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AKI, arbetsgrupp kvalitetsregister och INCA 
 
Tidpunkt för mötet 1 oktober 2021, kl 10 - 12 

 
Plats för mötet Teams 

 

Närvarande (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 (Avvek 12:15) 

Annika Persson (AP), RC Norr 

Anderz Johansson (AJ), RCC Sydöst   

Torbjörn Eles (TE), RCC Väst (Avvek 12:00) 

Katrín Gunnarsdótir, (KG), RCC Väst  

 

 

Anna Hedström (AH), RCC Mellansverige och Lena Grönlund, RCC Stockholm 

Gotland (LG) (Punkt 2) 

David Petterson (DP) och Susanne Holland (SH), Socialstyrelsen (Punkt 3) 

 

 

Föredragande:  
AWN, KG, MRD 

 

#1 Checklista stödteam och uppdrag/funktioner register-stödteam 
se Uppdrag och Checklista 
Gruppen presenterade hur de har uppdaterat dokumentet för funktioner kring 

nationella kvalitetsregister med förslag på förändringar. Bla har en 

förtydligande text om att CPUA är uppdragsgivare lagts till. 

 

En diskussion uppstod kring att det inte är tydligt för alla nationella stödteam 

att utveckling som resulterar i merarbete hos RCC, tex nytt formulär som 

kräver monitorering, behöver lyftas och godkännas av AKI innan utveckling 

kan ske. Processen kring utvecklingsplaner behöver stärkas för att säkerställa 

att denna info går fram till AKI. 

 
Beslut/Att göra: 

• Respektive AKI-representant kollar igenom 

uppdrags/funktionsdokumentet och kommenterar vid behov. Deadline 

för detta är 12 okt.   

• AWN, MRD och KG kollar vilka uppdateringar som kan behöva göras 

för checklistan och återkommer till AKI när detta är gjort. 

Föredragande:  
AH, LG 

 

#2 Erfarenheter från bröst- och prostatacancerregister av KGC-
projekt 
AH och LG presenterar vilka erfarenheter de har upplevt från projekten för 

automatöverföring från journalsystemet Cosmic till kvalitetsregistren för bröst 

och prostata som initierades av Kundgrupp Cosmic (KGC) (PowerPoint). 

 

Erfarenheter som AH och LG nämner som kan vara bra för framtida projekt för 

andra register att ha i åtanke är bla: 

https://teams.microsoft.com/l/file/9E50494D-77F4-48DF-85D9-D038B73C06DE?tenantId=89429ce9-d43e-40ae-8660-27d664558fe3&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Fincanet.sharepoint.com%2Fsites%2FAKI%2FDelade%20dokument%2FGeneral%2FOrganisation%2FUppdragsbeskrivningar%2FRevision%20Uppdragsbeskrivning%20Nat%20st%C3%B6dteam%2FFunktioner-NatKvalReg-Version-2021.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/9E50494D-77F4-48DF-85D9-D038B73C06DE?tenantId=89429ce9-d43e-40ae-8660-27d664558fe3&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Fincanet.sharepoint.com%2Fsites%2FAKI%2FDelade%20dokument%2FGeneral%2FOrganisation%2FUppdragsbeskrivningar%2FRevision%20Uppdragsbeskrivning%20Nat%20st%C3%B6dteam%2FFunktioner-NatKvalReg-Version-2021.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/95A1492B-0C6D-4D6A-9EC1-CE8EABB8E676?tenantId=89429ce9-d43e-40ae-8660-27d664558fe3&fileType=pptx&objectUrl=https%3A%2F%2Fincanet.sharepoint.com%2Fsites%2FAKI%2FDelade%20dokument%2FM%C3%B6ten%2FAKI-m%C3%B6ten%2F211001%2FErfarenheter%20KGC.pptx&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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• Projektet har varit mötestungt. Viktigt att sålla vilka möten som är 

viktiga för vilka roller. Mycket tid har tagits för utvecklare på möten 

som kanske inte var nödvändiga för dessa. 

• Informationsspecifikationen har innehållit krångliga regler. Viktigt med 

en delad förståelse kring denna bland alla inblandade parter. Bra med 

totalförståelse kring register och journal för de som är med i liknande 

projekt för att förstå hela flödet. RCC behöver förvalta komplex logik 

om inte registret står på sig om implementering av mindre komplex 

logik. 

