
 

Minnesanteckningar 
  Sidan 1 av 9 

 

 

AKI, arbetsgrupp kvalitetsregister och INCA 
 
Tidpunkt för mötet 17 juni 2021, kl 9:30-15:30 

 
Plats för mötet Teams 

 

Närvarande (beslutande) 

 

 

 

 

 

Maria Rejmyr Davis (MRD), RCC Syd 

Arvid Widenlou Nordmark (AWN), RCC Norr 

Mats Lambe (MLa), RCC Mellansverige (#3-#14) 

Marie Lindquist (MLi), RCC Stockholm Gotland 

Annika Persson (AP), RC Norr från kl. 10 (från #3) 

Gabrielle Gran (GG), RCC Sydöst (#1,#2, #7-#16) 

Anderz Johansson (AJ), RCC Sydöst   

Torbjörn Eles (TE), RCC Väst (från #8) 

Katrín Gunnarsdóttir, (KAG), RCC Väst  

 

Närvarande (övriga) Marita Wormén (MW), RCC Sydöst (#10, #11) 

  

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 Dialogmöte NVP+NKR 

Genomgång av agendan för det gemensamma mötet för 

vårdprogramordförande och registerhållare 18 juni. 

 

På den gemensamma delen av mötet kommer arbetet med rehab variabler 

inom Esofagus-ventrikel presenteras med efterföljande gruppdiskussion 

om tillämpning av rehabiliteringsvariabler. 

Även arbetet som RCC samverkan initierat för att stärka uppföljning av 

vårdprogrammen via kvalitetsregister ska presenteras. Det är viktigt att 

registerhållarna förstår bakgrunden och syftet med arbetet, att det inte är 

att granska eller ifrågasätta men att stärka registrens och 

vårdprogrammens gemensamma arbete med kunskapsunderlag. 

 

Sista timmen av mötet är separata rum för vårdprogram respektive 

kvalitetsregister. Agendan för kvalitetsregisterpasset diskuteras.  

 

Beslut/Att göra: 
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• Arvid sätter ihop bilder för kvalitetsregisterdelen av mötet utifrån 

punkterna nedan. Övriga (ffa Torbjörn) fyller på vid behov: 

o Uppföljning av diskussionerna från den gemensamma 

delen av mötet (vid behov) 

o Kort info om registerplattformsarbetet 

o Diskussion om fortsatt arbete med strukturerad 

information (generiska moduler, Kundgrupp Cosmic, 

Patologi) 

o Framtida finansiering (förslaget på statsbidragsförordning 

och de fyra områden som förordningen föreslås omfatta, 

samordning mellan RCO m.m.) 

o Höstens möten 

 

Föredragande:  
AWN 

Underlag 

#3 Riktlinjer Teams 

Ny version, mindre justeringar utifrån de synpunkter som kom in under 

remissrundan, inga stora principiella ändringar. Förtydliganden gjorts 

inom rekommendationer för användning. Teams-gruppen har diskuterat 

hur starkt rekommendationerna ska drivas, till exempel gentemot 

styrgrupper. 

 

Det kan behöva förtydligas att Teams skall kunna användas för frågor 

och support (den typen av ärenden som tidigare kommit via mail), men 

att rapportering av fastställda buggar följer andra flöden. Även en del 

kommentarer på hur Teams kan och bör användas för till exempel 

registerstyrgrupper. 

 

Riktlinjerna får inte skapa utmaningar för de regioner som på grund av 

IT-restriktioner inte har möjlighet att använda Teams som skrivbordsapp. 

Det gäller fram för allt Östergötland. Representanter från Östergötland 

har dock varit representerade i arbetsgruppen, så det torde var säkerställt 

att riktlinjerna även fungerar för de som endast använder Teams i 

webbläsarversion. 

 

När riktlinjen är implementerad behöver det vara tydligt vem som är 

’processägare’ för den och hur man skall framföra eventuella synpunkter 

som uppstår när riktlinjen används. 

