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AKI, arbetsgrupp kvalitetsregister och INCA 
 
Tidpunkt för mötet 9 november 2022, kl 13-16 

 
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  

Annika Persson (AP), RC Norr 

Anderz Johansson (AJ), RCC Sydöst   

Gabrielle Gran (GG), RCC Sydöst  

Torbjörn Eles (TE), RCC Väst 

Katrín Gunnarsdóttir, (KG), RCC Väst  

Marie Lindquist (MLi), RCC Stockholm Gotland 

- 

- 

 

Föredragande:  
AWN 

 

#1 Introduktion till dagens möte 
AWN hälsar välkommen och meddelar att AKI´s fysiska möte 29/11 - 30/11 

kommer att äga rum i RCC Stockholm Gotlands lokaler; Lindhagensgatan 98 i 

Stockholm. Mötet startar 10:00 29/11 och avslut för dag två 30/11 är kl 15. 

Vidare konstateras att webbinariet om pågående utvecklingsarbeten på INCA 

och inom registerverksamheten som nu är bokat till 10 – 12 30/11 behöver 

minskas med en timma eftersom det krockar med fysiska mötet. 

 

Beslut/Att göra:  

• Webbinariet om pågående utvecklingsarbeten på INCA byter tid från 

30/11 kl 10:00 – 12:00 till kl 10:00 – 11:00 samma datum. 
 

Föredragande:  
AWN 

 

#2 RCO VP2023, VP2023, status  
AWN har skapat en mapp i Teams med budgetmall och mall för 

verksamhetsplan. Där finns även RCO Norrs och Syds utkast på 

verksamhetsplan för inspiration. MLi påpekar att det finns ny info om PROM 

samt plan informationsförsörjning som kan användas av samtliga RCC:n.  

 

Beslut/Att göra:  

• MLi lägger in information om PROM-arbete och plan 

informationsförsörjning i RCO Norrs utkast till verksamhetsplanen. 

 

Föredragande:  
AWN. TE 

 

#3 Plattformsstrategi 
 
Utskick 1 och 2 från Lumells, AWN 

AWN meddelar att summorna i kostnadsanalyserna för register som har flera 

delregister har blivit väldigt höga pga det angreppssätt vi har haft där varje 

delregister förväntas kräva lika mycket tid som ett register utan delregister med 

https://incanet.sharepoint.com/:f:/r/sites/AKI/Delade%20dokument/RCO%20sam/Verksamhetsplaner%20RCO/VP2023?csf=1&web=1&e=OuXqUi
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liknande antal variabler. Dessa register bör ta höjd på följdfrågor kring detta 

från Lumells. 

 
Estimat mottagarsystem, TE 

TE visar underlag för estimerad tid för mottagarsystemet vid händelse av 

registermigrering till INCA från ett annat system. TE har även haft diskussion 

med andra mottagarsystem och noterar därifrån att estimaten skiljer sig åt 

bland annat utifrån steget efter migrering eftersom att några mottagarsystem 

inte har tagit höjd för den samordningstid som INCA/RCC har gjort i sin 

analys. 

 

Föredragande:  
GG 

 

#4 Cancerregistret och dialog med Socialstyrelsen 
Möte med Socialstyrelsen 

GG meddelar att hon och MLa har haft ett möte 28 oktober med Register- och 

statistikenheten hos Socialstyrelsen. Där diskuterades möjligheten att samköra 

data med dödsorsaksregistret för att efterforska canceranmälningar. SoS 

konstaterar att det i dagsläget inte finns lagutrymme för detta. Planen är att 

jurist hos SoS tar fram en föreskrift som skulle möjliggöra samkörning med 

dödsorsaksregistret, någon gång i december. 
 
Leverans till Cancerregistret 1/11 

GG visar bilder med information om leveransen till Cancerregistret hos 

Socialstyrelsen 1/11. Där syns en ökning med 10 000 poster jämfört med förra 

året. Drygt 8000 poster saknades för 2021 varav 5000 av dessa var maligna 

fall. KS Solna och Lund står för ca 20% av saknade maligna fall. Den 

nationella täckningsgraden för 2021 är 93.06%. Statistiken visar att det tar ca 3 

år innan täckningsgraden når upp till 95% för respektive diagnosår. 

