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AKI, arbetsgrupp kvalitetsregister och INCA 
 
Tidpunkt för mötet 31 augusti 2021, kl 9 - 12 

 
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 

Mats Lambe (MLa), RCC Mellansverige  

Annika Persson (AP), RC Norr 

Anderz Johansson (AJ), RCC Sydöst   

Torbjörn Eles (TE), RCC Väst (från punkt 2) 

Katrín Gunnarsdóttir, (KG), RCC Väst  

 

Gabrielle Gran (GG), RCC Sydöst 

 

Marie Abrahamsson (MA), ordförande NRAG (punkt 5-7) 

 

 

Föredragande:  
KG 

 

#1 Utvärdering av rollen nationell statistiker  
I samband med att den nya arbetsmodellen för statistiker infördes betonades 

vikten av att utvärdera det nya arbetssättet. Star-G har påbörjat diskussion om 

utvärdering mha enkät vars syfte bör vara att hämta in underlag för att 

vidareutveckla nuvarande arbetssätt och arbetsfördelning. Viktigt att bära med 

sig att det inte bedöms vara möjligt att gå tillbaka till det gamla arbetssättet. 

Rapporten avseende utveckling av kvalitetsindikatorer och utdatapresentationer 

som Lumell (på uppdrag av RCC i samverkan) har tagit fram under sommaren 

innehåller en rad rekommendationer som bör beaktas när det handlar om att 

utveckla RCCs arbete med utdatapresentationer.    
Beslut/Att göra: 

• Star-G får i uppdrag att planera för en utvärdering som grund för 

vidareutveckling av statistikernas arbetssätt och utdatapresentationer. 

Rekommendationerna i Lumellrapporten utgör också en viktig del i den 

fortsatta utvecklingen av RCCs utdatapresentationer. KG återkopplar 

till AKI i november.  

 

Föredragande:  
AWN 

 

#2 Återkoppling från RCC samverkan 25-26 augusti  
AWN återkopplar från RCC samverkansmöte 25-26 augusti. Bl a diskuterades 

långsiktig förvaltning IPÖ (arbetsgrupp får förlängt uppdrag) och läget i 

registerverksamheten på respektive RCC (överlag positivt). 

 

Föredragande:  
AWN, MLi 

 

#3 Q4-redovisning: Förslag på formulering som stöd till registren 
Fastställande av förslag på formuleringar att använda i Q4-redovisningen under 

rubriken ”Registret är utformat enligt nationella standarder”: 
Registret arbetar tillsammans med RCC i samverkan för att kvalitetsregistren på 
cancerområdet ska utvecklas och anpassas mot nationella informationsmängder och 
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följa nationellt fackspråk. Arbetet sker i nära samverkan och dialog med 
kvalitetsregistrets styrgrupp, Socialstyrelsen, NSG Strukturerad vårdinformation m fl.   
   
Registret medverkar aktivt i RCC i samverkans utvecklingsarbete för att bidra till en 
mer effektiv inrapportering till register, bl a deltar representanter från RCC i 
samverkan i olika projekt/initiativ från vården för att hitta samarbetsformer och 
strategier för förenklad inrapportering och semantisk interoperabilitet mellan 
vårdens informationssystem och kvalitetsregister.   

 

Beslut/Att göra: 

• Varje AKI-representant ansvarar för att sprida formuleringarna till de 

register som man är nationellt stödjande för.  

 

Föredragande:  
TE 

 

#4 POC: Summering och handlingsplan 

TE presenterar inkomna synpunkter på POC (proof-of-concept) för framtida 

registerlösningar samt ett förslag på kommande aktiviteter inkl en grov 

tidsplan. Ett stort antal inkomna synpunkter handlar om utdatahantering för de 

föreslagna lösningarna.  

Beslut/Att göra: 

• KG återkopplar lösningsförslag och tidsplan till statistikergruppen och 

återkopplar eventuella synpunkter till TE.  

• Fokus på att analysera och utveckla lösning för att integrera IPÖ (steg 1 

läkemedelsdata) och kvalitetsregister så att data importeras och kan 

hanteras inom respektive kvalitetsregister. 

• Behov av diskussion kring hur datastrukturer ska optimeras. 

