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AKI, arbetsgrupp kvalitetsregister och INCA 
 
Tidpunkt för mötet 9 december 2022 

 
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 # 2) 

Annika Persson (AP), RC Norr (till # 4) 

Anderz Johansson (AJ), RCC Sydöst   

Gabrielle Gran (GG), RCC Sydöst  

Torbjörn Eles (TE), RCC Väst (till # 4) 

Katrín Gunnarsdóttir, (KG), RCC Väst (från # 2) 

Marie Lindquist (MLi), RCC Stockholm Gotland 

Camilla Ärlestål (CÄ), RCC Mellansverige 

 

 

Marita Wormén (MW), QA-samordnare (#3, #4) 

 

 

Föredragande: 

AWN 

#1 Målformulering 2023 
 
Målbild framåt 2023 diskuterades på AKI-internatet förra veckan och en 

målbild innehållande övergripande aktiviteter kopplade till integrationer, 

informatik och teknisk lösning togs fram.  

 

Målbilden påverkas av projekt och initiativ i vår omvärld. Ett exempel är 

Förstudien NKRR (Nationell kvalitetsregisterrapportering), som initialt var ett 

projekt för att hitta gemensamma datamängder utifrån tidigare 

integrationsprojekt för prostatacancer och bröstcancer, som nu har utökats till 

att titta på generisk information kopplat till olika delmängder som utgör 

Anmälan/Diagnostik.  

 

I dialog med TPO (Teamproduktägarna) förs diskussion om ett generellt 

Anmälningsformulär (maxdataset Anmälan) med kartläggning av 

gemensamma informationsmängder och ensning av variabler. TPO ställer sig 

positiv till detta men arbetet behöver prioriteras i relation till övrigt inplanerat 

arbete.  

 

Beslut/Att göra: 

• AWN bjuder in till fortsatt möte innan jul med TPO för att diskutera 

prioritering samt ta fram en plan för hur vi går vidare. TE, MLi och GG 

deltar. 

• Slutföra bilderna kopplat till Målbild framåt 2023 och skapa bild över 

vilka aktiviteter som tar oss framåt mot vår vision. 
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• Se över Excelfilen ”Förslag - Mål och aktivitetsplan.xlsx” och 

uppdatera den med aktiviteter kopplat till målbilden 2023 (AWN bjuder 

in AJ, MLi, MW och Maria Sörby). 

• Vi behöver planera in datum för webbinarier under våren för 

informationsspridning. 

 

Föredragande: 

AWN 

 

Underlag 

#2 Schabloner avtal 2023 
 
Det finns behov av att beskriva gemensamma principer för stödteamsarbetet 

och vad som ingår i grunduppdraget. En del av arbetet som faktureras registren 

bör om möjligt kopplas mot schablonkostnader. Erfarenheter från arbetet med 

överenskommelse med Blodcancerregistren kan komma till användning. 

 

Beslut/Att göra 

• Mindre arbetsgrupp bildas (AJ, AWN, KG, Marie Abrahamsson) för 

att se över Checklista stödteam och koppla schablonkostnad gentemot 

register där det är relevant. AWN bjuder in. 

• Förslag på schablonkostnader behöver finns 17/1 så att underlaget 

finns tillgängligt i överenskommelserna 2023. 

 

Föredragande: 

MW 

 

Underlag 

# 3 Ny version Publiceringsrutin 
 
Ny version av publiceringsrutin för styrande dokument framtaget. Mindre 

justeringar gjorda i den nya versionen och den godkänns därmed. På Teams 

(INCA RCC – Allmänt – Filer – Styrande dokument) finns även en mapp för 

mallar som kan användas.  

 

Arbetet med kvalitetsledningssystem börjar falla på plats och organisationen 

behöver påminnas om dess syfte och funktion. Dialog med kommunikatörs-

nätverket kan behövas för att få stöd i vissa frågor, till exempel för att 

kommunicera ut arbetet med kvalitetsledningssystemet eller målvision framåt. 

 

Beslut/Att göra: 

• Funktionsgrupperna informeras om publiceringsrutinen och 

mappstrukturen på Teams (ordförande i funktionsgrupperna ansvarar). 

MLi kontaktar Marie Abrahamsson gällande NRAG. 

• Information på kommande webbinarie under jan/feb.  

• MW undersöker om anteckningsbok/OneNote på Teams kan användas 

för att lista nyheter kopplat till styrande dokument. 

• AWN lyfter frågan om dialog med kommunikatörerna till 

kommunikatörsnätverkets internat när han deltar där 15 december.  

 

Föredragande: 

MW 

 

