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AKI, arbetsgrupp kvalitetsregister och INCA 
 
Tidpunkt för mötet 28 januari 2021, kl 09:30-15:30 

 
Plats för mötet Teams 

 

Närvarande (beslutande) 

 

 

 

 

 

Maria Rejmyr Davis (MRD), RCC Syd 

Arvid Widenlou Nordmark (AWN), RCC Norr 

Mats Lambe (MLa), RCC Mellansverige 

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 (förmiddag) 

Katrín Gunnarsdóttir, (KG), RCC Väst  

 

Närvarande (övriga)  

  

Förkortningar NRAG Nationella registeradministratörsgruppen (funktionsgrupp) 

 NAPM Nationell arbetsgrupp patientrapporterade mått 

 STAR-G Statistiker arbetsgruppen (funktionsgrupp) 

 QA Kvalitetsledning, quality assurance 

 NRG Nationella registerutvecklingsgruppen (funktionsgrupp) 

 NPT-Sam Nationella produktägarteamet (funktionsgrupp) 

   

   

  

Föredragande:  
AWN 

 

#1 Välkomna  
AWN hälsar välkommen och öppnar mötet. 

Föredragande:  
AWN 

 

#2 Återkoppling från RCC-sam 13-14 jan, AWN 

I överenskommelsen mellan regeringen och SKR avseende cancervården 

lyfts bland annat att RCC ska arbeta med stöd för R-RCT för att 

påskynda återhämtningen för studier efter pandemin. En arbetsgrupp 

arbetar med hur processerna runt R-RCT skall se ut. 

Finns diskussioner om ett förslag avseende hur RCC ytterligare kan 

stärka kopplingen mellan kvalitetsregister och vårdprogram. Det är ett 

uppdrag för att göra en nulägesanalys samt ta fram ett förslag på hur man 

arbetar framåt med att specificera och använda generella indikatorer. 

Socialstyrelsen (SoS) har fått ett regeringsuppdrag om att stärka 

samordningen och uppföljningen av cancerområdet. RCC kommer att 

bjuda in SoS för att stämma av hur detta skall utföras. 

 
Beslut/Att göra: 
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• AKI behöver titta igenom vilka områden från 

överenskommelserna som behöver prioriteras in i årets 

utvecklingsplaner. 

Föredragande:  
AWN 

 

#3 Produktkatalogen – genomförande 

Förslag på genomförande redovisas. AKI föreslår och prioriterar de 

områden som produktkatalogen bör börja med. RCC bör följa SoS arbete 

med Nationella informationsmängder (NIM). 

 

AKI behöver fortsatt diskutera om det är en grupp med utsedda personer 

eller resurser som tas in från olika grupper. 

 

Beslut/Att göra: 

• Beslut att modulerna Prehab och rehab samt gemensamma 

datamängder (Vårdplanering) prioriteras 

• AWN gör en ny version av uppdragsbeskrivning som skall 

beslutas på kommande AKI möte. 

Föredragande:  
TE 

 

#4 Utvecklingsorganisationen - övergripande bild samt 
utvecklingsplaner 2021  

TE redovisar aktuellt status för framtagandet av utvecklingsplaner. I Väst 

och Uppsala bör utvecklingsplanerna gå att uppfylla med de tillgängliga 

resurserna medan Norr har prioriterat bort flera områden. Troligtvis 

kommer ytterligare områden att behöva prioriteras bort. Planerna 

beräknas kunna vara klara i mitten av februari. 

 

TE går igenom ett förslag på prioriteringar inom registerutvecklingen 

baserat på 3 olika nivåer. Diskussion och justering gjordes av några 

prioriteringar. Tabellen som visar planerade integrationer bör justeras så 

att den visar aktuella diagnoser/register samt även innehåller mål från 

Vägen framåt samt skrivningar i ÖK 2021.  