• Viktigt att tidigt planera hur överlämningen ska se ut och gå till när 

projektet går över till förvaltning. 

• Underhållsarbetet riskerar att bli stort om mycket förändringar utförs i 

registren efter att automatöverföringen har implementerats.  

• KGC upplevs ha dålig koll på RCC’s struktur kring arbete med 

nationella stödteam mm. Viktigt att kommunicera detta så att de får en 

bättre förståelse för hur RCC arbetar. 

• Testmötena kan dra ut på tiden. Bra med förarbete inför dessa möten så 

att de blir effektiva och att utvecklarna kanske inte behöver delta på 

dessa. 

Föredragande:  
DP, SH 

 

#3 SoS uppdrag om snabbare inrapportering 
SoS har i regeringsuppdrag att utveckla den statligt nationella samordningen 

och uppföljningen av cancervården. DP och SH presenterade den, för mötet, 

relevanta delen för uppdraget där SoS förväntas ”Arbeta för att data i 

hälsodataregistren uppdateras med tätare intervall genom att se över hur 

inrapportering kan ske mer automatiserat.” 

 

Idag uppdateras cancerregistret årligen men från SoS sida finns en önskan om 

ett tätare intervall av uppdateringar för att tillfredsställa uppdraget från 

regeringen. Covid19 har belyst betydelsen kring snabb uppföljning av data. En 

diskussion väcktes dock kring vad ett tätare uppdateringsintervall av 

cancerregistret faktiskt skulle ge då cancerdata tenderar att visa förändringar på 

lång sikt snarare än på kort sikt såsom under ett kalenderår. Möjligen skulle en 

uppdatering av cancerregistret två gånger per år vara möjlig och ge mer 

aktuella hälsodata som går att använda vid hälsouppföljning. 

 

Två stycken spår identifierades: 

1. Vad kan SoS göra för att snabba på automatöverföringen från 

vårddokumentationssystem till INCA? 

2. Vad kan SoS göra för att hjälpa en ökad inrapporteringsintervall från 

RCC till Sos? 

 

Beslut/Att göra: 

• Punkt ett och två diskuteras hos RCC och kontakt tas sedan igen med 

SoS. MLi kollar på förutsättningar för punkt 1 och MLa på punkt 2. GG 

är med i detta arbete för båda punkterna. MLa och GG för sedan 

dialogen med SoS eftersom de redan har etablerade kontakter med dem. 

Föredragande:  
TE 

#4 DeSO-information i NKR 
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 Punkten bordlades till ett veckomöte eftersom TE hade hunnit lämna mötet 

inför denna punkt. 

 

Föredragande:  

MLa 

#5 KS/KI studie med enkätutskick till patienter 
En forskargrupp vill få tillgång till data med personnummer från patienter för 

att skicka ut enkäter till dessa nationellt. Detta gäller lunga och kollorektal. Ett 

etikgodkännande finns. MLa undrar om detta är juridiskt ok. 

 

Forskargruppen behöver ansöka om uttaget och vara tydliga med hur data är 

tänkt att användas. 

 

Föredragande:  

AWN 

#6 Planner för AKI 
AWN lyfter fråga om det finns ett behov att i AKI använda sig av MS Planner i 

Teams för att hålla koll på ärenden och hur status för dessa ser ut och för att 

undvika att ärenden rinner ut i sanden eller faller mellan stolarna. 

 

AKI anser att detta vore en bra idé att införa. 

  

Beslut/Att göra: 

• AWN tar tillsammans med GG och MLi fram ett första utkast på en 

”Planner-bräda” i AKI´s Teamskanal ”Allmänt”. 

 

Föredragande:  

AWN 

#7 Fastställande av riktlinjer för Teams 
AWN undrar om dokumentet för riktlinjer för Teams som har varit på remiss 

hos varje RCC kan godkännas. AKI godkänner dokumentet med förbehållning 

att små justeringar behöver göras. 

Beslut/Att göra: 

• AWN justerar dokumentet efter anvisning och skickar sedan ut det. 

• Varje AKI-representant ansvarar sedan för att detta förankras och 

implementeras hos varje RCC. 