 

Beslut/Att göra: 

• AWN stämmer av justeringarna från dagens möte med 

arbetsgruppen för Teams riktlinjer 

• De RCC som vill stämma av justerad version på hemmaplan gör 

det 

• Tas upp till beslut på AKI möte efter sommaren 

 

Föredragande:  
KAG 

 

#4 Stöd till register för deras arbete i redovisningssystemet 

Det vore en fördel om RCC/stödteamen hade insyn i registrens 

redovisningar och äskanden till SKR. Samtidigt bör det vara tydligt att 

https://teams.microsoft.com/l/file/AE0998C6-0DFE-4439-A019-9F4CB397B191?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%2F210617%20Video%2FRiktlinjer%20f%C3%B6r%20att%20anv%C3%A4nda%20Teams%20som%20samarbetsyta%20f%C3%B6r%20registerverksamheten%20inom%20RCC_20210427_ren.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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det är registrens ansvar att stå för redovisningen men att 

RCC/stödteamen tar fram underlag när detta behövs.  

 

Det varierar hur man jobbar med detta på respektive RCC: 

• Sydöst har tagit del av registerhållarnas inloggningsuppgifter till 

redovisningssystemet sedan innan och upplever det som en fördel 

att kunna se vad registren redovisar, fram för allt i Q4. Detta har 

dock lett till att också RCC åtagit sig en stor del av det praktiska 

arbetet med rapporteringen. 

• Stockholm Gotland - liknande bild som för Sydöst. 

• Mellansverige har också hjälpt sina registerhållare ibland och ser 

en fördel i att stödja fram för allt nya registerhållare i detta. Det 

kan finnas behov att slutgranska innan redovisningar och 

äskanden skickas in. 

• Syd har inte haft inloggning till redovisningssystemen men 

lämnar mycket underlag till registren inför rapporteringen. 

• Väst lämnar underlag till registerhållarna inför redovisning men 

har inte haft tillgång till redovisningssystemen. Man har bett 

registerhållarna skicka Q4 redovisningen till RCC, men det sker i 

så fall när den är gjord, så stödteamet har inte insyn i 

redovisningen under tiden.  

• Norr lämnar underlag till registerhållarna i normalfallet men för 

något register har man även stöttat med ifyllnad i systemet. 

 

Diskussion om stödjande RCO kan komma in i processen tidigare för att 

ge medskick inför medelstilldelningen. För stödjande RCO kan det även 

vara stöd i vardagsarbetet om RCO har läsbehörighet till registrens 

redovisningssystem. 

 

Beslut/Att göra: 

• Arvid lyfter till RCO Sam: Det skulle vara stöd i RCOs 

vardagsarbete om RCO har läsbehörighet till registrens 

redovisningar och äskanden i systemen. 

• Arvid lyfter till RCO Sam: På vilket sätt kan RCO koma in i 

medelstilldelningsprocessen tidigt och ge synpunkter? 

• Om det blir statsbidrag, hur skall processen se ut för att säkra att 

aktiviteter kommer i rätt ordning så vi kan stötta registren på 

bästa sätt. Frågan är relevant i RCO Sam och i den arbetsgrupp 

under RCO Sam som diskuterar struktur för gemensam budget för 

RCO. 

 

Föredragande:  
KAG 

 

#5 Tillgänglighetsanpassning av statistikredovisning 

Kommunikatörsnätverket har arbetat med tillgänglighetsanpassning av 

bland annat cancercentrum.se och de dokumentmallar som används inom 

RCC. Det kvarstår dock att diskutera i vilket utsträckning och i så fall 

hur vi skall arbeta med tillgänglighetsanpassning av statistikrapporter 
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som vi publicerar, till exempel årsrapporter som oftast är PDF-dokument 

framtagna i statistikprogram och/eller interaktiva rapporter. 

 

Vi behöver inleda ett arbete kring detta med kommunikatörsnätverket 

och vi behöver jobba med frågan både utifrån hantering av befintligt 

innehåll och metoder för nytt innehåll som tas fram.  

 

Beslut/Att göra: 

• Katrín undersöker vilka slutsatser kommunikatörer och statistiker 

på RCC Syd kom fram till när detta diskuterades när 

webbtillgänglighetsdirektivet trådde i kraft. 

• Arvid bjuder in Arvid och Katrín till kommunikatörsnätverket för 

en inledande diskussion. 

