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AKI, arbetsgrupp kvalitetsregister och INCA 
 
Tidpunkt för mötet 14 december 2021, kl 14.00-16.30 

 
Plats för mötet Teams 

 

Närvarande (beslutande) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

Marita Wormén (MW)  

Anna Cedvall Gustafsson (AG)  

Maria Sörby (MS)  

  

Föredragande:  
MW, AG, MS  
 

länk 

#1 Revisionsrapport - åtgärdsplan  

Den 20 oktober genomfördes en internrevision av en extern firma som en 

del i uppbyggnaden av ledningssystem och som en del i utveckling av 

arbetet med IPÖ utifrån gällande regelverk för nationella medicinska 

informationssystem. 

Resultatet blev 15 observationer varav 1 avvikelse 

• Krav på kvalitetsledningssystem inkl.riskhantering 

• Dokumentstyrning 

• Ledningens ansvar 

• Resurser 

• Produktframtagning och teknisk dokumentation 

• Övervakning och uppföljning på marknaden 

Just nu pågår arbete med att göra åtgärdsplan utifrån revisionen. Många 

av observationer är ”enkla” att åtgärda genom tydligare rutiner eller 

dokumentation. Andra är mer riktade mot kultur och kommunikation i 

organisationen. Diskussion om tänkbara förslag på åtgärder och om vilka 

delar som AKI ansvarar för utifrån åtgärdsplan. Några av punkterna i 

åtgärdsplanen är;  

• Påbörja arbete med rutin för ledningens genomgång (OBS 8) 

• Planera genomförande av ledningens genomgång (vår/sommar 

2022) (OBS 5) 

https://incanet.sharepoint.com/:b:/r/sites/AKI/Delade%20dokument/M%C3%B6ten/AKI-m%C3%B6ten/211214/Rapport%20-%20Internrevision%20RCC%2020211020.pdf?csf=1&web=1&e=uTz8qs
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• Genomföra Workshops för att ta fram policy och mål (OBS 7) 

• Tydliggöra och dokumentera Organisationsstruktur (OBS 9) 
 

Beslut/Att göra:  

• Workshop i inplanerade AKI-möten 24-25 feb samt 17 mars 

• Ledningens genomgång 21 juni 

• Uppdrag till Marita Wormén om att ta fram förslag på rutin för 

ledningens genomgång. 
 

Föredragande:  

AWN 

 

#2 Minnesanteckningar 26 november  
 

Beslut/Att göra:  

Minnesanteckningar från 26 november 2021 godkänns för publicering  

 

Föredragande:  
AWN / AJ 

 

#3 Plannertavlan 
 

• Vad saknas? 

• Hur ser helheten ut? 

• Hur ska vi jobba med det? 
 

AWN & AJ har gått igenom och kategoriserat samtliga aktiviteter i 

planner.  

AKI går igenom aktiviteterna i planner och kompletterar med de 

aktiviteter som saknas. Beslut tas om rutin för hur AKI framöver ska 

använda Planner för att planera och följa upp aktiviteter. 

 

Beslut/Att göra:  

• Plannerkort läggs upp under pågående möte, AJ ansvarar för 

detta.  

• Sammanfattning av vilka kort som är nya görs i slutet på varje 

möte.  

• Varje kort ska innehålla de aktiviteter som omfattas.  

• En stående punkt läggs även till på månadsmötesagenda där 

genomgång/avrapportering av genomförda plannerkort görs.  

• Efter genomgång och godkännande så dras avslutade plannerkort 

till ”Klart”. 

 

  

Föredragande:  

MLi 

 

Länk 

#4 Ändringar i registerposter 
 

Ett ändringsärende för redan inskickade formulär på INCA plattformen 

kan inkomma på olika sätt. Utredning behövs kring vilket arbetssätt som 

ska gälla för samtliga NKR inom cancerområdet, och vilket stöd som 

behöver finnas på register- och plattformssidan för att möjliggöra ett 

sådant arbetssätt.  

 

MLi har kartlagt hur hanteringen kring ändringsärende ser ut i nuläget 

och dokumenterat detta i en ppt.  

https://incanet.sharepoint.com/:p:/s/AKI/Ea7RpQFg-hlFvibPjyXz5voBdx-PmWgQX1yOiy2B9EOfBA?e=reZUPL


 

Minnesanteckningar 
  Sidan 3 av 4 

 

 

Beslut/Att göra:  

MLi lägger in framtaget underlag i mötesmappen och underlaget 

diskuteras vidare vid nästa AKI möte. Om juridiska oklarheter finns ska 

dessa konkretiseras och lyftas till regionsjurist.  

