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AKI, arbetsgrupp kvalitetsregister och INCA 
 
Tidpunkt för mötet 29 oktober 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 

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  

Mats Lambe (MLa), RCC Uppsala Örebro 

 

Frånvarande (beslutande) 

Närvarande (övriga) Niklas Berndt, RCC Syd (#4) 

Marita Wormén, RCC Sydöst (#5) 

Jon Fahlberg, RCC Väst (#5) 

Marie Abrahamsson, RCC Stockholm Gotland (#5) 

 

  

Föredragande:  
AWN 

 

#1 Välkomna och föregående MA 
 

• Minnesanteckningar från förra mötet (30/9) gicks igenom. KG 

har gjort mindre justeringar annars inget behov av ändringar. 

• Länk till minnesanteckningar för det virtuella internatet 20-21 okt 

för produktägare under dag 2 efterfrågades. Detta finns på Teams 

teamet ”INCA RCC” under General -> Organisation och 

Processer -> Möten -> Internat – Utvecklare och Produktägare -> 

2020 - Virtuellt 

 

Föredragande:  
MRD 
 
 

#2 Har RC/RCC en roll i ”Mall för stadgar kvalitetsregister”? 
Se underlag i mappen för dagens möte. 

 

Ett register har lyft frågan om vilket mandat registerstyrgruppen har i 

förhållande till registerhållare och CPUA-myndighet och att ett behov av 

stadgar och mandat behöver förtydligas för att hantera situationer där det 

inte råder konsensus i styrgruppen.  

 
Enighet i AKI om att denna fråga bör lyftas i RCO-Sam för att via den 

vägen uppmärksamma juristnätverket för CPUA-regionerna att det finns 

ett behov att förtydliga vilka stadgar och mandat som gäller för 

kvalitetsregistrens styrgrupper. 

 

Beslut/Att göra:  

https://teams.microsoft.com/_#/files/Allm%C3%A4nt?threadId=19%3Aa41386ec47bd455581eb94f12e05c8be%40thread.skype&ctx=channel&context=2020%2520-%2520Virtuellt&rootfolder=%252Fsites%252FINCARCC%252FDelade%2520dokument%252FGeneral%252FOrganisation%2520och%2520Processer%252FM%25C3%25B6ten%252FInternat%2520-%2520Utvecklare%2520och%2520Produkt%25C3%25A4gare%252F2020%2520-%2520Virtuellt
https://teams.microsoft.com/_#/files/Allm%C3%A4nt?threadId=19%3Aa41386ec47bd455581eb94f12e05c8be%40thread.skype&ctx=channel&context=2020%2520-%2520Virtuellt&rootfolder=%252Fsites%252FINCARCC%252FDelade%2520dokument%252FGeneral%252FOrganisation%2520och%2520Processer%252FM%25C3%25B6ten%252FInternat%2520-%2520Utvecklare%2520och%2520Produkt%25C3%25A4gare%252F2020%2520-%2520Virtuellt
https://teams.microsoft.com/_#/files/Allm%C3%A4nt?threadId=19%3Aa41386ec47bd455581eb94f12e05c8be%40thread.skype&ctx=channel&context=2020%2520-%2520Virtuellt&rootfolder=%252Fsites%252FINCARCC%252FDelade%2520dokument%252FGeneral%252FOrganisation%2520och%2520Processer%252FM%25C3%25B6ten%252FInternat%2520-%2520Utvecklare%2520och%2520Produkt%25C3%25A4gare%252F2020%2520-%2520Virtuellt


    

 
Minnesanteckningar 

 

• AWN lyfter frågan till RCO-Sam för att formulera en tydlig 

förfrågan eller krav på mall som CPUA ska använda. 

• AWN svarar aktuellt register att frågan kommer att tas upp i 

RCO-Sam och att RCC gärna hjälper till i frågan för styrgruppen 

för att klargöra hur ansvaret ser ut just nu utifrån de dokument 

som finns.  

 

Föredragande:  
AWN 
 

#3 Fördjupat möte med Inera den 6 nov. angående anslutning 
till tjänsten Informationsutlämning till kvalitetsregister – vem 
deltar från AKI? 
 
