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AKI, arbetsgrupp kvalitetsregister och INCA 
 
Tidpunkt för mötet 30 sept 2020, kl 10:00-16:00 

 
Plats för mötet Teams 

 

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 

Annika Persson; RC Norr 

Gabrielle Gran (GG), RCC Sydöst 

Anderz Johansson (AJ), RCC Sydöst   

Torbjörn Eles (TE), RCC Väst (ej närvarande kl 13-14) 

 

Närvarande (övriga) Marita Wormén, RCC Sydöst (#4 ) 

Maria Forsgren, RCC Stockholm Gotland (#4) 

Jon Fahlberg, RCC Väst (#4) 

 

  

Föredragande:  
AWN 

 

#1 Välkomna & inledning 
 
Arvid hälsar välkommen. Genomgång agenda. Rapport från RCC-sam 

2009229: bl a   

1. IPÖ: RCC-sam beslutat skjuta till medel för IPÖ diagnoskoordinatorer 

under 6 mån.  

2. Värdskapsfrågan för nationellt programområde cancer: uppdrag från 

SKS (styrgrupp regionernas system för kunskapsstyrning, länk) att göra 

riskanalys av flytt av värdskap från SKR till Norr samt om hur RCCs 

erfarenheter kan spridas till andra programområden. Deadline för rapport 

redan om 6 veckor. 

Representation SKR cancerteam: Hans Hägglund, Helena Brändström; 

Norr: Beatrice Melin och AWN; RCC-sam: Srinivas Uppugunduri; 

Nationell stödfunktion kunskapsstyrning, SKR: Marie Lawrence).  

 

Föredragande:  
GG, MLi, TE 
 
 

# 2 Rapportering strukturerad information 
 

Kundgrupp Cosmic (TL, GG, MLi): hittills två projektmöten med 

utgångspunkt i cancerpilot dx Pca, även med regional kundgrupp Cosmic 

representation samt av SKR och SoS arbetsgrupp för cancer NIMar 

(Nationella informationsmängder). 

Generellt positiv inställning kring projektet. Frågetecken finns kring 

samordning av SoS resp. kundgrupp Cosmic tidsplaner. 

Nästa möte 1 okt. 

 

Övriga journalsystem: oklart om regionalt läge och beredskap. 

https://kunskapsstyrningvard.se/omkunskapsstyrning/organisation/styrgrupp.686.html
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Ansvarsfördelning RCC/INCA vs. resp. region vs SoS avseende 

kravställning och anpassning ännu inte tydlig. Översiktskarta rörande 

ansvarsfördelning och kontaktpersoner efterlyses. 

 

Samordning gemensamma datamängder RCC, SoS, SKR och Cosmic 

pågår på såväl operativ (dx) som övergripande nivå (nationell strategi). 

 

Föredragande:  
MLi 

#3 Uppföljningsformulär kvalitetsregister i förhållande till 

patientöversikter - nuvarande 8 diagnoser 

 

• Diskussion rörande strategi: hur/ ska IPÖ informationsförsörja 

uppföljningsformulären i kvalitetsregister?  

 

 Skillnader i registrering: 

- Kval register: fasta tidpunkter i förhållande till dx datum 

- IPÖ: kontinuerligt, ej fasta tidpunkter 

 

CNS, Myelom har ännu ej bestämt väg. 

 

Tre spår: 

1. Endast vissa data överförs från IPÖ till kval reg, t ex avseende 

onkologiska läkemedel. 

 

2. Vissa diagnoser har helt tagit bort uppföljning i kval reg (melanom - 

aldrig haft rapportering onkologisk behandling, Ovarial, Lunga) 

 

3. Uppföljningsblanketten i kval reg finns kvar (t ex prostata och bröst), 

en lösning som innebär dubbelregistrering, bedöms ej långsiktigt 

hållbart. 

