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AKI, arbetsgrupp kvalitetsregister och INCA 
 
Tidpunkt för mötet 21 jan 2022, 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 (t o m punkt 4) 

Annika Persson (AP), RC Norr  

Anderz Johansson (AJ), RCC Sydöst   

Gabrielle Gran (GG), RCC Sydöst  

Torbjörn Eles (TE), RCC Väst (fr o m punkt 5) 

Katrín Gunnarsdóttir, (KG), RCC Väst  

 

Marita Wormén (punkt 3) 

Ove Björ (punkt 3-4) 

 

Föredragande:  
MRD 

 

#1 Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte 
Godkännande samt genomgång av minnesanteckningar från 14 december för 

att identifiera aktiviteter som vi behöver följa upp och därmed ska läggas upp i 

Planner. 

Föredragande:  
AJ/MRD 

 

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

Planner.  

Beslut/Att göra:  

• Ytterligare kort tillagda baserade på MA 211214  

• Genomgång för principer för sortering  

• Beslut: tillägg av ny kolumn över uppdrag som rör omvärldsbevakning, 

t ex samarbeten med SoS 

• Alla har ansvar för att regelbundet bevaka tavlan och uppdatera kort. 

Föredragande:  
KG (Ove Björ; 

Marita Wormen) 

 

#3  Rapportering större förändringar,  länk 
PPT presentation. 

Uppdraget var att ta fram process och checklista att använda som stöd i 

samband med större förändringar. Arbetsgrupp bestående av åtta personer, 

startade i sept 2020. Förslag (processbeskrivning, processkarta, checklista) 

skickades på remiss till funktionsgrupper juli 2021. Positiv respons, mer än 

120 synpunkter inkomna. 

 

Hur ska införandet gå till på bästa sätt? Diskussion kring för- och nackdelar 

med pilot respektive brett införande, dvs omedelbar driftsättning. Mötet enas 

kring omedelbar driftsättning efter att ambitionsnivån har diskuterats med 

NPT-Sam. 

 

Beslut/Att göra: 

• Underlag godkänns. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fincanet.sharepoint.com%2F%3Af%3A%2Fr%2Fsites%2FAKI%2FDelade%2520dokument%2FM%25C3%25B6ten%2FAKI-m%25C3%25B6ten%2F220121%2FSt%25C3%25B6rre%2520f%25C3%25B6r%25C3%25A4ndringar%3Fcsf%3D1%26web%3D1%26e%3Dk8GLHR&data=04%7C01%7Cmats.lambe%40ki.se%7C3d63d06438cc4982202608d9dc1c40df%7Cbff7eef1cf4b4f32be3da1dda043c05d%7C0%7C0%7C637782836333535533%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=caik5ivTBKJURqvJZf0FocLPiFDJa3sBHGRu7lxtE%2Fs%3D&reserved=0
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• AWN tar frågan vidare till NPT-sam för att definiera ambitionsnivån – 

ska alla förändringar ingå? 

• Utse arbetsgrupp som får i uppdrag att följa användningen, KG tar 

tillbaka förfrågan om intresse till gruppen som arbetet fram underlaget. 

• Frågan tas snarast upp vid AKI-möte igen för att tydliggöra 

driftsättning.  
Föredragande:  
Ove Björ/AWN 

 

#4 Datauttag register för cancerläkemedel (RCL), underlag  

Bakgrund: ökande efterfrågan av data från register för cancerläkemedel (RCL), 

det finns en EPM godkänd ansökan från ett företag. Förfrågan om datauttag är 

godkänd i Södra sjukvårdsregionen och det finns förfrågan om data från fyra 

andra regioner varav några är godkända. Södra sjukvårdsregionen har 

definierat RCL som regionalt kvalitetsregister, övriga 17 regioner har regionala 

vårddatabaser. 

 

Utmaning: hantering/process vid uttag och leverans eftersom det inte är ett 

nationellt kvalitetsregister. Det finns nationell statistiker (Ove Björ, Region 

Västerbotten) som stödjer NAC med statistikunderlag vid årlig rapport men 

saknar uppdrag att hantera datauttag.  

• Datauttag läkemedel – möjliga vägar  
▪ A, Varje RCC genomför utlämnande med stöd av mallar från 

nationell statistiker 
▪ B, Varje Region ger uppdrag + PUB-avtal till nationell 

statistiker (Västerbotten) 
▪ C, Varje klinik får lösa själva (med stöd av klinikmallar) 

 

Beslut/Att göra: 

• Diskussion om bristande genomförbarhet av aktuellt projekt baserat på 

dagens data i RCL. AWN kontaktar Kenneth Villman, ordförande NAC 

om möjlighet till direktkontakt med företagsrepresentant för att 

diskutera genomförbarheten.  

