
 

Minnesanteckningar 
  Sidan 1 av 4 

 

 

AKI, arbetsgrupp kvalitetsregister och INCA 
 
Tidpunkt för mötet 26 november 2021, kl 10-15 

 
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  

Annika Persson (AP), RC Norr 

Anderz Johansson (AJ), RCC Sydöst   

Gabrielle Gran (GG), RCC Sydöst (från punkt 2) 

Torbjörn Eles (TE), RCC Väst (från punkt 7) 

Katrín Gunnarsdóttir, (KG), RCC Väst  

 

- 

 

 

Föredragande:  
AWN 

 

#1 Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte 
Genomgång av minnesanteckningar från 29 oktober för att identifiera 

aktiviteter som vi behöver följa upp och därmed ska läggas upp i Planner. 

Föredragande:  
AWN / AJ 

 

#2 Genomgång av aktiviteter i Planner  
Genomgång och kategorisering av ett antal aktiviteter som har lagts upp i 

Planner. AJ har gjort ett bra förarbete och gått igenom mötesanteckningar från 

föregående möten. 

Beslut/Att göra:  

• AWN & AJ går igenom och kategoriserar samtliga aktiviteter.  

• På AKI-möte den 14 december går vi igenom aktiviteterna och 

kompletterar med de aktiviteter som saknas. På samma möte behöver vi 

enas om en rutin för hur vi framöver ska använda Planner för att 

planera och följa upp AKIs aktiviteter.   

Föredragande:  
AWN 

 

#3 Rapport rörande projekt Informationsförsörjning av 
patientöversikter och kvalitetsregister 
Rapport rörande erfarenheter från Kundgrupp Cosmics projekt för 

informationsförsörjning av patientöversikter och kvalitetsregister. AWN, MLi, 

TE och Maria Sörby har varit involverade i arbetet. Rapporten ska slutföras 

inom Kundgrupp Cosmic innan den färdigställs. AWN menar att rapporten kan 

utgöra ett underlag i dialogen med regionerna rörande informationsförsörjning 

av register på INCA via tjänster hos Inera. Tre scenarier för 

informationsförsörjning av register på INCA presenteras i rapporten. Oavsett 

lösning behöver data i regionernas vårdinformationssystem struktureras. MLi 

lyfter behovet av att ta fram en tydlig arbetsprocess för integration, 

informatikarbete och flödesprocesser som regionerna kan följa.  

Beslut/Att göra: 

• Utse en arbetsgrupp som får i uppdrag att ta fram en tydlig 

arbetsprocess som tydliggör integration, informatik och flödesprocesser 
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som regionerna kan följa när de ska informationsförsörja register på 

INCA. 

Föredragande:  
KG 

 

#4 Dashboard som stöd för Comprehensive Cancer Center (CCC) 
CCC Sahlgrenska planerar att ta fram en dashboard där de kan samla och 

presentera data från olika vårdinformationssystem (operationsplaneringssystem 

etc) och nationella kvalitetsregister. Troligtvis har övriga CCC samma behov. 

RCC behöver se över hur kvalitetsregistren på cancerområdet kan 

användas för att följa de indikatorer som relevanta för ett CCC samt hitta 

en process för att tillgängliggöra dem på ett smidigt sätt. Förslagsvis en 

lösning som gör det möjligt att förse CCC och andra intressenter med 

rådata från register på INCA. Varje CCC vill troligtvis kunna presentera 

indikatorer för flera diagnoser samlat men det kan även vara relevant att 

respektive kvalitetsregister återrapporterar CCC-indikatorer som en del i 

sin utdataredovisning.  
Beslut/Att göra: 

• KG tar med ärendet till Star-G. Vid behov involveras TE m fl. MRD 

informerar RCC samverkans CCC arbetsgrupp om att arbete pågår. 

Föredragande:  

AWN 

#5 Möte för SWOT-analys 30 november 
Petra Hasselqvist, SKR, har bjudit in RCO samverkan till ett Teams-möte den 

30/11 kl 10-12. Syftet med mötet är att göra en gemensam SWOT-analys inför 

E-hälsomyndighetens uppdrag rörande nationell digital infrastruktur för 

nationella kvalitetsregister. MRD och KG planerar att delta. MLa planerar att 

delta under del av mötet.   

Beslut/Att göra: 

• AWN undersöker om även TE kan delta. 

Föredragande:  

AWN 

#6 Dialogmöte registerhållare 29 november 
AWN presenterar förslag på agendainnehåll. MLa föreslår att även informera 

om pågående samarbete med UCR för att kunna erbjuda R-RCT på INCA. 

Det finns en förväntan att flera register på cancerområdet ansluter sig till RUT. 

Inte läge att lyfta det på mötet den 29 november men behov av att ta fram en 

strukturerad arbetsprocess och informera registerhållarna om den vid ett senare 

tillfälle.  

Beslut/Att göra: 

• AKI behöver ta fram en strukturerad arbetsprocess inkl plan för att 

informera om anslutning till RUT. 

• AWN gör agenda till dialogmöte med registerhållare 29 nov. 