Syftet med mötet är att se hur lösningen ser ut för att utreda om det finns 

förutsättningar att koppla deras lösning med kvalitetsregistren.  

 
Beslut/Att göra:  

• Christofer Lagerros, MLi och GG är med på mötet 6/11 för 

RCC:s räkning. 

 

Föredragande:  
NB 

#4 Förberedelse inför projektavslut förutsättningar för 
produktkatalog 

Se underlag i mappen för dagens möte för PPT. 

 

NB presenterade projektgruppens organisationsförslag och hur 

överlämningen bör se ut i det fortsatta arbetet med produktkatalogen. De 

ser ett behov av flera ansvariga roller där fyra stycken nyckelroller har 

identifierats som mottagare vid överlämningen: 

 

o Product Manager 

o Produktägare 

o Statistiker 

o Utvecklare 

 
Beslut/Att göra: 

• AKI tar upp frågan i kommande möte (25/11) för att diskutera hur 

överlämningen ska utföras. 

 

Föredragande:  
KG, GG, Marita 

Wormén, Marie 

Abrahamsson 

#5 Rapport från funktionsgrupper 
StarG (KG):  

o Samordning leveransbrev har stannat av pga fokus på annat 

arbete. Kommer nu att återupptas.  

o Gruppen har haft en diskussion om vilken data som processledare 

ska ha tillgång till via vyer. Detta beror på vilket uppdrag 

processledaren har. Det finns ett behov att förtydliga hur 

processledare får använda den data de har tillgång till. 

o Även en diskussion om registerhållare direkt ska kunna få ut 

avidentifierad data på nationell nivå. Detta har hanterats på olika 

sätt i olika regioner beroende på vem som är CPUA. 



    

 
Minnesanteckningar 

 

o Frågan om opt-out har diskuterats kort. Målet är att hålla ett 

heldagsmöte innan årsskiftet för att ha utrymme för grundlig 

diskussion av bl a denna fråga. 

 

CanINCA (GG):  

o Årets leverans till Socialstyrelsen sker nästa tisdag (3/11). Detta 

medför att CanINCA kommer att vara stängt för 

registeradministratörer mellan 12: 00 – 15:00 detta datum.  

o Samtliga regioner har bättre täckningsgrad än förra året vilket är 

en väldigt positiv nyhet. Mindre positivt är dock att antalet nya 

tumörer har ökat i samtliga regioner, vilket ändå kan anses vara 

förväntat.  

o En checklista har tagits fram som ska användas utav de nationella 

stödteamen i syfte att uppdatera variabler i kvalitetsregistren. 

Detta krävs för att möta krav på mappning mot cancerregistret. 

o Arbetet med processbeskrivningar i ledningssystemet för arbete 

med cancerregistret har påbörjats. 

 

NPT-Sam (AWN): Se underlag i mötesmappen. 

o Produktägare från de olika regionerna har lämnat kommentarer på 

processbeskrivningarna för utveckling av informationssystem. 

Två regioner behöver mer tid för detta och kommer granska 

dokumenten till nästa tisdag (3/11). 

o NPT-Sam har beslutat sig för att genomföra webbinarier med 

teman som rör produktägarrollen. Preliminärt första datum för 

detta är 9/12 kl 10-12. Tema för detta webbinarie har ännu inte 

bestämts.  

 

NAPM: Se underlag i mötesmappen. 

o Hanna Emami kommer att bjudas in till ett möte för att stämma 

av arbetet med SKRs Nationella plattform för strukturerade 

patientrapporterade mått. 

o Analcancerregistret vill börja samla in PROM/PREM-data 

och Kolorektalcancer önskar komma igång igen.  

o Dialog förs med peniscancerregistret rörande deras separata 

databas för PREM-data. De har ingen rullande inrapportering utan 

gör punktmätningar. Koordinatorn ska gå i pension så data 

behöver migreras in i INCA så att den kan tas om hand på ett bra 

sätt.  
o NatStat anser att det behöver förtydligas vem ansvarar för att 

dokumentera enkätregister. Det finns idag ingen 

registerdokumentation för enkätregistren (PROM/PREM) vilket 

är problematiskt. Viktigt att alla typer av mätningar täcks in så att 

det finns en samlad bild över de PROM/PREM-variabler som 

ingår i enkäter som används.   