 

Möjlighet: IPÖ i framtiden enda verktyget för uppföljning. Kräver stor 

informationsinsats samt hänsyn till att IPÖ inte har nationell täckning. 

 

Att göra: Behov att ta fram tydlig strategi, dock ej beslut idag. 

 

Föredragande:  
KG, GG, AWN, MF, JF, 

MW 

 

#4 Funktionsgrupper 
  
Statistiker, KG 

Star-G möten – på agendan: 

• Produktkatalog 

• Statistikernas roll vid större förändringar. 

• Incidens beräkningar av subgrupper: verktyg behövs, frågan lyft i 

SoS utvecklingsgrupp för cancerregistret (GSUCReg). Sannolik 

lösning hos SoS. 

• IPÖ och kvalitetsregister: överlämningspaket till nat. Stödteam 

för att jobba med datauttag. 
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• RCC Syd (MRD): genomlysning utförd i Syd avseende 

utdatahantering och användbarhet: bl a format och likformighet 

mellan dx, redovisningsnivå, röjandegränser och redovisningar 

kopplade till vårdprogram. Förslag från Björn O. kommer att dras 

på Star-G samt RCC-sam. 

 

CanINCA, GG 

• Nat stödteam: elektronisk-B anmälan; Tieto har lanserat ny 

teknisk lösning. Fem Sympathy lab nu under uppstart efter 

installation: Gävleborg, Karlstad, Uppsala, Linköping, Kalmar 

• Sunderbyn: Unilab på gång med e-lösning. 

• CGM Analytics: e-lösning i Jönköping, Halmstad tidigast ht 2021 

• Processkartläggning inom ramen för ledningssystem 

• SoS - uppdatering kodinstruktion 

• CanINCA gruppen ska inleda samarbete med nystartade 

funktionsgruppen för registeradministratörer. 

• GSUCReg möte 29 sept: besked att slopad klinikanmälan av in-

situ tumörer kräver föreskriftsförändring. SoS jurister inkopplade, 

dock oklart när tid finns att driva arbetet. 

• Dödsorsaksintyg som källa för att identifiera icke-rapporterade 

cancerfall (ML). Frågan aktualiseras åter i samband med 

publicering artikel i Acta Oncologica i nov 2020. Studien belyser 

effekter av underrapportering på incidens och överlevnad i lung-

och pankreascancer. Ska åter lyftas med SoS ledning; ML 

förbereder skriftligt underlag & slutversion av artikel till Hans 

Hägglund som ska tillskriva gd SoS för nytt möte i frågan. 

 

NPT-sam, AWN 

• Framtidens register: diskussion av behov översikt av hur 

utvecklingen påverkar helheten och separata funktioner; t ex 

ledningssystem och statistikergruppen. 

• Processdok under utveckling rörande produktkatalogen 

• Webinarier nödvändiga för intern & extern informationsspridning 

och kommunikation. Breda målgrupper. AWN kallar till möten 

(se nedan). 

 

Beslut: 

Internt webbinarium fre 6 nov: Pågående registerutvecklingsarbete, kl 

13-14. Målgrupp: alla som arbetare med reg inom RCC/RC. 

- AWN kallar och skickar ut Agenda 

Registerhållar webbinarium tis 10 nov: syfte: information och 

dialogregisterhållare, halvdag em 14-17.  

- AWN kallar och skickar ut Agenda 

 

NAPM, Maria F 

• Patientrapporterade mått: arbetet fortskrider 

• Möte med Läkemedelsverket: önskemål om att även patienter ska 

kunna rapportera in biverkningar 
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• Rapport av RISE: syfte: kartläggning av pågående PROM projekt 

inom RCC - baserad bl a på intervjuer – t ex var finns överlapp? 

”Nuläge, analys och förslag om utvecklat nationellt arbete med 

patientrapporterade mått (PROM)”. Rapporten presenterades på 

RCCsam augusti 2020 då ytterligare bearbetning av slutsatser och 

riktning framåt efterlystes. Maria F tillsammans med AWN ska 

jobba vidare med det. 