• Arvid anmäler frågan till RCO Sam 

 

Föredragande:  
KAG 

 

#6 Nationella data i regional kontext 

Västra Götalandsregionen (VGR) har tagit fram ett webbbaserat 

statistikverktyg för redovisning av kvalitetsindikatorer öppet på webben 

(Kvalitetsindikatorer i sjukhusvård, KviS). Enligt VGR vänder verktyget 

sig ”i första hand till dem som arbetar med kvalitetsutveckling och 

kunskapsstyrning i vården”. Indikatorer redovisas kvartalsvis och på 

sjukhusnivå där detta är möjligt. RCC Väst levererar regelbundet 

aggregerade data till denna redovisningsyta. Data som levereras avser 

kvalitetsindikatorer på cancerområdet och omfattar VGR. Man önskar nu 

att även redovisa riksgenomsnittet för indikatorerna. Skulle nationella 

data finnas med på denna redovisningsyta kommer man att publicera 

nationella siffror innan kvalitetsregistren gör det själva, och utan deras 

godkännande. 

 

Detta är ett spännande regionalt initiativ och vi ser positivt på att 

regionen nyttjar registerdata för återkoppling av vårdens kvalitet. 

 

En principfråga som måste diskuteras är dock att det finns numera många 

redovisningsytor, vilken av alla dessa skall registren satsa på? Borde man 

inte samverka med Vården i siffror (ViS) i stället för att göra egna 

lösningar i varje region? Vården i siffror har ju tänkt genom vilka nivåer 

och tidpunkter information redovisas och har också en nära dialog med 

registren.  

 

Beslut/Att göra: 

• RCC Väst hänvisar VGR till att tillgången till nationella siffror 

bör ske via ViS. Det är alltså inte möjligt att redovisa nationella 

siffror från register på cancerområdet på redovisningsytan KviS 

innan de är publicerade på ViS eller cancercentrum.se 

• Katrín diskuterar principerna inom RCO Väst innan frågan 

eventuellt lyfts till RCO sam. 

 

https://kvis.registercentrum.se/
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Föredragande:  
MLa 

 

#7 Rollen nationell registeradministratör 

RCC Mellansverige har arbetat genom stödteamsuppdraget. En fråga 

som kommit upp är huruvida en nationell registeradministratörs roll, 

uppdrag och ansvar är tydligt. 

 

Det finns en viss vägledning i checklistan för nationella stödteam, men 

när den togs fram bedömdes det inte vara möjligt att peka ut specifika 

roller som ansvariga för specifika arbetsuppgifter, eftersom det varierar 

mellan RCCn vilka roller och kompetenser som finns. Det är möjligt att 

ansvariga roller kan pekas ut tydligare i nästa version av checklistan 

avseende vissa arbetsuppgifter, men det finns fortfarande skillnader som 

gör att det inte alltid går att generellt peka ut en roll som ansvarig för en 

arbetsuppgift. 

 

Man måste jobba med checklistan på varje RCC, stödteamen behöver 

inventera om de är bemannade så att de klarar de arbetsuppgifter som 

beskrivs i checklistan och säkra upp vem som gör vad. 

 

Beslut/Att göra: 

• Arvid, Maria och Katrín tar med sig input från dagens diskussion 

i arbetet med den pågående revideringen av checklista för 

nationella stödteam och tillhörande presentation av stödteamens 

uppdrag. 

 

Föredragande:  
KAG 

Underlag 

#8 Större förändringar i register 

Arbetsgruppen har tagit fram Processbeskrivning, Processkarta och 

Checklista som man nu önskar att skicka på remiss till organisationen för 

input och förankring.  

 

I informationen som går ut tillsammans med dokumenten är det viktigt 

beskriva hur dessa dokument dockar in i den kartläggning som redan 

gjorts inom ramen för kvalitetsledningssystemet. De nu aktuella 

dokumenten beskriver ett börläge om hur vi önskar jobba, medans det 

som kartlagts i kvalitetsledningssystemet är en nulägesbeskrivning. 

Vi ser alltså de nya dokumenten som ett nästa steg, ett önskat läge för 

processen att utveckla informationssystem. 