 

NRG (JF, TE): 

o Gruppen känner sig nöjd med internatet 20-21 okt. Speciellt dag 

2 med utvecklarna. Bra diskussioner och bra lösningar som 
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demades. Kul med skissverktyget och byggverktyget för att 

underlätta flytt av lösningar mellan olika miljöer. 

o Utvecklarna upplever att det ofta är många olika projekt igång 

samtidigt vilket skapar en känsla av att det är svårt att hinna klart 

med dessa. Mer önskvärt att fokusera på färre projekt samtidigt 

och sedan starta nya när de tidigare är klara. 

o För att bli klar med framtida registerlösningar och annan generell 

utveckling finns det ett behov av att fokusera på detta under 

början av 2021. Detta skulle innebära att de enskilda registren får 

stå tillbaka under denna tid. AKI anser då att det är väldigt 

viktigt att denna information snabbt kommer ut till 

produktägarna så att de inte lovar någon utveckling i början av 

nästa år till sina register. Även viktigt att ta fram ett estimat på 

hur mycket utvecklingstimmar som skulle krävas för att bli klar 

med dessa projekt under våren. 

 

QA (MW):  

o Processbeskrivningarna för ”Utveckla informationssystem har 

varit ute på remiss. Alla har inte hunnit kolla på detta. Deadline 

för dessa är tisdag 3/11. Kommer snart att börja kolla på 

processer för kvalitetsregister med nationella 

registeradministratörsgruppen (NRAG). 

o MW visade redigerade PPT-bilder angående 

personuppgiftsansvar och syfte om lagrum för datahantering i 

regionerna. Namnbyte från RDC - Regionala Databaser inom 

Cancer till RVC – Regional Vårddata inom Cancer. 1177 har 

lagts till för förberedelse kring att patienter snart ska kunna ta del 

av info från tex IPÖ genom 1177.  

 

NRAG (MA):  

o Gruppen har haft sitt första möte och har beslutat att ha möte 2 

timmar varannan vecka till en början för att komma igång.  

o Vissa i gruppen är enhetschefer medan andra inte är det vilket gör 

att möjligheten till beslut om ändringar i arbetssätt är olika 

beroende på region. Viktigt att de representanter som inte själv är 

chefer har en dialog med sin enhetschef på hemmaplan angående 

förändringar i arbetssätt.  

o Gruppen ser en svårighet i att besluta om gemensamma arbetssätt 

i nationella stödteamen eftersom dessa beslut påverkar andra 

roller, tex statistiker och produktägare. 

 
Beslut/Att göra: 

• Manolis Nymark granskar MW:s bilder. När dessa är godkända 

av Manolis tas de upp för granskning av AKI igen.  

• AWN tar upp med NPT-Sam att inte utlova större förändringar i 

registren under början av 2021. 

• AKI tar upp frågan om utvecklingstimmar för prioriterade projekt 

på mötet 10/11. 
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Föredragande:  
GG 

#6 Teamspolicy 
Se underlag i mötesmappen. 

 
GG presenterade PPT kring förslaget för hur Teams ska användas av de 

nationella stödteamen som har tagits fram utav Gabrielle Gran, Anna 

Genell och Marie Abrahamsson 

 

Syfte är att skapa enhetlighet i samarbetet mellan medarbetarna på RCC 

inom registerverksamheten. Dessa förslag på riktlinjer är för tillfället 

avgränsat till att inte inkludera buggrapportering i väntan på resultat av 

de pilotprojekt som utförs i Väst respektive Norr.  

 

Förslaget är att samtliga nationella stödteam har ett team för det 

nationella stödteamet och ett team för de regionala administratörerna. 

Vidare föreslår gruppen att ett team ska skapas för aktuell 

registerstyrgrupp om behov för detta finns. 