  

NRG, JF 

• Kommit igång med utveckling av skissverktyg och ”Electron” i 

samarbete med utvecklingsteamet i Norr. 

• Deltagit i arbetet med produktkatalogen  

• Framtida registerlösningar: arbetet inlett i Uppsala, 100 timmar 

avsatta 

• Default startsida: prel. klar i november 

• SVF integration S:t Göran nedprioriterad till efter årsskiftet 

20/21. Diskussioner pågår med företrädare på S:t Göran. 

• Alternativ: Nedprio av Barncancer till efter årsskiftet. 

 

Beslut: TE följer upp prio förslag avseende S:t Göran i ljuset av lokala 

resurser där.  

 

QA Samordnare, MW 

Processkartläggning utveckling info system - första version finns. 

Arbetet med samarbetsöverenskommelser utlyft som separat process (se 

bilagd handling). Skickas ut till Star-G, NPT, NRG, CanINCA för 

granskning (samt Marie A).  

 

Beslut/Att göra: 

Utskick av processkartläggning enligt ovan. Synpunkter till MW senast 

27 oktober. Kommentarer i dokumentet i Teams. 

 

Marita, Anderz, Marie och Katrin bildar arbetsgrupp kring process för 

arbete med samarbetsöverenskommelser. 

 

Föredragande:  

ML 

 

#5 Uttagsförfrågan biobanker, se bifogat underlag, Mats 

”U-CAN”-projektet i Uppsala och Umeå.  

• Projektet utgår från biobankat material från cancerpatienter som 

ska berikas med kliniska data i kvalitetsregister. Har etiktillstånd 

och patientsamtycken. Tidigare info försörjt via RCC UÖ. 

• Denna omgång ha uttagsbegäran gått ut till resp dx ansvarig nat 

statistiker. 

Diskussion i ljuset av nekande svar från Väst. Samsyn mellan RCC 

behövs.  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fincanet.sharepoint.com%2Fsites%2FAKI%2FDelade%2520dokument%2FM%25C3%25B6ten%2FAKI-m%25C3%25B6ten%2F200930%2520Video%2F%25C3%2584rende%2520att%2520diskutera%2520vid%2520AKI%2520-m%25C3%25B6te%252030%2520sept_%2520U-CANs%2520uttagsans%25C3%25B6kningar%2520till%2520RCC.msg&data=02%7C01%7Cmats.lambe%40ki.se%7C9347017fa4e74a1e199808d863e476e3%7Cbff7eef1cf4b4f32be3da1dda043c05d%7C0%7C0%7C637369180184408844&sdata=nty9AJ4DDvWKdh6VXgPzSbp2pwFvMfOCFxUUfY9H954%3D&reserved=0
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Möjlig lösning framåt: beställaren definierar tydligt avgränsade 

frågeställningar per dx samt tydliggör behovet av regelbundna 

uppdateringar. 

Beslut:  

Samtliga AKI representanter kontrollerar i ett första steg om ansökan 

kommit in och var den befinner sig i processen/eventuella beslut. Frågan 

följs upp vid kommande möte. 

Föredragande:  

AW 

#6 Samverkansdag patientöversikter, kvalitetsregister, industri, 

Film från dagen 

 

Exempel på följdfrågor bröstcancer, se bifogat underlag 

Allmän info; stor uppslutning, >30 företag representerade och 

sammanlagt ca 120 deltagare. 

Uppföljande möten 20 okt, 5 nov, och 17 nov, se länk  

 

Föredragande:  

MLi 

 

#7 Behörighetsansökan för att hantera flera personer på samma 

ansökan 

 

 IPÖ – många nya användare per klinik kräver förenklad process. 

 Förslag: huvudansökan plus bilaga med namn på alla användare. 

 Även flera dx per ansökan. 

