
    

 
Minnesanteckningar 

 

 

AKI, arbetsgrupp kvalitetsregister och INCA 
 
Tidpunkt för mötet 5 juni 2019 08.00 – 14.45 

 
Plats för mötet RCC Väst/ Centrumhuset 

 

Närvarande (beslutande) 

 

 

 

 

 

Maria Rejmyr Davis (MRD), RCC Syd 

Katrín Gunnarsdóttir, (KG), RCC Väst 

Arvid Widenlou Nordmark (AWN), RCC Norr 

Torbjörn Eles (TE), RCC Väst 

Mats Lambe (MLa), RCC Uppsala/Örebro  

 

På telefon: 

Marie Lindquist (MLi), RCC Stockholm Gotland 

Patrik Rönnqvist (PR), RC Norr 

 

Förhinder: 

Gabrielle Gran (GG), RCC Sydöst  

 

Närvarande (övriga) På länk: 

Johan Ivarsson (JI), RCC Väst 

Madeleine Book (MB), RCC Väst 

Lisa Tykosson (LT), RCC Norr 

Marita Wormén (MW), RCC Sydöst 

  

  

Föredragande: 
JI/MB (på länk) 
 

Länkar: info-underlag 
barnca registret 
 

 

#1. Barncancerregistret - aktuell status och diskussion rörande 

behov av regional organisation. Se underlag med sammanfattande info 

som gick ut i april: organisation, bakgrund, epidemiologi mm. 

 

Aktuell huvudfråga: organisation och dimensionering av regional 

bemanning/administration/uppdrag. 

 

Idag: canceranmälan görs på papper.  

Framtid: förenkling via elektronisk anmälan INCA där 

barncancerregistren (7 diagnosregister) kopplas ihop med  

cancerregistret (på samma sätt som vuxenkvalitets register). 

 

Diskussion rörande omfattning av regional administration/uppdrag:   

1) behörighetsadministration   

2) monitorering av registeradministratörer (RAD) på samma sätt som 

övriga kvalitetsregister  

3) regionalt stödteam? Vad bör ingå/gräns mot nationellt stödteam? 

 

Skriftliga kommentarer av GG;  

 

Lösning för bevakningsfunktionen för efterforskning till 
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kvalitetsregistret? 

 

Enbart canceranmälansformuläret som ska hanteras av 

registeradministratör. - övriga formulär och stödregister ansvarar 

inrapportören för och sparas rätt ner i registret.  

 

Beslut: Utöver nationellt stödteam, behövs också regional kompetens 

om registret. Johan och Madeleine bearbetar infounderlaget (se ovan).  

När detta är klart informerar AKI representant och tar in åsikter från 

respektive RCC. Denna och tillkommande frågor kring 

barncancerregistret tas upp igen på AKI möte i september. 

 

Föredragande: KG  

 
#2 Gyncancerregistret (GCR) - status ny lanseringsplan samt 

samordning med GynOp  

 

Lansering av ombyggnad nu blivit uppskjuten till 1 januari 2020, ett  

beslut som fattats av reg styrgrupp och PO. Omedelbar orsak till  

senaste försening: problem med data-migrering. Utvecklingsarbetet 

tidigare försenat i flera omgångar, detta av flera olika orsaker 

inklusive begäran om sena förändringar. Registret har varit stängt för 

inrapportering sedan i slutet av mars, dvs två månader. 

 

Generell diskussion och förslag: 

• Viktigt dra lärdom (av detta och andra aktuella projekt på 

INCA plattformen) för att förbättra arbetsprocesser   

• Behov av riskbedömningar inför stora projekt 

• Behov tydligare beslutsgång, bättre kommunikation och utbyte 

av erfarenheter inom organisationen (goda respektive dåliga 

exempel). 

• Tydligare info till registerstyrgrupper om 

utvecklingsprocesser, dvs ej möjlighet till sena förändringar. 

Ska kommuniceras av produktägare och stödteam. 

 

Beslut: konkreta steg rörande GCR: 

• Linus går in och stödjer fortsatt arbete. 

• Katrin uppmanar ansvarig statistiker att ta kontakt med Pia M-

L alt. Christoffer L rörande erfarenhet av migrering av data. 

• Torbjörn följer upp processer kring hur beslut tas om större 

förändringar i utvecklingsplan samt utreder konsekvenser av 

den försenade lanseringen. 

 

AWN tar fram utkast till mall för AKI-repr att ha som underlag för att 

från resp. stödteam inhämta information rörande tidigare erfarenheter 

av större projekt. Aktuella dx: Bröstca, kolorektalca, gynca, lymfom. 

