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AKI, arbetsgrupp kvalitetsregister och INCA 
 
Tidpunkt för mötet 29 oktober 2021, kl 10:00-15:00 

 
Plats för mötet Teams 

 

Närvarande (beslutande) 

 

 

 

 

 

Maria Rejmyr Davis (MRD), RCC Syd 

Arvid Widenlou Nordmark (AWN), RCC Norr 

Mats Lambe (MLa), RCC Mellansverige (från #3) 

Marie Lindquist (MLi), RCC Stockholm Gotland 

Gabrielle Gran (GG), RCC Sydöst 

Anderz Johansson (AJ), RCC Sydöst   

Torbjörn Eles (TE), RCC Väst (#6, #/7) 

Katrín Gunnarsdóttir, (KAG), RCC Väst  

 

Förhinder Annika Persson (AP), RC Norr 

 

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) 

 NAG Nationell arbetsgrupp inom det nationella systemet för 

kunskapsstyrning 

  

Föredragande:  
AWN 

 

#1 Välkomna  
AWN hälsar välkommen och öppnar mötet. 

Föredragande:  
AWN 

 

#2 Fastställande av minnesanteckningar 

Genomgång av ännu inte publicerade minnesanteckningar: 

 

o 1 okt 2021 

o 31 aug 2021 

o 17 juni 2021 

o 4 juni 2021 (ej justerad eller i mall)  

o 28 apr 2021, saknas  

o 30 mars 2021 

o 17 dec 2020 

o 25 nov 2020 (ej justerad eller i mall)  

 

Förslag till ny rutin att vid varje möte gå genom förra mötets 

minnesanteckningar och skapa kort i Planner för eventuella aktiviteter 

som vi behöver göra eller bevaka. Vi börjar med att under aktuellt möte 

göra så med anteckningarna från 17 juni, 31 augusti och 1 oktober. 
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Beslut/Att göra: 

• Anteckningarna från 17 juni, 31 augusti och 1 oktober fastställs 

och AWN publicerar dessa. 

• AWN justerar anteckningarna från 4 juni och 25 november och 

skickar ut till AKI för godkännande. 

• Alla ser över anteckningarna från 30 mars och 17 december, finns 

i mappen för respektive möte. 

• AWN och AJ går genom resterande anteckningar, identifierar 

aktiviteter som ska genomföras eller följas upp och skapar kort i 

Planner.  

• På mötet i november går vi tillsammans genom Planner och 

skapar lämpliga etiketter/grupper för aktiviteterna. 

 

Föredragande:  
KAG, MRD 

Underlag 

#3 Mall överenskommelse register 2022 

Förslag på justerad mall för överenskommelse och tillhörande 

diskussionsunderlag presenteras. Vi har ett väldigt snävt 

handlingsutrymme att göra omfattande justeringar inför 2022 då registren 

redan äskat medel. Viktigt att vi tar ett samlat grepp kring intäkter 2023 

och att arbetet med det påbörjas tidigt. Registren måste i god tid inför 

ansökan till SKR veta om eventuella ändringar i ersättningsnivåer, till 

exempel 

• plattformsavgift, 

• timkostnad för stödteam och utvecklare, 

• vilka delar av PROM ersättning utgår för. 

 

Diskussion av RCCs uppdrag kring stöd till registren i att ensa och rensa 

variabler. Vems ansvar är det att säkerställa att en rensning görs och när 

ska den göras? Viktigt att vi börjar arbeta strukturerat med denna fråga, 

då flera av registren inom cancerområdet har väldigt många variabler. 

Registrens styrdokument innehåller beskrivning av syftet med registret 

och vad man vill följa upp. Kan dock vara svårt att därigenom konkret 

motivera huruvida enskilda variabler ska finnas med eller inte.  

 

Vid all utveckling som övervägs är det viktigt att stämma av mot 

eventuella standardvariabler, standardmoduler osv som kan finnas. Vi 

måste ha standardisering i åtanke i alla lägen! I underlaget läggs till 

frågor om standardmoduler. Viktigt dock att ha i åtanke att frågorna är 

med för diskussion, standardmodulerna är ännu inte klara för införande. 

 

Beslut/Att göra: 

• Mallen för överenskommelser justeras enligt de presenterade 

förslagen och godkänns. 

• Mallen för diskussionsunderlag justeras, två områden i 

dokumentet kvar att färdigställa: AWN följer upp skrivning om 

rehab, KAG följer upp om Vården i siffror. 

https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3A9ef8a0ff6dc44b4aa66318250b389337%40thread.skype&ctx=channel&context=2022&rootfolder=%252Fsites%252FAKI%252FDelade%2520dokument%252FGeneral%252FAvtal%252F2022
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• STAR-G får i uppdrag att se på hur man konkret kan följa i vilken 

omfattning specifika registervariabler används, vilka verktyg vi 

har eller skulle kunna ta fram för att bevaka detta. Uppdraget är 

kopplat till övergripande rapport om kopplingen mellan 

vårdprogram och kvalitetsregister. 

