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AKI, arbetsgrupp kvalitetsregister och INCA 
 
Tidpunkt för mötet 3 september 2019 09.30–16.30 

 
Plats för mötet RCC Stockholm  

 

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  

Marie Lindquist (MLi), RCC Stockholm Gotland 

Patrik Rönnqvist (PR), RC Norr 

Gabrielle Gran (GG), RCC Sydöst  

 

Närvarande (övriga) På länk: 

Jon Fahlberg (JF), RCC Väst 

Marita Wormén (MW), RCC Sydöst 

  

  

Föredragande: 
MRD, MLa 
 

Länkar: 
mapp 

 

#1. Valideringsmanual -  
 

Första valideringsmanualen togs fram 2014, och fungerar som en lathund.  

En representant från statistiker, PO och utvecklare har varit involverad i arbetet 

och fungerat som referensgrupp med att uppdatera manualen.  

 

En ny bilaga har bland annat tagits fram för beskrivning utifrån 

registerproduktägare och utvecklares perspektiv i valideringsarbetet.  

Underlaget har nu gått på remiss till referensgruppen och är godkänt.  

 

Korrespondens med Manolis Nymark har varit en del i arbetet med att uppdatera 

manualen där frågeställningen varit hur data som under valideringsarbetet 

upptäcks vara felaktigt. Rekommendationen är att inte redigera de fel man hittar. 

Resultat från ett valideringsprojekt ska enbart användas för framtida 

förbättringsarbetet.    

 

Beslut/Att göra: 

Arbetet som genomförts ska även användas som underlag in i vidare diskussion 

med RCO. Vid dialogmöte med registerhållare 8 nov kommer valideringsfrågan 

att tas upp. 

 

MRD lägger mailkorrespondens med Manolis ihop med valideringsmanualen på 

sharepoint.  

 

Rättelse av data diskuteras om detta ska kunna läggas som underlag för vidare 

forskning där man som forskare skulle kunna vilja ha den rättade filen. Får 

hanteras av valideringsprojektet.  

https://sharepoint.incanet.se/sites/aki/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Faki%2FShared%20Documents%2FM%C3%B6ten%2F190903%20AKI-m%C3%B6te
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Uppdatera manualen med beskrivning om varför rättelse av validerade uppgifter 

ej behövs.  

Om felaktighet får större konsekvensen vid rättelse än om man låter bli så ska 

uppgifter inte rättas. Ändringar ska ses utifrån ett rimlighetsperspektiv. Se vidare 

beskrivning i mailkorrespondens från Manolis.  

Vid tveksamhet om åtgärd ska vidtas eller inte kan dialog föras med AKI för stöd 

i bedömning.  

Föredragande: MLa  

 
#2 Varför cervixcancerincidens går upp i vissa regioner - 
analysarbete    
 

MLa har haft möte 3 sep med Joakim Dillner. SoS lämnar bara ut data för 

forskningssyfte ej kvalitetssäkring. Joakim önskar göra årlig utredning och önskar 

få en uttag ur regionala cancerregister baserat på fil från gyncancerscreening. För 

att kunna utläsa hur många har man missat och vilka som är intervallcancrar. 

 

Information ska sedan gå tillbaka till lab för de som man bedömt som 

intervallcancrar för eftergranskning. Arbetet innebär en lokal egen 

kvalitetssäkring vilket gör att det inte krävs etiktillstånd.  

 

De önskar underlag i samband med att data går till SoS sista oktober. Är detta 

möjligt? Samanställningen görs i så fall med KS som CPUA för kvalitetsregistret.  

 

Beslut/Att göra:    

Varje RCC chef behöver godkänna, i vissa fall med beslut från regionen.  

MLa gör ett utkast på process för kvalitetssäkring, det krävs 6 regionala uttag för 

kvalitetssäkring.  

MLa och GG informerar SoS om planerat arbete. 

AWN säkerställer att nationella uppdraget för cancerregister till RCC Väst 

behöver in i objektsavtalet.  

 

Föredragande 

TE 

 

 

#3 SWOT -analys 

Framtidens vårdinformationsmiljöer (FVM) i VGR börjar byggas upp genom att 

skissa upp hur diagnosflöden för hela hälso- och sjukvården. Kunskapsstyrning 

behöver ses som ingång för RCC:s bidrag till FVM.  

TE leder SWOT-analys med följande frågeställningar:  

 

1. Vilka styrkor har vi internt inom RCC 

2. Svagheter (inom vår egen organisation)  

3. Möjligheter (Utifrån kommande, FVM)  

4. Hot (utifrån kommande, FVM)  

Beslut/Att göra:  

TE sammanställer resultat som ska redovisas till FVM VGR och även delas med 

AKI för användning i andra regioner.  

 

Föredragande: 

KG  
#4 Barncancer 
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Viktigt att RCC kan möta upp mot behovet som anges i utvecklingsplanerna för 

barncancer.  