 

En ”Topplista” lyfts som exempel för att påskynda registreringen av 

canceranmälningar i regionerna. RCC Mellansverige och Sydöst använder sig 

av detta dels för att visa verksamheterna hur deras täckningsgrad för 

rapportering till cancerregistret ser ut och dels för att RCC internt ska kunna 

identifiera enheter som kan vara i behov av besök och andra 

kommunikationsinsatser. 
 
På gång hos CanINCA 

GG visar en lista med pågående arbete hos CanINCA just nu: 

 

• Ny dokumentstruktur för kodinstruktionen – CanINCA tar fram text 

”Att tänka på vid registrering” för respektive diagnosområde. 

• Stöd till kvalitetsregister – Genomgång av dokumentation av mappning 

mellan NKR och CanINCA. 

• Nya kodningsprinciper – Utbildningsinsatser i december och januari 

• Dialog med laboratorieverksamheter – Erbjuda ”kodfil” med 

morfologiska koder relevanta för canceranmälan. 

• Vårdprogram på remiss – Bevaka vad som kan tänkas påverka 

canceranmälan. 
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GG meddelar att om labben börjar använda kodfilen med morfologiska koder 

som används till canceranmälan skulle det spara mycket tid för RCCs 

registeradministratörer. 
 

Föredragande:  
AP 

 

#5 Rättpsyk – Borttagning av register från INCA 
AP meddelar att migreringen och arkiveringen av data för Rättpsyk nu är 

utförd och att denna instans nu helt kommer att plockas bort från INCA. 

Registret kommer nu att husera på plattformen Stratum som tillhandahålls av 

Registercentrum Väst. Migreringen och arkiveringen har gått smidigt och 

smärtfritt är RC Norrs upplevelse. 

 

AKI ser att erfarenheterna från Registercentrum Norr och Väst gällande 

migrering och arkivering av registerdata med fördel kan delas med i RCO-

SAM.  

 

Föredragande:  
KG 

 

#6 Ny version Enkät statistikernas arbetssätt för dragning i AKI, se 
bilaga 20221026-enkät_nationellstatistiker.docx 
Katrin presenterar en ny version av tänkt enkät för att utvärdera användarnas 

upplevelse av statistikernas byte från regionalt till nationellt arbetssätt. 

 

Texten korrigeras för att förtydliga att enkätens syfte är att följa upp 

tillgängligheten av statistik och datauttag från kvalitetsregistren efter 

statistikerna ändrade arbetssätt.  

 

På grund av rådande situation inom vården är det inte aktuellt att skicka denna 

enkät brett till samtliga verksamheter. Istället kanske riktade utskick till 

registerstyrgrupperna kan vara ett alternativ.  

 

Beslut:  

• AWN tar med frågan om hur mycket riktat utskick som ska ske för 

denna enkät till RCC-SAM.  

 

Föredragande:  
KG 

 

#7 Stöd till register som anlitar stöd utanför RCC (kan evt behövas 
en längre diskussion men kort intro vore bra) 
 

KG meddelar att det finns exempel på register som vill anlita stöd till saker 

som RCC egentligen kan utföra. Det upplevs för dyrt att anställa RCC-personal 

för att analysera data. Det kan tex handla om register som vill samarbeta med 

extern statistikkonsult eller programmeringskunniga styrgruppsmedlemmar 

som vill utföra analyser själva av material som har samlats in i ett registers 

valideringsprojekt. 

 

Här finns en risk att pga den komplexa data som i flera register att dessa 

personer ändå kommer att ha behov av hjälp från registrens nationella 

stödteam.  

 

AKI är eniga om att principer behöver tas fram för hur extrastöd kring 

statistikarbete bör hanteras. 
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Beslut: 

• Frågan lyfts igen i framtida AKI-möte för framtagning av principer 

kring extra stöd för statistikarbete 

 

Vid pennan: Anderz Johansson 