Underlag 

# 4 Nationellt uppdrag 
 
I diskussioner som rör frågan om att tillgängliggöra diagnosspecifika uppgifter 

från IPÖ till NKR har man identifierat behovet av att det finns en process för 

framtagande av uppdragsbeskrivning för nationella uppdrag. Det finns två 

https://incanet.sharepoint.com/:x:/r/sites/INCARCC/Delade%20dokument/General/98%20-%20P%C3%A5g%C3%A5ende%20arbete%20-%20Kvalitetsledning/01%20-%20Arbetsdokument/F%C3%B6rslag%20-%20M%C3%A5l%20och%20aktivitetsplan.xlsx?d=wbf9050139d754d90a22ae9d836965732&csf=1&web=1&e=TCfLYj
https://incanet.sharepoint.com/:b:/r/sites/AKI/Delade%20dokument/General/Avtal/2022/BCR%20%C3%96K%202022.pdf?csf=1&web=1&e=ozdsba
https://ct-url-protection.portal.checkpoint.com/v1/load/QgXmeIESXQdXmDfnt_qdaD2iJZ_r4HR_EeNoPbMcBfYZYKnUhr-fpteUI2DkyFGnDSanEzNoEXAYHXAe_-hBjWehBSGlRMOSlrshx4LYJ1PmWsKrAnx9KXD0lH1ZOx4kXwQaiJKn5BnnXUXGtvyLOpj2-w3Y8XRpkxbgOOHim9QT0o5awnC85fCkzO_ZLPq9zhTc_authiyOCAzZGJbhKDsjjx3swzSenpK6VmwK0FyTOYOmXEPRL8ZGzb6bhJOSQ26bINSQWQSmunH4OoApvmfgMi_jUPpRH8S7cQ1_JM3DF2KojwLbfYmlTdRGw-FSB1KmI1r3x6i3iN7WOcxACM_leAVC4JXbN-nV9gn1dgH8mnn6SqQsJq2iGdlwsnpuXx9-7cPDcs2qi5S0v2JA3LgIPFxSSD3xnVAlUZmR-HNE_FVPc_lwpObhlI7K_mLuIzUukEghIDyIvksfpqQ5b3aJLJxE1mAJls74uqoygvaUkjMG9iJZ3v6xJebFNrFA4-T3MxhlOnpg4TIUbZ5ZJdD8mdSYWMbrlk8V1PiypCPjJrjf_G2iqBUhY7QOxjfDHwjvJV6-3yf9HEgN7x09gkAYwGTxT8HOsAa2Ru2OtbM1fZxtqXrfZYZA6-77Ud3RN7bCLuqkPrVSC88
https://incanet.sharepoint.com/:w:/r/sites/AKI/Delade%20dokument/M%C3%B6ten/AKI-m%C3%B6ten/221209/Underlag%20nationella%20uppdrag.docx?d=w12f824b8926c48ef94ea2c64ae39e25e&csf=1&web=1&e=8QIvfe
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dimensioner i frågan; dels beskrivning av själva uppdraget, dels beskrivningen 

av vilka roller och behörigheter som uppdraget kräver.  

 

En process för framtagandet av uppdragsbeskrivning för nationella uppdrag 

säkerställer att det nationella arbetet sker enligt lagar och regler, men skulle 

också ge stöd för de medarbetare som berörs. 

 

Beslut/Att göra: 

• Inga beslut. Fortsatt diskussion AWN och MW. 

 

Föredragande: 

AJ 

# 5 Planner 
 
Genomgång och uppdatering av ett antal aktuella aktiviteter listade i Planner.  

 

Bland annat diskuterades plan för uppföljning av checklistan för nationella 

stödteam. Mellansverige och Syd har arbetat med checklistan i det löpande 

stödteamsarbetet under flera år och kan visa hur den används som ett 

vardagsstöd. Avstämning i AKI om hur det går med arbetet enligt checklistan 

planeras innan sommaren. 

 
MLa och GG har haft ytterligare ett möte med Mona Heurgren m.fl. på 

Socialstyrelsen där diskussionen rörde föreskriftsförändring (in situ-tumörer), 

snabbare inrapportering till Socialstyrelsen och utdata. Det verkar finnas en 

möjlighet att föreskriftsförändring som rör slopat krav på klinikanmälan (A-

anmälan) för in situ-tumörer skulle kunna göras inom kort. Tidigare signaler 

har varit att man även vill inkludera andra ändringar, t ex ändrat datum för 

leverans, vilket skulle ytterligare försena en ny föreskrift. Cancerregistret på 

Socialstyrelsen har möte med juristenheten under nästa vecka så beslut i frågan 

bör komma inom kort. GG bevakar frågan. 

 

Föredragande: 

AWN 

 

Underlag 

Underlag 

# 6 Checklista stödteam, beslut 
 
Ett nytt dokument, ”Funktioner kring nationella kvalitetsregister”, har tagits 

fram som ska ersätta den gamla powerpoint-filen på cancercentrum.se.  

 

Checklistan för stödteam är ett internt verktyg för respektive stödteam och ny 

version är klar inom kort.  

 

Beslut/Att göra: 

• KG tar fram en formulering till dokumentet ”Funktioner kring 

nationella kvalitetsregister” som beskriver nationella stödteamets 

ansvar att erbjuda utbildning/informationsinsatser om registrets 

utdatalösningar  

• Små justeringar i checklistan för stödteam; 

o Kännedom om IPÖ (MLi, AWN) 

o Mappning kvalitetsregister – CanINCA (GG) 

 
 

Vid pennan Gabrielle Gran 

https://incanet.sharepoint.com/:w:/r/sites/AKI/Delade%20dokument/General/Organisation/Uppdragsbeskrivningar/Revision%20Uppdragsbeskrivning%20Nat%20st%C3%B6dteam/Funktioner%20kring%20nationella%20kvalitetsregister%20220826.docx?d=wb8e71a2f228d4e7eb0723d9424503b7c&csf=1&web=1&e=6JWNiF
https://incanet.sharepoint.com/:x:/r/sites/AKI/Delade%20dokument/General/Organisation/Uppdragsbeskrivningar/Revision%20Uppdragsbeskrivning%20Nat%20st%C3%B6dteam/AKI-Uppdrag-Ansvar-Nationella%20st%C3%B6dteam-221115.xlsx?d=w05185e82f0524fb992103c067b9928d9&csf=1&web=1&e=YxTRKJ

