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AKI, arbetsgrupp kvalitetsregister och INCA 
 
Tidpunkt för mötet 23 augusti 2022, kl 9-12 

 
Plats för mötet Teams 

 

Närvarande (beslutande) 

 

 

 

 

 

 

 

Förhinder 

 

Närvarande (övriga) 

 

Maria Rejmyr Davis (MRD), RCC Syd 

Arvid Widenlou Nordmark (AWN), RCC Norr 

Mats Lambe (MLa), RCC Mellansverige (från punkt 2) 

Annika Persson (AP), RC Norr 

Anderz Johansson (AJ), RCC Sydöst   

Gabrielle Gran (GG), RCC Sydöst  

Torbjörn Eles (TE), RCC Väst (t o m punkt 4) 

Katrín Gunnarsdóttir, (KG), RCC Väst  

 

Marie Lindquist (MLi), RCC Stockholm Gotland 

 

- 

 

Föredragande:  
AWN 

 

#1 Introduktion till dagens möte 
-Rekrytering av ny nationell cancersamordnare: SKR ansvarar för 

rekryteringen. Flera sökande, intervjuer pågår.  

-RCC i samverkan kommer tillsammans med Nollvision Cancer och 

Karolinska CCC att skicka in ansökan inom ramen för en utlysning av EU-

medel avseende etablerande av nationella Cancer Mission Hubs.  

Föredragande:  
AWN / AJ 

 

#2 Genomgång av aktiviteter i Planner  
Genomgång och uppdatering av ett antal aktiviteter i Planner, bl a status för 

årets samarbetsöverenskommelser. AWN informerar om att RCC Väst kommer 

att skicka faktura avseende plattformskostnad till de register som har signerat 

årets samarbetsöverenskommelse.  

AP informerar om att rekrytering av utvecklare till RC Norr har inletts. Viktigt 

att stödja personalansvariga under rekrytering och vid introduktion. TE och 

AWN tar frågan vidare.  

MLa informerar om att rekrytering av registerproduktägare till teamet på RCC 

Mellansverige pågår.  

Diskussion kring vikten av att stärka kompetensen kring 

kvalitetsledningssystem och NMI. 

Beslut/Att göra:  

• Gå igenom och uppdatera Planner kontinuerligt.    

Föredragande:  
AWN 

 

#3 Projektdirektiv optimerad informationsförsörjning 
Genomgång av utkast till projektdirektiv för optimerad 

informationsförsörjning. Fokus för projektdirektivet är hantering av 

datamängder inom INCA och inte informationsförsörjning mellan 

vårdinformationssystem och INCA.  

Påtalas bl a att det behöver framgå hur arbetet berör RCs register, att juridisk 

kompetens måste knytas till projektet samt att det är viktigt att involvera och 

engagera hela registerverksamheten i så stor utsträckning som möjligt. 
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Tidsplanen behöver förlängas och beroenden till/påverkan på redan pågående 

arbeten behöver framgå. 

Beslut/Att göra: 

• Synpunkter på projektdirektivet skickas till AWN snarast.  

• Arbetsgruppen (AWN, KG, MLi och TE) uppdaterar projektdirektivet.  

Föredragande:  
MRD 

 

#4 Region Skånes uppdrag till registerhållare 
Region Skåne har tagit fram ett förslag på uppdragsbeskrivning till 

registerhållare som har Region Skåne som CPUA.  

Genomgång och förslag på justeringar av dokumentet. 

Beslut/Att göra: 

• MRD skickar in det justerade förslaget på registerhållaruppdrag till 

Charlotte Romfors och Mikael Åström på RC Syd med kopia till AKI. 

Föredragande:  

MLa 

#5 Förfrågan om att ta del av kod till interaktiva rapporter 
NKR Lungcancer använder ett konsultföretag i arbetet med att ta fram 

rapporter. Konsultföretaget har nu bett om att ta få ta del av koden för 

interaktiva rapporter i Shiny.  

Diskussion kring vem som äger den kod som produceras inom RC/RCC på 

uppdrag av respektive register. KG informerar om att VGR har en pågående 

utredning för att klassificera olika typer av dokument, däribland kod.  

Beslut/Att göra: 

• MLa återkopplar till konsultföretaget att RCC inte lämnar ut koden i 

dagsläget men kommer att utreda frågan på övergripande nivå.  

• KG följer upp resultatet av utredningen i VGR och återkopplar 

huruvida kod klassificeras som allmän handling och därmed måste 

lämnas ut vid begäran.   

Föredragande:  

AWN 

#6 Checklista för nationella stödteam 
AWN går igenom uppdragsbeskrivning för funktioner kring nationella 

kvalitetsregister samt uppdaterad checklista för nationella stödteam.  

Beslut/Att göra: 

• AKI är positiva till uppdragsbeskrivning för funktioner kring nationella 

kvalitetsregister. MLa inkommer med eventuella synpunkter inom en 

vecka. Dokumentet publiceras därefter på webben och respektive AKI-

representant informerar om dokumentet på respektive RCC.  

• MLa och AJ inkommer med eventuella synpunkter på checklistan inom 

en vecka. Behöver sedan förankras i RCC samverkan och på respektive 

RCC. 

• AKI tar fram en plan för att följa upp hur checklistan efterlevs.   

Föredragande:  

AWN 

#7 RCC i samverkans nationella målbild ”Vägen framåt” 
En uppföljning av vad som åstadkommits inom ramen för RCC i samverkans 

nationella målbild Vägen framåt 2020-2022 kommer att genomföras under 

hösten. Parallellt kommer en uppdatering av det nationella måldokumentet att 

genomföras för att omfatta perioden 2023-2025. AWN planerar för att samla in 

synpunkter från AKI under arbetets gång.  

 

Vid pennan: MRD 