 

Föredragande:  
MLi 

Underlag  

#4 Projekt strukturerade svarsmallar patologi – status 
 
MLi presenterar processkiss som beskriver arbetsgång för framtagande, 

fastställande, tillgängliggörande och förvaltning av standardmoduler, 

samt för hur de olika arbetsgrupperna inom kunskapsstyrningssystemet (t 

ex NAG pataologi, vårdprogramgrupper, styrgrupper för nationella 

kvalitetsregister) förhåller sig till varandra.  

 

Största identifierade datamängden ska finnas i vårddokumentationen och 

arbetsgrupperna behöver sedan diskutera vilka delmängder som är 

relevanta inom de olika gruppernas ansvarsområden:  Vilken datamängd 

är man intresserad av i mötet med patienten? Vilken datamängd är 

relevant för vårdprogrammet och vad behöver följas upp i 

kvalitetsregister? 

 

Avrapportering i projektet 17 november. Projektavslut vid årsskiftet. 

 

AKI har tagit del av och applåderar arbetet. 

 

Föredragande:  
AWN 

 

#5 Prenumerationstjänst årsrapporter register 

Eftersom fokus har flyttat mot interaktiva årsrapporter från traditionella 

årsrapporter i PDF-format har frågan väckts hur spridning och 

kommunikation kan stärkas. Registerstyrgrupperna har efterfrågat 

förbättrade sätt att i stället sprida information om uppdateringar av de 

interaktiva årsrapporterna. 

 

Funktionalitet för riktade prenumerationer finns inte på 

cancercentrum.se. Det är också viktigt att tänka genom vad det skulle 

innebära av förvaltning m.m. att ha en prenumerationstjänst (om det vore 

möjligt). 

 

Det diskuteras huruvida vi ska införa rutin att sprida information om 

uppdatering av interaktiva årsrapporter som nyhet från RCC. Det råder 

dock brist på kommunikatörsresurs inom RCC och vi kan inte förvänta 

oss att det ska finns utrymme att göra omfattande nyheter för varje ny 

publicering av interaktiv rapport. Däremot kan det övervägas om vi kan 

ha en enkel standardnyhet att skicka ut (t ex ’Den interaktiva rapporten 

för diagnos X är uppdaterad, se länk’). Finns emellertid farhåga att 

många nyheter av denna karaktär kan överskugga andra nyheter i flödet 

från RCC och kanske till och med göra så att prenumeranter faller bort.  

 

https://incanet.sharepoint.com/:p:/r/sites/AKI/Delade%20dokument/M%C3%B6ten/AKI-m%C3%B6ten/211029/211027_Process%20-%20skisser.pptx?d=w2168f504af054be6bf8d6e952b780cde&csf=1&web=1&e=hKZxly
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Vi behöver fundera på hur de interaktiva rapporterna används och av 

vem samt vilka vi eventuellt skulle kunna nå med en prenumeration eller 

nyhetsutskick. Hur får vi fram statistik över användandet av de 

interaktiva rapporterna? 

 

Beslut/Att göra: 

• AWN, MLi och KAG ser över frågan och överväger vad 

grundutmaningen är. Camilla Agdler bjuds in till ett möte. 

 

Föredragande:  
TE, MLa 

 

#6 Planering/prioritering Uppsalateamet Q4 

Teamet är överbelastat och bett om hjälp med prioritering. Planerna för 

året har förskjutits, bland annat skulle delmoment inom Kundgrupp 

Cosmic (KGC) varit klara i våras men projektet varit mer omfattande än 

beräknat och arbete pågår fortfarande (externa förseningar). 

 

Bland anledning till försening av KGC är prestandaproblem då man 

måste ställa fråga med fyra tjänstekontrakt samtidigt mot NKRR vilket 

inte NKRR klarar av. Diskussion om detta kommer tas med företrädare 

för KGC-projektet. 

 

Resurstillskott behövs för att kunna fortsätta arbeta med 

barncancerregistret på ett effektivt sätt. Behovet har troligen 

underskattats från början eftersom det är många delmoduler vilket också 

ger en stor förvaltningsbörda. Viktigt att initiera en dialog med registret 

om hur omfattningen kan vara en anledning till att se över registrets 

kostnad gentemot RCC (t ex plattformsavgift). 

 

Beslut/Att göra: 

• MRD kontaktar Christina Landegren för att undersöka om 

barncancersatsningen kan finansiera fortsatt lansering av 

barncancerregistret och övergång till förvaltning. 

• KAG inleder dialog med barncancerregistret om 

förvaltningskostnader.  

 

Föredragande:  
TE 

 

#7 Prioriterade utvecklingsönskemål 2022 

TE presenterar områden som NRG och NPT identifierat som prioriterade 

önskemål om nationell utveckling inför 2022. 