 

Beslut: Bifall till förslag. Åsa tar fram utkast på bilaga som möjliggör  

förenklad hantering. 

 

Föredragande:  

FK, UCR 

 

#8 R-RCT, Frida Kåver, UCR 

Frida K beskriver UCR:s arbete med R-RCT och erfarenheter över tid. 

Se bifogad presentation. 

 

Sammanfattande, korta punkter: 

Definition R-RCT: Studie som helt eller delvis baseras på registerdata i 

syfte att identifiera potentiella studiedeltagare, inkludera patienter och 

följa upp dessa. 

 

R-RCT passar bäst för enkla frågeställningar. Kan också fungera som ett 

verktyg för att stimulera användningen av registret. 

 

Grundarbete av forskaren central: ang. bl a utfallsmått. Är  

frågeställningen besvarbar baserat på registerinnehåll, 

inrapporteringstakt, studiens storlek, förväntad inklusionstakt mm? 

 

UCR har tagit fram ett R-RCT ramverk = byggstenar som hanterar 

olika dimensioner. 

 

Bland annat: 

Enheter/sites 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cancercentrum.se%2Fsamverkan%2Fom-oss%2Fkalender%2F2020%2Fjuni%2Fsamverkansdag-forutsattningar-och-mojligheter---kvalitetsregister-och-patientoversikter%2F&data=02%7C01%7Cmats.lambe%40ki.se%7C9347017fa4e74a1e199808d863e476e3%7Cbff7eef1cf4b4f32be3da1dda043c05d%7C0%7C0%7C637369180184418835&sdata=ufaecE8qHYQ%2BObVkF27JHpDYC7CigHDKvJtRsnb3JRQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fincanet.sharepoint.com%2Fsites%2FAKI%2FDelade%2520dokument%2FM%25C3%25B6ten%2FAKI-m%25C3%25B6ten%2F200930%2520Video%2Fsamarbete%2520Nationellt%2520Kvalitetesregister%2520f%25C3%25B6r%2520Br%25C3%25B6stcancer%2520-industri.msg&data=02%7C01%7Cmats.lambe%40ki.se%7C9347017fa4e74a1e199808d863e476e3%7Cbff7eef1cf4b4f32be3da1dda043c05d%7C0%7C0%7C637369180184418835&sdata=KRV%2FjJj5S2Xz0Glepxvif7888mOUSK6rgSXj%2FfYgyiQ%3D&reserved=0
https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/kalender/2020/november/dialogmote-patientoversikter/
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Screening log – ej persondata (uppfyller krav-ja/nej/ ej samtycke) –

används för bakgrundsdata – kan i efterhand vissa vad som gjorts 

avseende rekrytering. 

 

Subject log 

 

Studiedatabas – separeras från registret (registervariabler vs 

studiespecifika variabler). 

 

Register för inrapportörer 

 

Randomiseringsfunktion: 

Helst separat, t ex via länk 

Om inbyggt i registret – risk att bygga in komplexitet (görs ej längre av 

UCR). 

 

Electronic Data Capture (studiespecifika data) 

Enligt GCP - för bl a audit trail 

 

Roller, bland annat: 

Läkare/sjsk/vårdgivare 

Projektledare, koordinatorer 

Monitor 

 

Regulatoriska frågor: 

Bl a register – utträde OK; studiedata: sparas 

Klinisk studie vs Klinisk prövning (sistnämnda kräver GK även från 

LMV) 

GCP 

 

Om styrning av R-RCT-baserade studier: 

Ansökan till registrets styrgrupp 

Avgifter till registret från kommersiella aktörer 

 

Prismodell: 

Akademisk vs kommersiell taxa. 

 

Kostnader till Registercentrum: 

- Utveckling 

- Drift inkl licenser 

- Support - avgift per timme 

 

Rekommendation: tidsbegränsade huvudavtal med kvartalsvis 

fakturering. Ändring under studiens gång – tilläggsavtal nödvändiga. 