 

Vi bör också ha med en läsanvisning där det kan förtydligas att processen 

inte är tänkt som ett ’vattenfall’ även om detta kanske inte är så tydligt 

när man ser på processkartan. 

 

Beslut/Att göra: 

• Dokumenten går ut på remiss via funktionsgrupperna. 

Remissutskicket går nu innan semestern och deadline sätts till 15 

september. 

https://incanet.sharepoint.com/:u:/r/sites/AKI/Delade%20dokument/M%C3%B6ten/AKI-m%C3%B6ten/210617%20Video/Strukturerat%20arbetss%C3%A4tt%20vid%20st%C3%B6rre%20f%C3%B6r%C3%A4ndringar%20i%20register.msg?csf=1&web=1&e=iIAA3J
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• Katrín, med stöd av Arvid, skriver följebrev med information om 

remissutskicket som tar diskussionen vid dagens möte i 

beaktande. 

• Under remissgången säkrar AKI representant att det finns forum 

att det också finns forum att diskutera frågan regionalt 

• Arvid, Maria och Katrín tar med sig i arbetet med den pågående 

revideringen av checklista för nationella stödteam att det bör 

finnas en hänvisning till ’större förändringar’ 

 

Föredragande:  
TE 

 

#9 Anslutning ”Informationsförsörjning INCA” 

Krav från Inera att köra pilotprojekt för att säkerställa att information 

överförs korrekt mellan avlämnande och mottagande system. Pilot med 

VGR pågår.  

 

Ineras programråd kommer att skicka ut tjänsten för en avsiktsförklaring 

och regionerna har då två månader på sig att svara. Om regioner 

motsvarande 60 % av Sveriges befolkningsunderlag svarar ja så kommer 

Inera att tillhandahålla tjänsten. Den är då valfri för regionerna att ansluta 

sig till. 

 

Föredragande:  
AWN 

 

#10 Logg och -registerutdrag 

Finns förslag på uppdrag och utsedda personer. Den föreslagna gruppen 

innehåller inte representation från alla RCC, men det ses inte som ett 

problem. NRAG representant in i arbetet är ännu inte utsedd, om möjligt 

bör en person från något RCC som ännu inte är representerat i gruppen 

utses. 

 

Rollerna inom RC skiljer sig från de som tillämpas i RCC, det behöver 

tas i beaktande i arbetet. Likaså är rollstrukturen olika i olika RCC 

miljöer, till exempel screeningmiljön. 

 

Beslut/Att göra: 

• Uppdragsbeskrivning och tidsplan godkänns enligt förslag och 

arbetet påbörjas efter sommaren. 

• Marita är gruppens sammankallande. 

 

Föredragande:  
AWN 

 

#11 Registerdokumentation, arbetsgrupp 

Registerdokumentationsregistret har presenterats på ett möte i NPT-Sam. 

Man beslutade att tillsätta en arbetsgrupp som skall se över hur 

registerdokumentationen kan nyttjas, kartlägga målgrupperna och deras 

behov samt kravställa hur verktyget behöver utvecklas. 

 

Det finns önskemål om att också se över om koppling kan finnas mellan 

skissverktyget och registerdokumentationen.  
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Arbetsgruppen kommer bestå av: 

• Örjan Bäfver, Produktägare RCC Stockholm Gotland eller  

Anna Cedervall Gustavsson, Produktägare, RCC Mellansvergie – 

sammankallande 

• Ove Björ, Statistiker, RCC Norr 

• Christian Staf, Statistiker, RCC Väst 

• Niklas Berndt, Produktägare, RCC Syd 

• Marita Wormén, QA samordnare, RCC Sydöst 

 

Denna grupp ersätter den tillfälliga arbetsgrupp för 

registerdokumentation som tidigare diskuterats i AKI. 

 

Deadline för arbetet är satt till 26/9 – då kommer återkoppling till NPT-

Sam ske. 

 

Beslut/Att göra: 

• AKI är informerade. AKIs medskick till uppdraget jf diskussion 

vid dagens möte. 