 
Föredragande:  

TE 

#5 Utvecklingsplan för utvecklingsgruppen i Uppsala – allmän 
status.  
 

En av utvecklarna i Uppsalas utvecklingsteam kommer att avsluta sin 

anställning på Regionalt cancercentrum vid årsskiftet.  

 

Eftersom många svåra projekt åligger utvecklingsteamet och hög prioritet 

finns på registerspecifika studier så behöver en tillfällig 

resursförstärkning tillsättas, innan dess att rekrytering av ny fastanställd 

utvecklare är slutförd.  

 

Beslut/Att göra:   

TE ser över möjligheter för finansiering av tillfällig resursförstärkning till 

Uppsala utvecklingsteam.  

 

Föredragande:  

MRD 
#6 Arbetsprocess utvecklingsärenden vs förvaltningsärenden 
 

Nationella regimbiblioteket lyfter utmaningen med att små justeringar, t 

ex tillägg av basfakta, ny granskare etc, konkurrerar med tid för övrig 

utveckling. Frågan lyfts om att se över arbetssätt och överväga separata 

arbetsflöden för förvaltningsärenden.  

 

Beslut/Att göra:   

TE tar med sig önskemålet till NRG om att se över hur/om arbetssätt och 

rutiner kan optimeras, tex genom att särskilja på förvaltningsärenden och 

nyutveckling. 

 

Föredragande:  

TE 

#6 Kommande registreringar funktion/block  

Önskemål finns från NRAG om att lägga till två standardvariabler till 

samtliga register: 

• "Remitterad till" 

• "Ingen fortsatt uppföljning" 

 

Innan ett beslut kan tas om ett eventuellt införande, ska en kartläggning 

genomföras där registrens nuvarande variabler med samma funktion ses 

över.  

 

Beslut/Att göra:  

TE tar uppdraget vidare till samtliga TPO.  

 

Föredragande:  

AWN 
#7 Status på arbete med överenskommelser mellan SKR och 

Regeringen 
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Processerna för överenskommelser avseende cancerområdet respektive 

kvalitetsregisterområdet ser ut att slutföras innan jul 2021. Noterat efter 

mötet, överenskommelsen som kvalitetsregisterområdet ingår i slutfördes 

inte i december 2021 och därav så påverkar det slutförande av 

medelstilldelning för 2022. 

 

Beslut/Att göra: 

AKI ser över innehållet i överenskommelserna för att utifrån dessa 

avgöra om- och hur RCC kan behöva ge stöd under 2022. AWN lägger in 

detta som en punkt på agendan till AKI mötet som är 21/1. 

 

 

Föredragande:  

AWN 

 

länk  

#7 Brev till register 

 

Konsultföretaget Lihme har tidigare hjälpt Nationella lungcancerregistret 

att bygga upp ett strukturerat samarbete med läkemedelsindustrin, där de 

juridiska aspekterna även har setts över så alla gällande lagar och regler 

efterföljs.  

Lihme har stöttat registret i områden som hantering av företagskontakter, 

administration kring datauttag, forskningsadministration och 

projektledning.  

 

Nu har frågan inkommit till fler register, främst har de register som även 

har en IPÖ kontaktats.  

AKI ser en fördel med att RCCs nationella stödteam deltar i arbetet, men 

frågan behöver diskutera närmare om vad RCC kan erbjuda för stöd och 

hur samarbetet kan genomföras.  

 

Beslut/Att göra:  

AKI stämmer av med sina nationella stödteam där en IPÖ finns uppsatt, 

om förfrågan inkommit från Lihme.  

 

Fortsatt diskussion eventuellt tillsammans med Lihme om hur ett 

samarbete kan sättas upp tas vid nästkommande AKI möte 21/1.  

 

Föredragande:  

AWN 
#8 Återkoppling möte CPUA-nätverk jurister 

 

Separata mötesanteckningar från CPUA mötet skickas ut av Manolis 

Nymark, som också är sammankallande för CPUA-nätverket.  

En av frågorna som diskuterade under nätverksmötet var ”Utlämnande 

för forskning vid studentarbeten”. Diskussionen väckte en del frågor hos 

AKI om hur RCC fortsatt bör hantera dessa arbeten. Länkade databaser 

är en möjlig väg fram, men frågan behöver hanteras vidare i AKI.  

 

Beslut/Att göra:  

Frågan lyfts igen vid kommande AKI möte. 
Vid tangenterna MLi 

https://incanet.sharepoint.com/:b:/r/sites/AKI/Delade%20dokument/M%C3%B6ten/AKI-m%C3%B6ten/211214/Brev%20till%20kvalitetsregistret%20f%C3%B6r%20CNS-tum%C3%B6rer.pdf?csf=1&web=1&e=hxdUgO