• Analys för utveckling av sammanställningsverktyg motsvarande 

statistikernas kravspec behöver genomföras.  

• Diskussion på AKI-möte 7 september om hur vi ska informera olika 

funktionsgrupper om fortsatt arbete utifrån POC. 

 

Föredragande:  

MA 

#5 NRAG: Registermanualer 
Utgångspunkt: Alla register ska ha en manual på svenska. Det nationella 

stödteamet ansvarar för att ta fram manualen. Innehållet stäms av med 

registrets styrgrupp. Viktigt att innehållet i manualen stämmer överens med 

hjälptexter etc.  

NRAG har gjort en kartläggning över vilka manualer som finns och har tagit 

fram en mall för manual som har skickats på remiss. Har varit svårt att hitta 

standardtexter som fungerar generellt och mallen innehåller snarare tips och 

rekommendationer. Mallen behöver läggas in i rätt grafiska profil inför 

publicering och spridning.  

Beslut/Att göra: 

• Synpunkter på texten skickas till MA senast 1 september. 

• MA ser över och inväntar ytterligare synpunkter på texten. Skickar den 

färdiga texten till AWN i slutet av veckan.  

• AWN stämmer av med Lena Ivö kring vilken Word-mall som ska 

användas samt ber Tove Kongsvold om hjälp med flytt av text. 
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Föredragande:  

MA 

#6 NRAG: Gruppens mandat och arbetssätt 
Gruppen har diskuterat kring mandat och arbetssätt. Det finns olika 

uppfattningar i gruppen om vilka frågor som behöver stämmas av på 

hemmaplan och vilka frågor man kan besluta i direkt. 

Beslut/Att göra: 

• Viktigt att varje NRAG-representant får stöd på hemmaplan av 

arbetsgrupp/enhetschef med att tydliggöra mandat och arbetsprocess 

kring hantering av NRAGs ärenden. 

 

Föredragande:  

MA 

#7 Checklista inskolning registeradministratörer 
NRAG har tagit fram en checklista som stöd för inskolning av nya 

registeradministratörer.  

Beslut/Att göra: 

• MA tar checklistan till nätverket för enhetschefer för förankring och 

spridning. 

 

Föredragande:  

TE 

#8 Utvecklingsplan 2022 
TE presenterar grov plan för registerutveckling 2022 som inkluderar en lista 

över nationella funktioner som bör införas i samtliga register. Förslaget är att 

början av året (feb-april) ägnas åt att införa dessa funktioner i samtliga register. 

Diskussion om att det kan vara möjligt att se över vad produktägarna skall 

prioritera under perioder när många utvecklare jobbar med nationell 

utveckling, ett område kan vara registerdokumentation. Viktigt att utvärdera 

och lyfta fram nyttan med de nationella funktionerna som har implementerats 

under 2021 för att motivera att mycket utvecklingstid avsätts till generell, 

registerövergripande utveckling. Bra om generell utveckling kan presenteras 

som en del av Produktkatalogen. Överens om att inplanerad registerspecifik 

utveckling behöver slutföras enligt plan och att det eventuellt kommer att spilla 

över på 2022.  

Beslut/Att göra:  

• TE diskuterar förslagen utvecklingsplan med teamproduktägare på 

workshop senare i veckan. Kommer då även att inventera status för 

årets inplanerade utveckling för att få en bild av hur mycket som 

behöver skjutas till 2022. 

 

Föredragande:  

TE 

#9 Stödregister genetik 
TE har dialog med GMS VGR för att diskutera en eventuell integration från 

GMS-register till ett nytt stödregister för genetik på INCA. Stödregistret ska i 

sin tur förse diagnosspecifika kvalitetsregister med genetikdata. Vi vet sedan 

tidigare att flera kvalitetsregister är intresserade av att samla in genetikdata och 

Niklas Berndt, RCC Syd, gjorde en kartläggning av behoven för ett par år 

sedan. Kort diskussion kring resurssättning och hur detta arbete bör prioriteras 

i relation till annat arbete. 

Beslut/Att göra:  

• TE tar fram förslag på projektplan som sedan presenteras för AKI som 

underlag för beslut framåt. 

 
Vid pennan: MRD 