 

Föredragande:  
TE, KAG 

 

#12 PPMC, Regional studie Väst 

Studie relaterad till lungcancer och Sjöbergstiftelsen där flera regioner är 

med men insamling av data inte kommer samordnas nationellt. Noden i 

Väst nyttjar lösningen på INCA för att administrera enkäter till de 

deltagande individerna. Därutöver önskar noden i Väst nu bygga upp en 

studiedatabas på INCA för att samla den ytterligare information som 

behövs  

 

Beslut/Att göra: 

• Svårt i dagsläget att prioritera in en regional studie i nästa års 

utvecklingsplan om resten av landet valt andra lösningar.  

• Förankringen av detta projekt hos lungcancerregistret behöver 

förtydligas. Projektet föreslås ta kontakt med styrgruppen för 

nationella lungcancerregistret för att se om projektet kan göras till 

nationell angelägenhet. 

 

Föredragande:  
KAG 

 

#13 Uppdragsavtal mellan VGR och respektive RCC 

Möte med regionjurister om förslaget till avtal våren 2020. Det kom inte 

in några synpunkter på avtalen. Vi bör snarast se till att avtalen signeras 

så att ansvarskedjan för personuppgifter är säkrad. 

 

Beslut/Att göra: 

• AKI representant stämmer vid behov av i sin region vem kan 

skriva på avtalet för den aktuella regionens räkning 

• KAG lägger en tabell i avtalsmappen på Teams där AKI 

representanterna fyller i de namn och kontaktuppgifter som 

behövs 
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• Maria delar med sig av förslag på följebrev till signerande part. 

• Avtalet skickas till signerande part via AKI-representant. 

Troligen får det bli genom utskick av pappersexemplar och 

sändlista. 

 

Föredragande:  
AWN, TE, MLi 

  

#14 Plattformsstrategin, remissrundor och kravprofil 

Projektet kring plattformsstrategin har skickat sina förlag på krav ut för 

synpunkter i ett antal remissrundor. Bedömningen är att nästan hälften av 

de krav som finns med i förslagen är felaktiga (till exempel relaterar 

vissa krav till journalsystem eller andra lösningar som inte är 

kvalitetsregister, eller är krav som rör CPUAs uppdrag och inte har med 

plattformar att göra). En konsekvens av de felaktiga kraven är också att 

det saknas vissa krav som borde vara med. Tidsplanen är dessutom 

väldigt snäv. Styrgruppen för projektet ska nästa vecka ta beslut om 

huruvida kravlistan kan godkännas eller inte. 

 

Beslut/Att göra: 

• Som representant för RCC i styrgruppen för projektet kommer 

Torbjörn inte godkänna kraven på nästa veckas möte om det inte 

skett tydliga förbättringar utifrån remissrundorna. 

 

Föredragande:  
AWN 

 

#15 Läkemedelsdata 

Olika initiativ pågår och det finns många olika intressenter och behov, 

till exempel Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), 

regionerna, LIF, registren m.m. 

 

RCC bör verka för att olika initiativ samordnas och att det därigenom 

kan bli en styrka om flera initiativ kan dra nytta av RCCs infrastruktur 

avseende läkemedelsdata. Viktigt att regionernas och TLVs 

behov/perspektiv kan vara styrande utifrån finansieringsansvaret.  

 

Föredragande:  

Alla 

#16 Övriga frågor 

• Utvecklingstid Regimbiblioteket 

Bordläggs 

 

• Namnsättning på register på INCA 

När den nya startsidan lanseras på INCA blir det väldigt tydligt 

hur mycket namnsättningen spretar. Exempel på befintliga 

registernamn som ser väldigt olika ut är ”Njure” och ”Nationellt 

kvalitetsregister för gynekologisk cancer”. Detta behöver ensas. 

 

Beslut/Att göra: 

Torbjörn kolla med NRG om det är tekniskt möjligt att byta 

namn, om det går att sätta alias m.m. Beroende på det svaret går 

frågan tillbaka till NPT-sam som får i uppdrag att ta fram förslag 
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på namnstandard. 

 

• Leverans av data till Covid projekt inom ramen för ENCR 

(European Network of Cancer Registries) 

Bordläggs 

 

Vid pennan: KAG 