 

Det diskuteras huruvida utveckling av modalfönsterbeteende ska lyftas in 

i den nationella utvecklingen för 2022. Även diskussion av icke beprövat 

inkorgsutseende och -beteende som införts i ett par register.  

 

Det är viktigt att förmedla till stödteamen och utvecklingsgrupperna att 

utveckling som innebär beteendeförändring i INCA måste förankras 

noggrant innan den införs. Teamproduktägarna bör bevaka den typen av 

utveckling och lyfta till TE när det behövs. 
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Beslut/Att göra: 

• TE estimerar respektive del av den föreslagna nationella 

utvecklingen med de berörda utvecklingsgrupperna och 

återkommer till AKI med uppskattad tidsåtgång. 

• Modalfönsterbeteende kommer inte inkluderas i prioriterad 

nationell utveckling för 2022. 

• Just nu ska inte fler register utveckla alternativ funktionalitet 

likande barncancer och SweLiv gjort (modalfönster, alternativ 

inkorg m.m.) 

 

Föredragande:  
AWN 

Underlag    

#8 Budget INCA 2022 

AWN redovisar underlag om INCAs ekonomi som sammanställts för 

RCC i Samverkan. Intäktsunderskott på ca 5 mkr inför 2022, bl a pga. 

minskat antal psykiatriregister på plattformen, minskad registerspecifik 

utveckling, ökade licenskostnader m.m. 

 

Översyn har gjorts av kostnader som omedelbart kan tas bort; efter 

justeringen kvarstår underskott på 4,7 mkr. 

 

RCC i Samverkan tillskjuter medel för 2022 för att uppnå balans i 

INCAs budget. Under Q1 2022 får fortsatt analys göras för att kartlägga 

kostnader och behov och komma med åtgärdsplan inför budgetarbete 

2023. 

 

Kvittningsfilerna för 2021 och 2022 genomgås och diskuteras. 

 

Beslut/Att göra: 

• AWN skickar Kvittningsfilen för 2021 till RCC i Samverkan för 

godkännande. 

• Fortsatt arbete med nationella resurser 2022 vid kommande AKI-

möten. 

 

Föredragande:  
KAG 

Underlag 
 

#9 Arbetsgrupp statistiker - nationella lösningar 

KAG presenterar förslag från statistiker om att allokera resurser för 

tillsättande av nationell statistikerarbetsgrupp som har i uppdrag att ta 

fram och förvalta generella utdatalösningar. Det finns bra förutsättningar 

att kravställa och förankra gruppens arbete genom STAR-G och det är 

därför inget självändamål att en sådan grupp har representation från alla 

RCCn. 

 

Det är viktigt att ha en tydlig bild av vilka lösningar som finns i dag, vad 

det är som behöver göras och vem som ska vara beställare till en sådan 

grupp. 

 

AKI instämmer i att behov för en sådan grupp funnits sedan länge.  

Detta tas med i fördelningen av nationella resurser inför 2022. 

https://teams.microsoft.com/l/file/8CF139F4-15CF-469B-A225-22737D02BF1C?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%2F211029%2FAKI%20-%20Samarbetsavtal%20%202019%20INCA_kvittningsfil%202021.docx&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/_?tenantId=89429ce9-d43e-40ae-8660-27d664558fe3#/docx/viewer/teams/https:~2F~2Fincanet.sharepoint.com~2Fsites~2FAKI~2FDelade%20dokument~2FM%C3%B6ten~2FAKI-m%C3%B6ten~2F211029~2F20211026%20Utveckling%20standardiserade%20utdatal%C3%B6sningar%20-%20STAR-G.docx?threadId=19:30085f2202424eb5b00b2dc16de7f14a@thread.skype&baseUrl=https:~2F~2Fincanet.sharepoint.com~2Fsites~2FAKI&viewerAction=view
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Beslut/Att göra: 

• STAR-G får i uppdrag att diskutera hur en sådan grupp skulle 

kunna bemannas. Potentiella representanter måste nomineras i 

samråd med linjechef och gärna i dialog med AKI-representant. 

• AKI tar upp frågan igen på mötet i november när fördelningen av 

nationella resurser inför 2022 fastslås. 

 

Föredragande:  
MLi 

 

#10 Informatik/moduler/produktkatalog - konkret arbete 2022 

Bordläggs 

 

Föredragande:  
AWN 

 

#11 EU-arbete med "ojämlikhetsregister" 

Bordläggs 

 

Föredragande:  
AWN 

 

#12 PROM/PREM 

Bordläggs 

 

Föredragande:  
AWN 

 

#13 Revision genomförd 20 okt - kort återkoppling 

Bordläggs 

 

Föredragande:  
AWN, TE, MLi 

  

#14 Leverans till SoS 31 okt av cancerregister 

Bordläggs 

 

 

Vid pennan: KAG 