 

Organisation: 

UCRs organisation kring R-RCT har gradvis utvecklats över tid baserat 

på erfarenheter. Tagit fram handbok. Medarbetare gått utbildningar, bla i 
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GCP. 

 

Övergripande projektledare 

Projektledare – a) teknisk och b) klinisk 

 

Tekniskt lösningsförslag tas fram av projektledare, forskare, utvecklare, 

testledare. 

 

Utmaning: kommunikation mot beställare, olika språk och förväntningar. 

Ändringsönskemål vanliga, kan vara tids-och kostnadskrävande. 

 

Preliminära slutsatser avseende RCC behov: 

 

Tekniska lösningar på INCA – i stort OK 

- Vår lösning: randomisering i studieregistret, sparar inte ner screenade, 

ej inkluderade patienter. Sparas i generellt register. 

Ex behov: vy för forskningsledare för kontinuerlig översikt, noteringar (t 

ex samtycke inhämtat, utträde ur studie). 

 

Organisation – identifiera roller och funktioner, t ex: 

Projektteam – många funktioner: 

Projektledare – övergripande samt teknisk resp klinisk  

 

Studiespecifika projektteam och koordinatorer 

Produktägare 

Utvecklare 

QA/valideringsledare 

Testledare 

Monitorer 

Regulatorisk kompetens (köpa in resurser från klin studier noder, UCR 

(?) 

 

Processer: 

SOPar 

Hur tar vi emot studier? Hantering intresse anmälningar; beslutsgång 

visavi registerstyrgrupper. 

Särskild anmälningsblankett R-RCT? 

Tekniska lösningsförslag per studie 

 

Avtal och betalningsmodeller: 

Huvudavtal mot RCC 

Avtal mot registerstyrgrupp 

 

Utbildningsbehov: 

GCP mm 

 

Beslut: 

Mats: tar fram skiss som ska resultera i listning av förväntade RCC 

behov samt uppdragsbeskrivning/ar.  
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Det här har vi idag, det här behöver vi avseende resurskrav med 

utgångspunkt i UCRs erfarenheter samt information i UCRs handbok och 

på hemsidor. 

Mats bokar in möte arbetsgrupp (Maria, Katrin, Marie och Torbjörn) 

 

Föredragande: Alla 

 

 

 

#9 Övriga frågor 

Barncancerregistret: inläsning av data till, se underlag, Katrin 

 

Önskemål att berika befintliga data i kval reg (VCTB) med dx datum, 

diagnoskod från cancer registret/ regionala tumörregister. Antal patienter 

cirka 2500. 

 

Beslut: varje RCC bidrar med info från reg. tumörregister. 

 

Bordläggs till nästa möte:                          

Cytburken – framtida strategi för Cytburken både tekniskt och  

funktionellt, Torbjörn 

 

Opt-out – hur går vi vidare? Torbjörn 

 

Analyser Covid-19 och cancer, Mats 

                              

PUB-avtal, Katrin                        

 

 

Vid pennan: MLa 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fincanet.sharepoint.com%2Fsites%2FAKI%2FDelade%2520dokument%2FM%25C3%25B6ten%2FAKI-m%25C3%25B6ten%2F200930%2520Video%2FFW_%2520Inl%25C3%25A4sning%2520av%2520data%2520fr%25C3%25A5n%2520Cancerregistret%2520till%2520Svenska%2520Barncancerregistret%2520(p%25C3%25A5%2520INCA).msg&data=02%7C01%7Cmats.lambe%40ki.se%7C9347017fa4e74a1e199808d863e476e3%7Cbff7eef1cf4b4f32be3da1dda043c05d%7C0%7C0%7C637369180184428827&sdata=Lgw5PRxEJXIvzyAcnZCFPwy2VSR8OeWbcvP3JnkgwPg%3D&reserved=0