Insamlade erfarenheter kommer i ett första steg att användas som 

diskussionsunderlag vid möte med utvecklare och PO i höst. 
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Föredragande 

MLi (skriftliga 

synpunkter från GG) 

 

 

#3 Strukturerad information – uppföljning av utbildning 27 maj,  

nästa steg?  

MLi:  

Spår 1: kvalregister  

Spår 2: IPÖ  

Spår 3: synoptiska PAD mallar (kvastgrupp) 

 

Utbildning 27 maj lyckad; alla produktägare deltog + TE + MLi + 

Anna Rosander (handlade bla om hur hitta och använda koder) 

Fortsatt oklart kring omfattning av stöd från SoS (granskande roll?) 

Fortsatta frågor kring resursbehov och omfattning av klinikers 

engagemang (bristvara). Behöver ej vara läkare.  

Ulf L (RCC Väst) kommer att minska sin tid i Sweper. 

 

Ursprunglig plan 2019: sex diagnoser - nu reviderat till urinblåsa + 

njurcancer + generiska variabler IPÖ. 

 

Möte inplanerat med Anna Rosander och njurcancers stödteam för 

start av mappning. Baseras på urinblåsas erfarenheter. 

 

GG: Behov av ”mötesplats” för dokumentation och information för 

mappningsprojekten. Sharepoint/Teams? Annat? 

  
Beslut: kommunicera aktuellt status till RCC-sam, registerhållare, 

stödteam – justerad plan 2019, tre huvudspår, fler kvalitetsregister på 

sikt. 

 

Föredragande 
 

#4 System Dynamics - nationell ansats?  

 

Pågående simuleringsverktygsprojekt i Väst (Caroline Olsson). 

 

Beslut: Resurser finns för närvarande inte för att stödja nationell 

utveckling  

Föredragande 
TE 
Länk: ppt presentation 
TE 

#5 Utvecklingsorganisation (IT Vision inkl. AI) 
 

 Se PPT presentation av TE:  

• Nuläge 

 

• Visioner för satsning på utvecklingsprojekt, bl a 

- tjänst för att hitta tidiga alarmsymtom 

- strukturerade PAD svar (externa önskemål om att i steg 1 

rapportera till INCA för att sedan skicka vidare till labsystem) 

- Strukturerade webformulär som kan integreras i journalsystem 

och skicka data till journalsystem. 

- Screening; översikt kallelsesystem – ”Generiska” för 

koloskopi, PSA. Landstingens kallelsesystem kommer via 

NKRR inom kort kunna prata med INCA. Flytta över 
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cytburken till INCA. 

- AI och RCCs roll? Använda AI algoritmer i t ex IPÖ, 

testbäddar. 

- R-RCT  

 

Beslut:   

Sortera vision under rubrikerna indata, utdata (inkl forskning), tidig  

upptäckt/screening. 

Arbetsmöte/Workshop om AI (med Lindholmen) med AI experter och 

kliniker: vilka behov finns?-Hur kan AI bidra?  

Framhåll INCAs styrka, dvs den nationella förankringen. Pilot: pca?  

 

R-RCT: stöd till registerbaserad forskning – delta vid seminarium den 

15 oktober på UCR, Uppsala. 

 

Föredragande 
AW 

#6 Uppföljning/info från RCO sam190529  
 

Diskussion av aktuella infrastrukturs frågor: bl a underlag inför 

statsbidrag, plattformar, CPUA. 

 

IT-plattforms underlag kommer att krävas inom kort: bygg på tidigare 

sammanfattning till SoS från augusti 2018 (kostnader, timmar mm).  

Arvid och Torbjörn gör ett första utkast. Särskild dialog krävs med 

RC Norr och RC Väst för att undvika dubbelräkning. 

 

  

Föredragande 
MW, LT, KG, GG 

#7 Rapportering funktionsgrupper  

Syftet med rapportering från funktionsgrupper är att få en bra 

informationsspridning mellan de olika funktionsområdena. 

QA-samordnare (MW):  

PPT sammanställning av WS 20190528 

Rubriker 1-3 

1. Intressenter 

2. Behov och leverans till intressenter 

3. Huvudprocesser: a) möjliggöra uppföljning b) kunskapsstöd 

 

Produktägare (LT): 

Listknappar i formulär: ifrågasatts av inrapportörer/användare, detta 

då svårnavigerat via tabbning. 

 

Mål: komponenter i olika register måste utformas likformigt. Behov 

av att utse ny produktägare för produktkatalogen i och med att Lisa T 

slutar. Kan delas på två PO, gärna från olika regioner. 

 

Emma: uppdrag se över design av standardkomponenter (från maj 

2019). 

