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AKI, arbetsgrupp kvalitetsregister och INCA 
 
Tidpunkt för mötet 24 februari 2021, kl 10.00 -15.30 

 
Plats för mötet Teams 

 

Närvarande (beslutande) 

 

 

 

 

 

 

 

Frånvarande (beslutande 

 

Närvarande (övriga) 

 

Maria Rejmyr Davis (MRD), RCC Syd 

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 (punkt 1-4) 

Katrín Gunnarsdóttir, (KG), RCC Väst  

 

Mats Lambe (MLa), RCC Mellansverige  

 

Marie Abrahamsson (MA), ordförande NRAG (punkt 3) 

 

 

Föredragande:  
AWN 

 

#1 Kommande möten  
Genomgång av datum för vårens AKI-möten. 
Beslut/Att göra: 

• AWN skickar möteskallelser. 

Föredragande:  
TE 

 

#2 Utvecklingsplaner 2021  
TE går igenom plan och prioritering av utveckling 2021. Ska lyftas för 

diskussion och fastställande på RCC samverkansmöte 11 mars.  

Beslut/Att göra: 

• TE justerar planen tillsammans med AWN inför presentation på RCC 

samverkan.  

• En lärdom att plocka med för framtiden är vikten av att etablera ett 

arbetssätt där vi, inför uppstart av nya projekt och lösningar, har ett 

helhetsperspektiv som inkluderar en plan för långsiktig förvaltning och 

påverkan på övriga uppdrag. 

Föredragande:  
MA 

 

#3 Rapport NRAG 
-Viktigt att alla kvalitetsregister har en manual, det går inte att ersätta 

manualen med en film (som dock kan utgöra komplement). Mall har tagits 

fram och behöver nu skickas på remiss. 

-Nationellt stödteam ansvarar för att, i dialog med registerstyrgrupp, ta fram 

och publicera manual som följer mall enligt ovan. Viktigt att på varje RCC ge 

stöd för nationella stödteamens arbete samt stödja dialog med 

registerstyrgrupp. 

-Behov av att sprida kunskap och förståelse om funktionalitet kring 

registerdokumentation på INCA eftersom detta inte är tillräckligt känt i berörda 

funktionsgrupper. 

Beslut/Att göra: 
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• NRAG skickar mall för manual för påsyn till berörda funktionsgrupper 

och därefter till AKI för fastställande. 

• Att tillsätta en tillfällig arbetsgrupp med representation av relevanta 

funktionsgrupper med uppdrag att se över och sprida kännedom om 

registerdokumentationsverktyget. I uppdraget ingår att under våren 

genomföra ett webbinarium för att informera RCCs och RC Norr och 

Västs medarbetare om registerdokumentationsverktyget. 

Föredragande:  
TE, MLi 

 

#4 Mall konsekvensanalys POC framtida registerlösningar 

TE och MLi har tagit fram en mall som ska användas som underlag när olika 

funktionsgrupper granskar den POC för framtida registerlösningar som har 

tagit fram. POCen består av två formulärblock; Vårdplanering respektive 

Radiologi. Viktigt med kompletterande information samt demo som är 

anpassad för olika funktionsgrupper och ger möjlighet att ställa frågor.  

Beslut/Att göra: 

• Utskick av mall i vecka 11 via nationella funktionsgrupper (NRAG, 

STAR-G, NPT-Sam etc). 

• Information och demo under vecka 11, 12 och 13. 

• Konsekvensanalyser klara vecka 17 alt vecka 18. 

• Plan för sammanställning av resultat, åtgärder/justeringar och ev ny 

remissrunda behöver tas fram. 

• Varje AKI-representant behöver informera om arbetet på respektive 

RCC. AWN informerar även RCC samverkan. 

Föredragande:  

AWN 

#5 Remiss statsbidrag 
Se underlag. 

Beslut/Att göra: 

• Underlaget ok. Respektive AKI-representant ansvarar för att förankra 

hos RCC-chef inför RCC samverkansmöte 11 mars. 

Föredragande:  

AWN 

#6 Regional vårddata cancer 
Se underlag.  

Beslut/Att göra: 

• Ok att uppdatera namn till Regional vårddata cancer (RVC). KG och 

AWN återkopplar till Marita. 

Föredragande:  

KG 

#7 Regionala rapporter 
Det finns ett stort antal interaktiva rapporter på cancercentrum.se. För vissa 

diagnoser och i vissa regioner finns dock fortfarande återkommande behov av 

skräddarsydda regionala rapporter. Viktigt att vi på olika sätt arbetar för att 

utdata från kvalitetsregistren ska vara användbara för regionala 

processledare/processägare. Önskvärt att hitta arbetsform och väg framåt som 

inte tar nationell statistikers tid i anspråk för att sammanställa regionala 

rapporter. Exempelvis webbinarie om utdatalösningar, lokala 

utdatautbildningar och andra informationsinsatser som syftar till att synliggöra 

interaktiva rapporter etc. 