 

Beslut/Att göra: 

• TE justerar tabellerna för integrationer att innehålla en mappning 

mot mål och uppdrag samt diagnos. Granskning görs i kommande 

AKI för att sedan godkännas i RCC i samverkan. 

 

Föredragande:  
AWN 

[underlag] 

#5 MA från CPUA-nätverk 15 dec – bl a frågan om sekretess  

Uppföljning av diskussion på och minnesanteckningar från möte med 

CPUA-nätverket och Manolis Nymark.  

Frågeställningen rör begäran av data från kvalitetsregister av statlig 

forskningshuvudman och på vilka grunder data kan lämnas ut till 

myndigheter för forskning eller andra ändamål. Bakgrunden till 

frågeställningen är en rapport gjord av Myndigheten för vård- och 

omsorgsanalys där CPUA avslog begäran om att lämna ut data, vilket 

bedömdes vara korrekt utifrån syftet med begäran. Andra liknande 

önskemål om utlämnande av data till myndigheter har förekommit och 

https://teams.microsoft.com/l/file/95617CCB-A74C-4067-AFC5-8FE4FFE4E65B?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%2F210128%20Video%2FMinnesanteckningar%20n%C3%A4tverket%20kvalreg%20och%20juridik%2015%20dec%202020.docx&baseUrl=https%3A%2F%2Fincanet.sharepoint.com%2Fsites%2FAKI&serviceName=teams&threadId=19:30085f2202424eb5b00b2dc16de7f14a@thread.skype&groupId=2bb96704-2c55-40be-8459-270bb7db54a0


 

Minnesanteckningar 
  Sidan 3 av 5 

 

kommer också med all säkerhet vara aktuella i framtiden, vilket ger skäl 

till att efterhöra klargörande om och när data kan lämnas ut eller ej.  

 

Beslut/Att göra: 

• MLa kontaktar Manolis Nymark för förtydligande av 

minnesanteckningarna samt klargörande i frågan om på vilka 

grunder utlämnande av data på begäran av statlig myndighet kan 

göras. 

 

Föredragande:  
AWN 

 

#6 RCO-sam, statsbidragsförordningen och inspel på 
presentation 9 feb av RCC verksamhet 

”Workshop” för att ge förslag på beskrivning av RCC verksamhet som 

ska presenteras på möte med RCO-sam 9/2. Presentationen ska ge en bild 

av RCC samlade uppdrag samt belysa betydelsen av det nationella 

samarbetet, vilket är en förutsättning utifrån tillgängliga resurser inom 

områdena IT, juridik och statistik/tillgängliggöra utdata. 

 

Beslut/Att göra: 

• AWN slutför presentation och håller den vid RCO-sam med stöd 

av övriga RCC-deltagare.  

 

Föredragande:  
GG 

 

#7 Strukturerad information 
 

Socialstyrelsens regeringsuppdrag rörande standardiserad dokumentation 

ska slutredovisas i november 2021. Ett antal NIM:ar (nationella 

informationsmängder) för cancer håller på att utarbetas. För att fylla 

NIM:arna med adekvat medicinskt innehåll har klinisk expertkompetens 

rekryterats i form av Jonas Bergh och Irma Fredriksson (Bröstcancer) 

samt Ola Bratt och Johan Styrke (Prostatacancer).  

 

Ett antal möten med fokus Prostata har resulterat i att Socialstyrelsen 

arbetar vidare med NIM:ar gällande behandling/kirurgi. Detta passar väl 

in med arbetet som samtidigt sker inom Kundgrupp Cosmic-projektet för 

Prostataregistret där man arbetar med att ta fram 

informationsspecifikation för kirurgi. 

 

Föredragande:  
Alla 

 

#8 Beslutsbrev register 2021 – synpunkter att lyfta? 

 

Kvalitetsregister med sparade medel har fått lägre eller inget anslag för 

2021, vilket har påverkat några register inom cancerområdet.  