Föredragande:  

AWN 

#7 Planering webbinarium 3 december 
Webbinarium via Teams 3 dec kl 10-12. 

Information om kvalitetsledningssystemet (Marita W) 

Nationell utveckling 2021 (Örjan, Päivi och Jenny) 

Utvecklingsplaner 2022 (TE) 

Behörighetsgrupper (Marita W) 

Registerdokumentation (Örjan mfl) 

Beslut/Att göra: 

• AWN gör agenda till webbinariet.  

• TE och AWN stämmer av med personerna listade ovan så att de kan 

hålla i respektive punkt.  
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Föredragande:  

AWN 

#8 AKI möten våren 2022  
21 januari kl 9-12 

24-25 februari kl 12-15 (start kl 12 24 feb, slut 25 feb kl 15) 

17 mars kl 10-15 

28 april kl 10-15 

31 maj kl 10-15 

21 juni kl 10-15  

Mötet 14 december i år krockar med CPUA-nätverksmöte och vi enas därför 

om att ändra tiden för mötet till kl 14-16.30. 

Beslut/Att göra:  

• AWN skickar möteskallelser samt undersöker möjlig möteslokal 24-25 

februari 2022. 

• AWN uppdaterar kallelsen till mötet 14 december 2021 som flyttas till 

kl 14-16.30. 

Föredragande:  

AJ 

#9 Recidivformulär NKR Hudmelanom  
Recidivformuläret för NKR Hudmelanom används inte längre som en del i det 

nationella kvalitetsregistret. Vissa regioner har dock fortsatt att använda det. 

Registret är byggt i INCA Manager och fråga har uppkommit om det ska 

uppgraderas till RCC React.  

Beslut/Att göra:  

• Formuläret ska inte uppgraderas. AJ återkopplar detta till styrgruppen 

och stämmer av med CPUA att de tar ansvar för de data som redan är 

insamlade. 

Föredragande: 

 

#10 Hantering av regionala databaser 
Det finns ett antal regionala databaser som upprättats pre-INCA och som med 

fördel borde utlämnas till den som CPUA som ansvarar för respektive 

nationellt kvalitetsregister. Data behöver inte läsas in i det aktiva 

kvalitetsregistret på INCA men behöver lagras på ett säkert och ändamålsenligt 

sätt. Behöver dels en lösning för utlämnande och teknisk lagring, dels en 

process för att formellt flytta personuppgiftsansvaret från region till CPUA.  

Beslut/Att göra: 

• Frågan tas vidare till ett kommande AKI-möte. 

Föredragande: 

Alla 

#11 Uppdragsavtal VGR och övriga regioner  
Diskussion kring hur avtalen ska signeras.  

Beslut/Att göra: 

• KG färdigställer uppdragsavtalen som tvåpartsavtal (VGR – respektive 

region).  

• AWN informerar RCC samverkan om att respektive RCC-chef behöver 

ge stöd för att avtalet signeras av rätt person (i regel RD eller HSD) i 

den egna regionen. 
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Föredragande: 

TE 

#12 Utvecklingsplan 2022  
Förslagen som presenteras är avstämda med team-produktägarna. Den 

utveckling som inte har hunnits med under 2021 tas om hand i början av året.  

Fokus på att utveckla och implementera gemensamma ramverk och funktioner. 

RCC Mellansverige, Martin Landälv och Robert Åhs kommer att arbeta med 

Framtidens registerlösningar. Behöver involvera statistiker i det arbetet.  

Beslut/Att göra: 

• Utse statistiker som kan involveras i arbetet med Framtidens 

registerlösningar. TE tar fram specifikation av uppdraget och stämmer 

av med KG.  

• Inom RCC Stockholm-Gotland har man gjort en inventering på vilka 

sätt som ändringsärenden kan inkomma till ett register (mejlformulär, 

nytt formulär med "kompletteringskryss" osv) och att vi behöver 

undersöka om alla sätt är juridiskt OK. Det kan t ex handla om när 

registeradministratör själv uppdaterar direkt i registerpost utifrån t ex 

telefonkontakt med inrapportör. AKI behöver ta ställning till om 

ändringsärenden är juridiskt ok. Fortsatt diskussion vid AKI-möte 14 

dec 2021. 

• KG följer upp arbetet med harmonisering av blodcancerregistren som 

togs upp bl a vid AKI-möte december 2019.  

Föredragande: 

Alla 

#13 Uppföljning och finansiering av registerutveckling 
Diskussion kring arbetsprocess för att kontinuerligt följa upp och fånga upp 

eventuella larmsignaler om behovet att utvecklingstid överstiger det estimerade 

samt fakturera för utförd registerutveckling. Viktigt att skilja på den utveckling 

som ska bekostas av respektive register och vad som ska bekostas av 

respektive RCC. Nuvarande modell för tidsrapportering i TimeDuty ger inte 

stöd för en tydlig uppdelning mellan registerfinansierad och RCC-finansierad 

utveckling.  
Beslut/Att göra: 

• För diskussion på AKI-möte 24-25 februari 2022. 

 

Vid pennan: MRD 


