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Inledning
Syftet med registret är att skapa en nationell databas med strukturerad information om
mammografiscreeningverksamheten. I förlängningen ska informationen användas till att uppnå en
högkvalitativ och likvärdig verksamhet, uppföljning av projekt som syftar till att uppnå en högre
deltagarfrekvens framför allt bland socioekonomiskt och språkligt missgynnade kvinnor, följa upp och
minimera falskt positiva fynd och minimera falskt negativa fynd som intervallcancer.
Registrets syfte är också att bidra till att det krav som nu ställs på screeningprogram kan uppfyllas.
Kriterium 15 "Det ska finnas en plan för utvärdering av screeningprogrammets effekter" (Nationella
screeningprogram - modell för bedömning, införande och uppföljning, Socialstyrelsen 2013).
I registret ingår även remisspatienter utan åldersbegränsning som undersökts med bröstradiologi. Ett
ytterligare syfte är att möjliggöra en motsvarande utvärdering av även denna verksamhet.
Styrgrupp för registret är Nationella Arbetsgruppen för Mammografi (NAM), ordförande Joakim
Ramos, Västerås. Registerhållare är Håkan Jonsson. Stödjande RCC är RCC Väst, kontaktperson Elin
Ljungqvist.

Första steg
Säkerställ enhetens engagemang.
Utse en projektledare och projektgrupp. Projektledaren bör vara en chef inom regionens IT avdelning
med fullmakt att ta beslut i vissa frågor. I projektgruppen bör representanter finnas med från
mammografiavdelningen (IT-ansvarig och läkare), Sectra, RCC Väst och regional IT avdelning.
Kontakta en enhet som redan är ingång med inrapportering till kvalitetsregistret för att ta del av
deras erfarenheter. I nuläget Västmanland.
Kontakta registerhållaren för en inledande diskussion.
Kontakta registerproduktägare Tai Wai Cheng på RCC Väst för information.
Kontakta verksamhetschef för att säkerställa ledningens engagemang och för diskussion om
finansiering.
Undersök och säkerställ att tekniska förutsättningar finns eller att process för inskaffande startas.
Tekniska förutsättningar är bl a regional tjänsteplattform för kommunikation till registret via den
nationella tjänsteplattformen och Sectra DataWarehouse-server. Informationen fås via regionens ITavdelning och av Sectras kundansvarige.
Ett avtal måste upprättas om anslutning av regionens Tjänsteplattform till Ineras Nationella
Tjänsteplattform (NTjP) via nationella tjänstekontrakt. Kontakta regionens IT-enhet. Se nedan för en
principskiss om dataflöde. Läs mer på tjänstens sida på Inera.se: https://www.inera.se/tjanster/allatjanster-a-o/informationsutlamning-till-kvalitetsregister/ På den sidan finns rubriken ”Beställ

tjänsten” med en länk till Kundportalen där beställning av tjänsten görs. Det finns också en rubrik
som heter ”Teknisk anslutning” klickar man där hittar man en länk till tjänstens Confluencesida där
anslutningsprocessen beskrivs.

Kontakta regionens juridiska enhet för klartecken om utlämnande av personuppgifter.
Kontakta regionens enhet för kvalitetsregister, om sådan finns, för godkännande av anslutning.
När beslut är fattat
Kontakta Sectras kundansvarige för offert/avtal om köp av och installation av mjukvara, utvecklingsoch serviceavtal och supportavtal.
Upprätta ett testprotokoll tillsammans med Sectra, RCC Väst och registret för att säkerställa att
registrering och överföring fungerar innan skarpa data sänds. För detta används fiktiva personer som
följs genom processen. Sectra har kunskap om hur detta bör göras.
Säkerställ att det finns testmiljö och testdata för tekniska och funktionella tester.
Dokumentera verksamhetschefens beslut om utlämnande av personuppgifter till registret.
Före start
Kontrollera att kallelsebrevet till mammografiscreening innehåller informationstexten om
kvalitetsregister. Föreslagen text lyder ”Dina uppgifter sparas även i ett kvalitetsregister för
utvecklingsarbete och är skyddade enligt offentlighets-och sekretslagen. Om du inte vill att dina
uppgifter sparas i ett kvalitetsregister, så säg till i samband med undersökningen. Kontrollera att
information om registrering i kvalitetsregister finns i väntrum eller motsvarande och att information
om personuppgiftsansvarig är aktuell.”

Principskiss för informationsflödet

Systemet Sectra MQR Integration SE består av tre komponenter. Sectra MQR Integration SE
Notification Service, i samband med Sectra Engagement Index Updater, ansvarar för att uppdatera
Engagemangsindex med information om nya remisser. Tills det att Engagemangsindex tas i bruk av
NKRR, så kommer en temporär lösning i form av Köhantering att också uppdateras. Nationellt
Kvalitetsregister Rapportering (NKRR) använder uppdateringarna för att hämta data från Sectra MQR
Integration SE. Detta är en webb-tjänst som implementerar Ineras tjänstekontrakt GetActivities och
GetObservations. En logg över allt som skickas hålls i en databas.