 

Mammografiregistret har inte fått medel beviljade för 2021 då endast en 

region är ansluten efter flera år som kandidatregister. Registret har 

möjlighet att inkomma med en handlingsplan för att ansöka om 

utvecklingsmedel för 2021. En handlingsplan kommer att skickas in och 

RCC Väst stöttar med inspel på planen. 
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Stödfunktionen på SKR arbetar med att förbättra beslutsprocessen, vilken 

även kommer att påverkas av den kommande statsbidragsförordningen 

och medelstilldelning till RCO. 

 

Föredragande:  

Alla 

#9 Övriga frågor 

RCO-enkät till kvalitetsregister om beslutsstöd 

Enkäten har skickats ut till registerhållarna och ska besvaras av dessa. 

Svaren kommer sedan att kompletteras med bilden från RCO för att ge 

helhetsbilden gällande beslutsstöd i eller nära kvalitetsregister. 

 

Jävsdeklarationer i regionala vårdprocesser 

Har uppkommit frågor i RCC Mellansverige avseende rutiner för 

jävsdeklarationer för personer som ingår i tex regionala 

vårdprocessgrupperingar utifrån rutiner för motsvarande grupperingar 

inom andra diagnoser inom kunskapsstyrningssystemet. MLa tar tillbaka 

frågan för att lyftas i RCC i samverkan. 

 

Mall för patientinformation 

Då Datainspektionen har bytt namn behöver kvalitetsregistrens mallar för 

patientinformation uppdateras. Det är sista punkten under avsnittet ”Dina 

rättigheter” där ordet Datainspektionen behöver bytas ut till 

Integritetsskyddsmyndigheten. 

 

En ny mapp på Teams finns under kanalen Allmänt – Filer, 

Patientinformation 2021 – GDPR, där dokumenten laddas upp när de är 

uppdaterade och klara. 

 

Beslut/Att göra: 

• Ansvarigt nationellt stödteam/AKI-representant gör korrigeringen 

i mallen för respektive kvalitetsregister och laddar upp till 

mappen på Teams. Deadline 11 februari. 

• AWN meddelar Camilla Agdler att mallarna på cancercentrum.se 

ska bytas ut och återkopplar till AKI när så skett. 

• Ansvarigt nationellt stödteam/AKI-representant meddelar 

registerhållare att mallarna är uppdaterade. 

 

Variabeln PAL (patientansvarig läkare) som del av canceranmälan 

Många kvalitetsregister inom cancer har en variabel för ansvarig eller 

anmälande läkare som del av canceranmälan. Uppgiften är inte längre ett 

krav för canceranmälan, men har fyllt ett administrativt syfte genom att 

underlätta kommunikationen om det uppstår frågor kring ett ärende.  

 

I diskussioner med informatiker som arbetar med 

informationsspecifikationer för att möjliggöra automatöverföring har det 

framkommit att uppgiften inte är lätt att fånga i vårdinformationssystem. 

Därför rekommenderar AKI att uppgiften ansvarig/anmälande läkare inte 

ska finnas i kvalitetsregister om den bara har till syfte att vara en del av 

anmälan till cancerregistret.  

https://teams.microsoft.com/_#/files/Allm%C3%A4nt?threadId=19%3A9ef8a0ff6dc44b4aa66318250b389337%40thread.skype&ctx=channel&context=Patientinformation%25202021%2520-%2520GDPR&rootfolder=%252Fsites%252FAKI%252FDelade%2520dokument%252FGeneral%252FPatientinformation%25202021%2520-%2520GDPR
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Beslut/Att göra: 

• AWN tar frågan till NPT-sam för att undersöka vilka register som 

har uppgiften ansvarig/anmälande läkare (som del av 

canceranmälan) 

• GG tydliggör i checklistan/informationsmaterialet till nationella 

stödteam kvalitetsregister att uppgiften inte är ett krav för 

canceranmälan och därmed inte ska överföras till CanINCA. 

 

 

 

Vid pennan: TE och GG 