 

Föredragande:  

KG 

#8 Kontaktpersoner uppdragsavtal RCC 
KG påminner om att övriga AKI-representanter från RCC behöver fylla i listan 

för kontaktpersoner till de som ska signera Pub- och uppdragsavtal i 

sexpartsavtalet. 

 

Föredragande:  

KG 

#9 Användning av utdata från INCA i andra sammanhang än det är 
avsett för. 

Ett fall har uppdagats där utdata hämtat innanför inloggning i INCA har 

presenterats som vetenskap på en internationell konferens. Bör RCC reagera på 

detta? 

Diskussion kring om tex vattenstämplar bör användas på vissa grafer för data 

inom inloggning på INCA. Kanske behöver RCC vara tydligare när 

behörigheter delas ut kring hur data som hämtas ut innanför inloggning får 

hanteras?  

Beslut/Att göra:  
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• Frågan lyfts på dialogmötet med registerhållarna 13/10 för att se hur 

RCC kan agera för att minimera risken att detta händer igen. 

Föredragande:  

KG 

#10 Barncancerregistret, användning i behandling/vårdsyfte? 
Bakgrunden här är att i SALUB registret (långtidsuppföljning efter barncancer) 

är det tänkt att det ska finnas möjlighet att ta ut så kallade Survivor passports 

som för en individ ger en behandlingssammanfattning och 

uppföljningsrekommendation. Funktionaliteten finns hos registret i den 

nuvarande lösningen. På INCA är det tänkt att detta kan tas fram som ett 

nedladdningsbart dokument som kan skrivas ut och ges till patienterna samt 

även kan förmedlas till andra vårdinstanser. Frågan gäller inte lagrummet för 

att använda uppgifterna på detta sätt men snarare om vilka krav som finns om 

sådana lösningar som tex CE-märkning, kontroll, dokumentation, 

Kvalitetssäkring av kodning? 

Beslut/Att göra: 

• KG meddelar Christina Landegren att behov av detta finns inom 

registervärlden och frågar om det finns en lösning på 

Barncancerregistrets behov i SALUB. 

 

 #11 Bör vi försöka lyfta fram något register/forskningsprojekt till 
Forskningskonferensen 5 maj 2022 

SKR har meddelat att den årliga forskningskonferensen kommer att vara 5e 

maj 2022 och att de önskar förslag kring relevanta projekt att lyfta.  

Beslut/Att göra: 

• Den registerbaserade randomiserade ”Denise-studien” lyfts som förslag 

till forskningskonferensen. 

• AKI funderar på fler förslag och återkommer i frågan inför 

konferensen.. 

 #12 Regeringsuppdrag till Ehälsomyndigheten: Konsekvenser på 
kort respektive lång sikt? 

Frågan har diskuterats hos RCC-Sam. Konklusionen därifrån är att uppdraget 

kan ses som ett underkännande till regionerna sätt att lösa it-infrastrukturen i 

registervärlden och att staten driver på för ökad tillgång till hälsodata. 

Vi bör fortsätta med projekt som nationella informationsmängder för 

möjliggörandet av enhetligstruktur. Det är dock i dagsläget svårt att veta exakt 

vad utredningen innebär för infrastrukturen för registren. 
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 #13 Region Stockholm byter e-postadress 
Region Stockholm kommer att byta sin e-postadress och det behöver 

säkerställas rätt adresser står listade. 

Beslut/Att göra: 

• Åsa Sundberg ser över om det finns fysiska blanketter där e-

postadressen behöver ändras. 

• MLi tillsammans med Örjan Bäfver ser över om det finns övriga ställen 

där adresser behöver ändras inför Region Stockholms e-

postadressändring. 

 #14 Ersättare Claudia i arbetsgrupp logg-registerutdrag? 
Vem ersätter Claudia Adok i arbetsgruppen för logg-registeruttag när hon 

avslutar sin tjänst? Madeleine Helmersson, statistiker i Väst, ersätter Claudia i 

arbetsgruppen. 

 #15 Revision av arbetet med ledningssystem och NMI-märkning 
för IPÖ 

En beställning för revision av arbetet med ledningssystem och NMI-märkning 

för IPÖ är gjord till revisionsfirma och kommer att utföras 20e okt 2021. 

Beslut/Att göra: 

• Anna Cedvall-Gustavsson och Marita Wormén har en dragning kring 

detta för AKI inför revisionen. 

 

 

Vid pennan: AJ 