 

Gruppen föreslår även att när uppstartfasen är klar och IPÖ övergår i 

skarp drift med löpande användning och förvaltning ska även dessa 

diagnoser ha ett team för detta. 

 

I förslaget är det de nationella stödteamen som ansvarar för att moderera 

diskussionerna och delegera om frågan måste föras fram till någon 

annan. AKI är överens om att en rimlig målbild för svarstid är som mest 

72 timmar med överseende kring längre svarstider vid semestertider. 

Även viktigt med tydlighet om att inga patientdata får delas på teams. 

 

Beslut/Att göra: 

• Dokumentet ska förtydligas på några punkter och därefter skickas 

ut till funktionsgrupperna NPT-Sam, NRAG, StarG och 

CanINCA-gruppen för remiss. Efter detta skickas det till AKI för 

godkännande och blir då redo att distribueras till de nationella 

stödteamen. 

Föredragande:  

KG 

 

 

 

#7 Mall för överenskommelse 2021, inklusive vad som skall 
vara RCCs särskilda insatser under 2021 

 
Frågan bordläggs till mötet 10/11 för diskussion tillsammans med andra 

frågor för 2021. 

 

Föredragande:  

MLa 

 

#8 Förfrågan rörande leverans av cancerdata ner på kommun 
och stadsdelsnivå till folkhälsokollen  

 

Region Stockholm har skickat en förfrågan om att få tillgång till 2020 års 

cancerdata för att presentera cancerbördan på stadsdelsnivå. Eftersom 

2020 års data är preliminära är det inte en lämplig källa att använda utan 

data som finns i cancerregistret hos Socialstyrelsen lämpar sig bättre för 

detta.  
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Beslut/Att göra:  

• MLi ställer uppföljande frågor till frågeställaren för att hjälpa 

frågeställaren att identifiera vilka möjliga alternativ som finns för 

att besvara grundfrågan.  

 

Föredragande:  

MLa 

#9 Mallad kval reg rapport Covid-19 och cancer – avstämning 
svar från inbjudna register, Mats 

o B anmälningar: Nytt uttag om en vecka för att få med 

oktobermånads data. Johan Ahlgren och Mats gör en ny analys av 

data där totalt 14 labb ingår. 

o Mallade uttag utvalda kvalitetsregister: Inbjudna register är 

Urinblåsa, Prostata, Melanom, Kolorektal, Lunga och Bröst. Mats 

inväntar svar från ett par register.  

o Länkade databaser: Etikprövningsmyndigheten har godkänt 

detta. Kommer att kompletteras med register från SCB och 

eventuellt Försäkringskassan. 

o Samarbete Inspektionen för vård och omsorg (IVO): IVO har 

pågående regeringsuppdrag om analyser av pandemins påverkan 

på vård- och omsorgssystemet. IVO har tagit dialog med Mats för 

att undersöka möjligheten att få tillgång till registerdata. Mats, 

Arvid, Hans Hägglund och Johan Ahlgren har ett inplanerat möte 

med IVO för att se hur ett eventuellt samarbete kan se ut.  

Beslut/Att göra: 

• MLa kontaktar IVO och bokar ett möte med dem. 

• Berörda AKI-representanter ber aktuella registerhållare att svara 

på förfrågan om mallade uttag i kvalitetsregistren. 

Föredragande:  

TE 

#10 Prioritering av register till nya vårdinformationssystem 
Se underlag i mötesmappen. 

 

Nationell samverkansgrupp strukturerad vårdinformation (NSG SVI) 

arbetar på ett principdokument där ett antal kriterier för regionernas 

prioritering av register ska definieras som stöd för regionala diskussioner 

om vilka register som är lämpliga att börja med. AWN ingår i SUSSA-

gruppering där man ska ge inspel på kriterierna under november.  