• För praktisk handläggning av aktuellt och kommande uttag från RCL 

(vårddatabaser samt regionalt kvalitetsregister) – alternativ A är att 

föredra utifrån praktiska och effektivitetsmässiga skäl. Det innebär att 

regionala statistiker handlägger uttag baserat på mallar från nationell 

statistiker. Varje RCC behöver ha beredskap att genomföra och leverera 

uttaget utifrån mall(ar) framtagna av nationellt samordnande statistiker. 

• Regulatoriskt: Lyfta frågan till RCC-sam om vägvalet att antingen 

omvandla till nationellt kvalitetsregister alternativt att övriga regioner 

behöver teckna PUB-avtal mot Västerbotten. 

Föredragande:  

TE 

#5 IPÖ:s organisation och kompetensbehov 
Diskussion om behovet av att göra en resurs- och kompetensbehovsanalys 

avseende förvaltningen av IPÖ. Viktigt för att komma vidare från projekt till 

långsiktig förvaltning och därmed integrera arbetet med IPÖ med övrig INCA- 

och registerutvecklingsverksamhet.  

Beslut/Att göra: 

• Arbetsgruppen för IPÖ-förvaltning arbetar med förslag för långsiktig 

förvaltning inklusive resurs- och kompetensbehov.  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fincanet.sharepoint.com%2F%3Af%3A%2Fr%2Fsites%2FAKI%2FDelade%2520dokument%2FM%25C3%25B6ten%2FAKI-m%25C3%25B6ten%2F220121%2FDatauttag%2520l%25C3%25A4kemedel%3Fcsf%3D1%26web%3D1%26e%3D4eiqpc&data=04%7C01%7Cmats.lambe%40ki.se%7C3d63d06438cc4982202608d9dc1c40df%7Cbff7eef1cf4b4f32be3da1dda043c05d%7C0%7C0%7C637782836333535533%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=05u7s%2BqRqYzbO96OUpyarzJOtmG7cMjOa8XviTJuAec%3D&reserved=0
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• Frågan om hur vi kan skapa förståelse för och hur vi kan integrera IPÖ-

arbetet med övrig registerverksamhet diskuteras på AKI-möte i 

februari.  

Föredragande:  

MLi 
#6 Ägarbyte klinik och hantering på INCA 
MLi presenterar förslag på rutin för hur personuppgifter som har matats in på 

INCA av en klinik kan hanteras om kliniken byter ägare. Rutinen, som endast 

är ett utkast, är framtagen efter dialog med Region Stockholm och ger inte alla 

svar på hur processen ska se ut. AKI behöver arbeta vidare med rutinen så att 

den kan användas av samtliga RCC som ett stöd när klinikägarbyten, 

kliniksammanslagningar etc ska hanteras. Det är inte brådskande men bör bli 

klart under året.  

Beslut/Att göra: 

• AWN tar kontakt med funktionsgrupperna NRAG, Star-G, NPT-Sam 

och regional INCA-support för att be dem utse representant till 

arbetsgrupp som får i uppdrag att ta fram en gemensam process för 

klinikförändringar. GG ingår i arbetsgruppen. 

Föredragande:  

AWN 

#7 Automatöverföring av strukturerade data 

I överenskommelse mellan regeringen och SKR för cancerområdet 2022 finns 

uppdrag om att underlätta uppföljningen av cancervården genom att stärka 

arbetet med automatöverföring av strukturerade data för att möjliggöra 

informationsöverföring från ordinations- och journalsystem till register. Utifrån 

en första diskussion i RCC-sam 220111 fick AKI i uppdrag att konkretisera 

plan/åtgärder för 2022. 

Informatikarbete påverkar och påverkas av arkitekturen. Viktigt att ensa och 

harmonisera registren som ett förarbete inför automatöverföring. Behöver ta 

fram en tydlig plan för arbetet framåt både på kort och lång sikt.  

Beslut/Att göra: 

• Ta fram sammanfattande bild av vilka arbetsinsatser för 

direktöverföring som pågår nu (mappning, integrationsarbete mm). 

• Under 2022: Fokusera på direktöverföring av läkemedelsdata från 

Cytodos och Cytobase, samt strålbehandlingsdata både till 

diagnosspecifika kvalitetsregister och läkemedelsregistret resp 

strålbehandlingsregistret. Analysera vilka informationsmängder från 

bröst- och prostatacancerregistrets arbeten med Kundgrupp Cosmic 

som kan tas tillvara inom fler diagnoser. 

• Långsiktig strategi för INCA och kvalitetsregister inkl tydliggörande av 

hur RCCs medarbetare påverkas när fler regioner t ex SUSSA-

regionerna vill börja leverera data automatiserat.  

AWN, KG, TE och MLi tar fram en plan och förslag på ansvariga för 

respektive område. Åter för diskussion i AKI i början av februari.  

 

Vid pennan: MLa/MRD 