Johan Ivarsson och Alexander Börjesson RCC Väst kommer vara PO för 

Barncancer.  

Hur säkerställer RCC Väst att resurser finns i det nationella stödteamet för 

Barncancer?  

Den senaste tidsplanen håller i nuläget.  

Beslut/Att göra:  

AWN stämmer av med RCC chef i Väst för säkerställande av att resurser finns för 

det nationella stödteamet Väst.  

Status för regionala stödteam. Viktigt att AKI-representant förankrar och 

diskuterar i regionen om hur resurssättning/bemanning till regionalt stödteam. 

Utbildning kan bli aktuell runt okt/nov.   

Arbetsinsatsen för det regionala stödteamet är i enlighet med befintliga 

kvalitetsregister. Efterforskning ska göras på anmälningsformuläret, övriga 

formulär sparas direkt i registret.  

Föredragande 

MRD 

 

 

 

 

#4 CPUA för preINCA-data 

Historiska regionala kvalitetsregister. Exempelvis har bröstcancerregistrets 

regionala historiska data har ej lästs in på INCA. Inkommer en del 

uttagsförfrågningar för uttag till de regionala databaserna.  

En tydlighet behövs för vem som hanterar och beslutar om uttag från dessa 

databaser.  

Star-G har gett förslag om skicka över de regionala databaserna flyttas över till 

det RCC som har det nationella ansvaret.  

Annat alternativ är att läsa in historiska filer på INCA eller gemensam krypterad 

filyta. Det pågår en utredning om hur många regionala historiska databaser som 

finns i nuläget. När svar om detta finns behöver estimat från utvecklare tas fram 

för eventuell inläsning 

För att det ska kunna ske måste:  

- Regionen som tar över informationen måste GDPR förteckna detta. 

- Regionen som tar över informationen måste uppdatera styrdokumentet för 

registret om att kvalitetsregistret också omfattar den historiska data 

- Regionen som lämnar ifrån sig data måste dokumentera hur strukturen ser 

ut och variabelinnehåll 

- Regionen som lämnar ifrån sig data säkerställer att ett utlämnade av data 

är ok 
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Beslut/Att göra: Pilotutförande på bröstcancer, MLi förankrar med RCC S-G för 

att se om arbetet kan planeras in. Återkoppling till AKI vid nästa möte.  

Föredragande 

MLi, AWN 
#5 Enkätkonstruktörer PROM/PREM – status i regionerna  

 

Schablonkostnader behöver tas fram för arbete med PROM/PREM.  

 

Migrering av befintliga PROM/PREM frågor till nyare versionen av verktyget ska 

ej faktureras till register utan är en kostnad som RCC står för.  

Status regionerna gällande PROM-arbete, är enkätkonstruktörer utsedda?  

Sydöst: Ej klart 

Väst: Finns utsedd 

U-A: Oklart 

Syd: Ej klart 

S-G: Finns utsedd 

Norr: Finns utsedd 

Hur kan vi implementera rutin för nya PROM/PREM förfrågningar som 

inkommer från register? Förslag för rutin finns framtagen.  

Beslut/Att göra:  

TE och MLi tar fram ett underlag för administrativt stöd och utvecklar 

arbetskostnader och skickar på remiss till AKI för vidare beslut.  

Respektive AKI-representant följer upp inom regionen hur föreslagen rutin 

efterlevs.  

Föredragande 

MW, JF, KG, GG 

 

 

#6 Rapportering funktionsgrupper 

STAR-G (KG): Ny arbetsmodell med nationell statistiker fungerar överlag bra. 

Viktigt att påminna om arbetsmodellen på möte med registerhållare 8 nov. 

Lathund för migrering av R-mallar är på gång. Planen är att samtliga mallar ska 

vara migrerade 1 november. Om någon region inte hinner det måste det 

återkopplas till KG och TE senast 4 september. 

 

NRG (JF): NRG kommer att demonstrera nytt verktyg (elektron) vid 

Högbergainternatet i oktober. 

 

QA (MW): Haft möte med regional INCA-support som ställde sig bakom förslag 

på nya roller/behörigheter. Förtydligar nu förslaget tillsammans med Erik 

Holmberg och vill därefter ha ny avstämning med AKI. Workshop med fokus på 

kvalitetsledningssystem 5 sept. TE kommer att kalla till möte med fokus på hur 

nationellt fackspråk ska inkluderas i registerdokumentation.  

 

Nationella stödteamet cancerregistret (GG): Haft möte med Socialstyrelsen, 

genomfört workshop på ANCR och kommit igång med avstämningsmöten. Ny 

nationell utbildningsdag planeras till 3 december på Socialstyrelsen. Ser att det 

finns ett behov av att stärka kopplingen mot arbete med kvalitetsregistren för att 
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säkra att de parametrar som samlas in i kvalitetsregistret kan användas som 

canceranmälan. Steg 1 är att ta fram en dokumentation som nationella stödteam 

kan använda i dialog med registerstyrgrupper. Film för att öka kunskap om 

Cancerregistret. 