Frågeställning: hantering av registrens önskemål och krav på 
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styrgrupp: riktlinjer och avgränsningar för arbete behövs. Begreppet 

”årsrevision” kan ifrågasättas.  

 

Beslut: avskaffa begreppet årsrevision. Arbetsgrupp inom NPT-sam 

(Lisa T, Niklas, Anna C-G) utsedd för att ta fram riktlinjer för större 

och mindre revideringar. 

 

STAR-G (KG) 

Senaste STAR-G möte i samband med RCC dagar i Linköping. 

Nationell statistiker: övergång fungerar hittills på det stora väl.  

Väntetider leverans datauttag: förslag 1 vecka för enkla, 1 månad för 

stora uttag. 

Kondenserad årsrapport: mall för tillsammans med läsanvisningar har 

tagits fram av Fredrik S. (arbetsnamn: ”Pdf rapport för register som 

interaktiv Shiny”). Presenteras på RCCsam möte i juni och på 

registerhållarmöte i oktober 2019. 

 

Datauttag: leveransbrev tagits fram med utgångspunkt från version 

som används i Sthlm. Läggs in på RCCsam mall. Respektive STAR-G 

representant sprider lokalt. 

 

Datauttagsrutiner: behov av översyn i ljuset av olika uttagssituationer; 

kval säkring, forskning, egen klinik, regionalt, nationellt etc. 

 

Interaktiv årsrapport: diskussion om hur vi kan möta 

onkologichefernas önskemål på bästa sätt, kan vi skapa interaktiv 

rapport som går att anpassa utifrån olika verksamhetsområden (t ex 

onkologi, hematologi, kirurgi). KG och AWN har fortsatt dialog med 

onkologicheferna 28-29 aug.  

 

Nationella stödteamet cancerregistret (GG)  

Träffar Socialstyrelsen den 11 juni.  

På agendan; återkoppling från ENCR-kursen, planering av pre-

symposium workshop ANCR-mötet i augusti, SoS svar om 

finansiering av informationsfilm samt förslag på korrigering av 

informationen om cancerregistret på SoS nya hemsida. 

 

Föredragande 
alla 

#8 PUB-avtal och Objektsavtal INCA/ 

Samarbetsöverenskommelser (bordlagt) 

Status samarbetsöverenskommelser (bordlagt). 

 

Föredragande  
 

#9 Övriga frågor 

Variabelbeskrivning på webben (pdf, Google docs, etc) 

Harmonisering av format för variabelbeskrivning nödvändig: vad är 

minsta gemensamma nämnare ur PO perspektiv? 

PO: likformiga mallar/enhetligt format som går att ta ut från INCA 

som pdf eller Excel. 
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Beslut: Arbetsgrupp bestående av Jenny, Johan I och Anna S tar fram 

förslag som sedan går via bla statistiker. 

 

SUSSA-underlag: översikt kvalitetsregister, deadline 24 juni 

Strukturerat excelunderlag ska fyllas av resp AKI repr.  

 

Påminnelse: R-RCT, UCR, seminarium 15 okt 2019 i Uppsala. 

 

PROM/PREM: MLi har tagit fram exempel på regional organisering, 

se underlag i mapp. LÄNK 

 

Önskemål om utskick från Lena Rosenlund till registerhållare om 

CAT-formulär för PREM (AWN) 

 

Mall för register dokumentation (MLi)  

- Nytt gränssnitt för mall, bla innehållande rubriker för 

inklusionskriterier,  

- Monitorinstruktioner kan börja spridas. 

- Samtidig info om att utveckling pågår INCA för att tillgängliggöra 

registerdokumentation 

 

- Katrin tar med sig information till Christian S som arbetar med 

närliggande fråga.  

 

Förfrågan från Värmland om direkttillgång till Regionala 

kvalitetsregisterdata som del av kunskapsstyrning (AWN, MLa) 

 

Motsvarande förfrågningar har gått ut till andra register. 

 

Beslut: Frågan lyfts i steg 1 till cancerråd och Samverkansnämnden i 

Uppsala-Örebro regionen. Mats tar frågan via Johan A. Bör också tas 

upp i RCO sam för diskussion och tydliggörande av RCOs regionala 

roller i kunskapsstyrning. 

 

Svar till avsändare i Värmland: frågan behandlas i första hand via 

RCC Uppsala-Örebro med hänsyn till pågående utredning av 

RCO/RCCs roll i regional kunskapsstyrning i UA-Ö regionen. 

Informera om tillgängliga utdatalösningar på INCA, 

vårdprocessgrupper, beslutade kvalitetsindikatorer mm. 

 

Möjlighet finns att ge behörighet i roll som ”regional processledare”.  
 

 

Vid pennan: MLa 

 


