/Inera (Björn Hultgren/Staffan Winter) så 

att beställning av tjänstekontrakt blir ändamålsenlig - vad kan vi bistå 

med i det? Traditionellt så är det informationsspecifikation av respektive 

register som blir underlag för beställning. Därför är det viktigt att 

infospecifikationer för bröst- och prostatacancerregistren är 

synkroniserade och även ger den generiska grunden för övriga diagnoser 

inom cancer för att säkra en så generisk lösning som möjligt. 
  
I vilken ordning ska diagnoser och block med information prioriteras i 
kartläggningen 

Diagnoser; 1. Bröst och prostata, 2. Övriga 6 diagnoser 

Block; gruppen återkommer efter nästa möte 
  
Hur kan förankring av generiska informationsmängder ske med register och 
produktägare 

För registren så är drivkraften och motivering att det är en förutsättning 

för att få till integration och direktöverföring av information. 

 

Inför 2021 – generiska informationsmängder är en viktig del i kommande 

överenskommelser med registren. Kommande aktiviteter; 

• Dragning i NPT-sam+NPT vid första NPT-sam möte efter 

sommaren (25 aug) 

o AWN bjuder in GG, MLi och hela NPT 

• Aktuella diagnoser får remiss med möjlighet till synpunkter 

o AKI när underlag finns 

• Övriga diagnoser får för kännedom/info 

o AKI när underlag finns 

  
Synkronisering övriga aktörer 

Socialstyrelsen kommer att ha nytta av denna kartläggning av 

informationsblock. 

 

Föredragande:  

TE 

Integrationer – pågående projekt 

a. NKRR - byggt för administratörer (sitta och klicka), effektivare att 

utvecklare programmerar regelskrivningen 
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b. Kundgrupp Cosmic (KGC) - UCR vill ha en tydligare bild av vilka 

resurser som förväntas av dem innan de binder sig till arbetet. De har 

några register som idag använder NKRR. 

 

c. Pågående arbeten med att ansluta INCA till Ineras tjänster 

i. Just nu tre olika spår 

1. Direkt till tjänsten ”informationsförsörjning NKR” – ger 

stöd för information till kvalitetsregister 

2. Utveckling av ny tjänst för syftet individnära vård och 

behandling – ger stöd för information till regionala 

cancerdatabaser och IPÖ 

3. Genom KGCs initiativ som i grunden utgår från 

användning av NKRR 

 

d. Produktägare för bröst- och prostatacancerregistren behöver 

information för att veta vad som krävs under hösten. Om vi kan 

tillhandahålla mer diagnosövergripande informationsmängder så kan 

det avlasta aktuella produktägare. TE pratar med produktägarena för 

prostata, MLi pratar med produktägarna för bröst. 

 

e. I VGR pågår arbete med att ta fram strategi för 

informationsförsörjning från nya FVM till kvalitetsregister. RCO 

Väst kommer att ha en viktig roll i utformning av strategi. Just nu är 

förslaget att RCO Väst skriver strategin och ställer krav på vad som 

krävs från FVM respektive registerplattformar. TE ska skriva 

uppdragsbeskrivning till strategiframtagande. VGR vill även ha en 

lista på de register som i första hand ska prioriteras för 

direktöverföring. AKI kommer att ta upp den frågan i augusti. 

 

Föredragande:  

AWN 
Produktkatalog 

Utifrån pågående arbete med kartläggning av generiska data så bör 

arbetet med projektet ”förutsättningar för produktkatalog” fortsätta enligt 

projektplan.  

 

Men viktigt att projektet tar del av kartläggningen så att båda arbetena tar 

tillvara varandras erfarenheter. 

 

GG informerar projektet genom Niklas Berndt och verkar för ett möte 

mellan grupperna den 18 eller 19 augusti. 

 

Föredragande:  

Alla 
Övriga frågor 

Q2 och Q4-rapportering NKR - Behov av information till stödteam 

och registerhållare? 

AJ tar fram utkast på information som förankras i AKI. AWN sprider 

sedan till alla registerhållare, respektive AKI-repr sprider till sina 

stödteam.  
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Riktade Koll-På-Läget-rapporter för onkologi 

Några RCC har redan skickat ut i sin sjukvårdsregion, andra är på väg 

denna vecka. 

 

Möjlighet att hämta aggregerade data från Sectra i arbete med 

covid-19-analyser av cancervården  

MLa tar kontakt med Joakim Ramos för att lyssna in erfarenheter och 

möjliga vägar för att skapa regionala sammanställningar.  

 

Nästa möte 

11 augusti kl 09-10 via Teams, AWN skickar ut inbjudan. 

Heldagsmöte flyttas från 26 aug till 28 aug kl 10-16. 

 

 

 

Vid pennan: KG och AWN 