 

Beslut/Att göra: AWN tar kontakt med Socialstyrelsen för att säkra samverkan 

kring filmen om Cancerregistret. 

Föredragande 
GG, MLa 

#7 Statusrapport inför leverans till Cancerregistret samt återkoppling 
från ANCR 

Täckningsgrader inför årets leverans till Cancerregistret, se ppt. Arbete pågår. 

Arbetsgrupp formerad för att arbeta med gemensamma rutiner för 

kvalitetskontroll av data.  

ANCR: Se ppt*2 på Sharepoint. 

 

Beslut/Att göra: GG fortsätter dialog med kontaktperson för NordCan. Frågan 

om behovet av att stärka samarbetet med NordCan lyfts i samverkansgruppen för 

Cancerregistret.  

Föredragande 
AWN 

#8 Uppföljning av de fem målen inför Nationella cancerstrategins 10-
årsjubileum 3 februari 2020 

10-årsjubiluem för Nationella cancerstrategin kommer att uppmärksammas i 

Stockholm den 3 februari 2020. Kan vi inför jubileet göra en uppföljning, med 

stöd i cancer- och kvalitetsregister, av de fem målen i Nationella cancerstrategin. 

Sammanfattningsvis ser AKI ett stort värde och goda möjligheter att göra en 

sådan uppföljning. Det finns goda erfarenheter av att använda externt stöd för 

uppföljning men viktigt att även engagera kompetens inom RCC. Med tanke på 

att det är ont om tid är det också viktigt att ev uppdrag och arbetsgrupp kommer 

plats så snart som möjligt. 

 

Beslut/Att göra: AWN lyfter ovan till RCC samverkan. 

Föredragande 
AWN 

#9 NPO bedömning NKR 

Genomgång av dokument på Sharepoint. Underlag kommer från 

vårdprogramgrupper respektive registerstyrgrupper.  

 

Beslut/Att göra: Vissa justeringar görs i dokumentet, AWN lyfter sedan till RCC 

samverkan. 

Föredragande 
Alla  

#10 Status arbete med överenskommelser register och finansiering 

Väst: Utmaningar med att nå överenskommelse kring några register.  

 

Beslut:  

Väst: Överens om att minska föreslagna utvecklingskostnader för gyn och lever-

galla med motiveringen att det rör sig om ombyggnation som har dragit ut på 

tiden. 

Sydöst: Arbete pågår, överens med registerstyrgrupp om innehåll i 

överenskommelse. 
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Norr: Diskussion med kolorektalcancerregistret kring behov av fler 

statistikertimmar.  

Syd: Överenskommelser med Urinblåsecancer och Testis är klara. Mycket fokus 

på arbete med interaktiva årsrapporter och leverans av data till ViS. 

Uppsala-Örebro: Överenskommelse med kval-reg för peniscancer är klar, 

diskussion med NPCR pågår. 

Föredragande 
AWN 

#11 Samordning PO 

Viktigt att funktionsgruppen får tydlig ledning, mandat och struktur. Diskussion 

om det kan finnas fördel med att dela på ansvar för Produktkatalog resp 

samordning av NPT och NPT-Sam. Diskussionen fortsätter på AKI telefonmöte 

10 september. 

Föredragande 
AWN, KG 

#12 Ska registren betala för stöd av utvecklingsledare 

Frågan har uppkommit i samband med införande av nationellt stödteam för 

barncancerregistren på RCC Väst. 

Att göra: AWN lyfter in förslag om att finansiera utvecklingsledare i nationellt 

stödteam för barncancerregistren med medel i ÖK 2019 som är avsatta för 

satsningen på barncancer. 

Föredragande 
AWN 

#13 Juridiskt stöd för arbeten med avtal för GAS + PSA 

Behov av tydliga, juridiskt hållbara avtal och arbetsprocesser när vi erbjuder olika 

tjänster, t ex kallelsesystem. Behöver knyta såväl juridisk kompetens som 

övergripande administrativt stöd till dessa processer. 

 

Att göra: MLa undersöker om det finns möjlighet att ta in stöd för uppdrag som 

administrativ samordnare, ca 25%. AWN tar fram förslag på 

uppdragsbeskrivning. AWN tar även kontakt med Manolis Nymark för att sondera 

stöd för juridiska frågeställningar. 

Föredragande 
TE 

#14 Stöd till Svenskt beroenderegister (SBR)  
Önskemål från SBR om att bygga om registret som en del av riktad utveckling av 

register inom psykiatri, beräknas ta 50% av arbetstid under hösten. Förslag att det 

löses genom att Jon F går in som utvecklare. 

 

Beslut: OK under förutsättning att det stäms av med Ulrika F. 

 

 

Vid pennan: MLi t o m punkt 5, MRD fr o m punkt 6. 