 

Några av de regioner som arbetar med nya vårdinformationssystem 

efterfrågar även inspel från RCO avseende vilka register som bör vara 

först ut för att skapa anslutning till. VGR är tydligast i sitt önskemål om 

detta inspel. AKIs inspel utgår ifrån vilka register som ingår i Kundgrupp 

Cosmics anslutningsprojekt, i projektet för patientöversikter eller att det 

gjorts annat informatikarbete inom registret. De prioriterade registren 

utifrån pågående informatikarbeten är: 

 

1. Prostatacancer  

2. Bröstcancer  
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3. Lungcancer  

4. Hematologisk cancer  

5. Hudmelanom 

6. Njurcancer 

7. Gynekologisk cancer 

8. Cancer i hjärna och ryggmärg 

9. Barncancer 

10. Urinblåsecancer 

 

Beslut/Att göra: 

• TE och KG fortsätter diskussion med VGR. 

• AWN cirkulerar underlag från NSG SVI för inspel från AKI.  

Föredragande:  

TE 

 

 

 

#11 Hur bemannar vi KGC projektet 

Flera delar i projektet handlar om informatik och kommande 

registerutveckling i aktuella register. PO för prostata och bröst samt 

personer från gemensamma datamängder bör därför delta i projektet.  

Beslut/Att göra: 

• Bordlagd. 

 

Föredragande:  

TE, MW 

 

#12 Opt-out - Aktuellt status, vad behöver göras för att införa 
korrekt funktionalitet?  

Inför att ny funktionalitet för opt-out sätts i bruk behövs en 

informationskampanj kring detta både mot interna och externa aktörer.  

AKI anser att ett första steg bör vara att kort nämna det på webbinariet 

för pågående utvecklingsarbeten 6/11 för att sedan ha ett separat 

webbinarie angående regionala vårddatabaser för att beskriva hur vi 

jobbar i lagrummet för vårddatasystem. Vidare åtgärder och 

kommunikation behöver diskuteras i Teamsgrupperingen för opt-out-

frågan (GG, AWN, KG, MLi, TE, MW och Erik Holmberg). 

Beslut/Att göra: 

• AWN visar några bilder på 6/11 angående tänket kring regionala 

vårddatabaser. 

• GG bjuder in till möte för fortsatt diskussion för de som är med i 

teamet för opt-out för att diskutera åtgärder och 

kommunikationsprocess. 

AWN #13 Tillsättning av kommande produktägarroller – 
skissverktyg, produktkatalog mm – process för det? 

Frågan bordläggs till mötet 3/11. 
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MLa #14 Studie förfrågan - kiNETiC 

Förfrågan från esofagus-ventrikelregistret om en R-RCT. Benämnd ”a 

Register based Randomised Controlled Trial- Ng-tube post-

EsophagecTomy Complications”. Har vi idag förutsättningar att ta oss an 

denna registerbaserade randomiserade studie? Önskad start är tidigt 

under 2021. 

Utifrån diskussionerna med UCR om vilka förutsättningar som behöver 

finnas såväl organisatorisk som tekniskt så ser vi att vi idag framförallt 

saknar de organisatoriska för att kunna ta oss an R-RCT på ett fullödigt 

sätt. RCC har ett påbörjat arbete för att se vilka funktioner och rutiner vi 

behöver skapa för att kunna erbjuda registren R-RCT på ett utvecklat 

sätt. 

Beslut/Att göra: 

• MLa hänvisar vi till UCR eftersom vi i dagsläget inte har 

möjlighet att hantera detta. 

• Utsedd arbetsgrupp inom AKI, under MLa ledning, påbörjar 

arbetet med att definiera vilka stödstrukturer för R-RCT som 

RCC behöver ha. 

 

MLa #15 SKR projektmedel ”Patienters medverkan i 
kvalitetsregister” 

RCC Uppsala-Örebro förvaltar ett konto med medel från projektet 

”Patienters medverkan i kvalitetsregister” som de nu vill stänga. Kontot 

har 150 000 kr kvarvarande. AKI är eniga om att den kvarvarande 

summan bör nyttjas för generiskt utvecklingsarbete inom PROM/PREM. 

Beslut/Att göra: 

• AWN ber Susanne Nordin skicka en faktura till RCC Uppsala-

Örebro.  

 

 

Vid pennan: AJ 

 