Beslut/Att göra: 

• Vi bordlägger frågan eftersom den behöver hanteras i en större kontext. 

Föredragande:  

KG 

#8 Verktyg för beräkning av incidens 
KG presenterar förslag på verktyg för beräkning av incidens, se underlag. Det 

finns ett behov av att enkelt kunna få tillgång till cancerincidens på olika 

https://teams.microsoft.com/l/file/1A880C8A-AAD4-4A47-BA49-30118A50C3CB?tenantId=89429ce9-d43e-40ae-8660-27d664558fe3&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Fincanet.sharepoint.com%2Fsites%2FAKI%2FDelade%20dokument%2FGeneral%2FOrganisation%2FF%C3%B6rordning%20statsbidrag%20-%20Remiss%2FRemissvar%20RCC%20-%20F%C3%B6rordning%20statsbidrag%20210222.docx&baseUrl=https%3A%2F%2Fincanet.sharepoint.com%2Fsites%2FAKI&serviceName=teams&threadId=19:9ef8a0ff6dc44b4aa66318250b389337@thread.skype&groupId=2bb96704-2c55-40be-8459-270bb7db54a0
https://teams.microsoft.com/l/file/FE284BD7-2FFD-4F43-831D-015479D0F537?tenantId=89429ce9-d43e-40ae-8660-27d664558fe3&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fincanet.sharepoint.com%2Fsites%2FAKI%2FDelade%20dokument%2FM%C3%B6ten%2FAKI-m%C3%B6ten%2F210224%20Video%2F210210_RVC_Anv%C3%A4ndarperspektiv_Inrapportering.pdf&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/5A8E5E7B-E31C-425D-BA7A-1384A3053419?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%2F20201211%20Fo%CC%88rslag%20EPI%20uppdrag.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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nivåer. Diskussion om huruvida det är juridiskt möjligt att arbeta med 

cancerregisterdata nationellt. Bedömningen är att objektsavtalet mellan RCC 

tillsammans med PUB-avtal mellan respektive RCCs huvudman och VGR 

möjliggör detta. GG påpekar att det är viktigt att en eventuell lösning enbart 

används på fastställda canceranmälningar (alternativ A i förslaget). Arbete 

framåt behöver stämmas av med Socialstyrelsen. GG informerar om att 

Socialstyrelsen ser över möjligheter att minska eftersläpningen i redovisning av 

Cancerregisterdata.  

Beslut/Att göra: 

• Alternativ A är en bra lösning att gå vidare med. Den stöds av 

objektsavtalet mellan RCC under förutsättning att PUB-avtal mellan 

respektive RCCs huvudman och VGR signeras. 

• Innan vi går vidare behöver vi Socialstyrelsens godkännande. Gabrielle 

stämmer av med dem via den nationella arbetsgruppen. 

Föredragande:  

TE, AWN 

#9 Bemanning produktkatalog - etablering 
Diskussion kring roller och resurssättning. Överens om att det är viktigt att ta 

stöd i projektdokumentation och bemanna alla roller för att kunna testa och 

utvärdera föreslaget arbetssätt fullt ut.  

Beslut/Att göra: 

• AWN och TE ser över resurssättning och återkommer med ett nytt 

förslag. 

Föredragande:  

MLi 
#10 Resultatåterkoppling på lokal nivå som omfattar data från olika 

datakällor 
Vi behöver etablera arbetsrutiner som möjliggör sammanställning och analys 

av data som enbart är insamlad på lokal nivå, t ex i IPÖ och 

läkemedelsregister, samt förtydliga hur den relaterar till data som samlats som 

en del av ett kvalitetsregister. Frågan berör också hur RCCs stöd för 

resultatåterkoppling på olika nivåer ska se ut, på vems uppdrag vi agerar och 

hur det ska resurssättas. 

Beslut/Att göra: 

• KG & MLi diskuterar frågan vidare och återkopplar till AKI. 

Föredragande:  

Alla 

#11 Övriga frågor 
a. Verksamhetsberättelse RCO: MRD skickar uppdaterat dokument till 

AWN som fyller på information om genomfört arbete med integrationer 

respektive strukturerad vårdinformation (anpassning till nationellt 

fackspråk etc). AWN skickar sedan vidare dokumentet till övriga AKI-

representanter som får återanvända text från dokumentet i önskad 

utsträckning. 

b. Q1-redovisningen skickades till registerhållarna i början av februari. En 

av frågorna gäller samverkan med NPO. Diskussion kring om vi bör 

skicka en standardformulering till registerhållarna som de kan använda. 

Enas om att det är för sent att göra ett sådant utskick eftersom sista dag 

att skicka in redovisningen är 1 mars.  

 

Vid pennan: MRD 


