
    

 
Minnesanteckningar 

 

 

AKI, arbetsgrupp kvalitetsregister och INCA 
 
Tidpunkt för mötet 12 december 2019, kl 9.15-14.30 

 
Plats för mötet Skype 

 

Närvarande (beslutande) 

 

 

 

 

 

Maria Rejmyr Davis (MRD), RCC Syd 

Katrín Gunnarsdóttir, (KG), RCC Väst 

Arvid Widenlou Nordmark (AWN), RCC Norr 

Mats Lambe (MLa), RCC Uppsala/Örebro  

Marie Lindquist (MLi), RCC Stockholm Gotland 

Patrik Rönnqvist (PR), RC Norr 

Gabrielle Gran (GG), RCC Sydöst  

 

Närvarande (övriga) - 

  

Föredragande:  
AWN 

 
Mötesanteckningar från 

28-29 nov finns på 

Teams 

#1 Genomgång mötesanteckningar från 28-29 nov 
 

Beslut/Att göra: 

• AWN pratar med Marita kring behovet av en struktur för att 

checklistor och processbeskrivningar ska kommuniceras och 

tillgängliggöras på Teams. 

• MLi, KG och TE skickar ut diskussionsunderlag rörande förslaget 

om Nya sammanställningen och eventuellt Shiny-lösningar 

innanför inloggning inför AKI möte i januari. Varje AKI-repr 

diskuterar förslaget på sitt RCC, därefter åter för gemensam 

diskussion på AKI-möte i februari. 

• MLa kallar arbetsgruppen för R-RCT till ett första möte 21 

januari.  

• Blodcanceravtalet: Ligger för signatur på RCC Uppsala, skickas 

därefter till RCC Väst. KG skickar kopia av signerat avtal till 

MLa, MLi och MRD. 

• AWN tar fram ppt angående erfarenhetsåterföring och skickar till 

AKI-representanter som informerar på resp RCC. Kan, men 

måste inte kombineras, med genomgång av 

informationsmaterialet rörande personuppgiftshantering i olika 

registerlösningar. 

• Dialogmötet 7 februari krockar med screeningmöte. MLa påtalar 

att det är bra om någon bevakar screeningmötet utifrån AKIs 

perspektiv. MLi undersöker vilka personer som deltar från RCC 

Sthlm-Gotland.  

 

Föredragande:  
Alla 
 
 

#2 Instruktioner Q1-anvisningar  
SKR har skickat ut instruktioner för Q1-redovisning som ska vara 

inlämnad senast 17 februari 2020.  

 

https://teams.microsoft.com/l/file/B177545F-75B4-4FCE-BB20-9624D523946B?tenantId=89429ce9-d43e-40ae-8660-27d664558fe3&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Fincanet.sharepoint.com%2Fsites%2FAKI%2FDelade%20dokument%2FM%C3%B6ten%2FAKI-m%C3%B6ten%2F191212%20Video%2F191128_29%20AKI-Minnesanteckningar_justering.docx&baseUrl=https%3A%2F%2Fincanet.sharepoint.com%2Fsites%2FAKI&serviceName=teams&threadId=19:30085f2202424eb5b00b2dc16de7f14a@thread.skype&groupId=2bb96704-2c55-40be-8459-270bb7db54a0
https://magnetevent.se/Event/cancerscreening---datid-nutid-framtid-33091/
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Beslut/Att göra:  

• MRD skriver kort information om Q1-redovisningen att inkludera 

i mail till samtliga registerhållare som AWN skickar ut före jul. 

• Varje AKI-representant vidarebefordrar information om Q1-

redovisningen till de nationella stödteamen med uppmaning att ta 

fram de uppgifter som efterfrågas. 

 

Föredragande:  
Alla 

#3 Strategi och underlag för registerutveckling till ÖK2020 
Vad ska ingå i bilagan som stöd till överenskommelsen om samarbete 

2020? Bra att ha så mycket som möjligt i bilagan och hålla 

överenskommelserna kortfattade. Viktigt att under 2020 arbeta 

systematiskt för att skapa så generiska och standardiserade lösningar som 

möjligt. Detta bör ske inom ramen för arbetet med Produktkatalogen.  

Bör vi fokusera extra på t ex Blodcancer? I så fall viktigt att inte dra åt 

eget håll utan samordnas med helheten. Ett arbete för standardisering och 

enhetlighet måste förankras med berörda registerstyrgrupper så att de ser 

nyttan och förstår att det är ett prioriterat arbete som i regel tar tid från 

annan planerad utveckling. De nationella stödteamen ansvarar för detta. 

 
Beslut/Att göra: 

• Föreslå att Marie Abrahamsson, Anna Genell, Niklas Berndt, 

Karin Ekström-Smedby (ny övergripande registerhållare för 

Blodcancerregistren) har dialog kring att nå enhetlighet i 

blodcancerregistren (som även måste relatera till övriga register). 

MLi lyfter detta med Marie A. 

• Dialog med NRG och NPT rörande vikten av att arbeta för 

enhetlighet och standardisering. TE för dialog med NRG och 

AWN med NPT. AKI bevakar att utvecklingen harmoniseras vid 

genomgång av utvecklingsplaner och diskuterar/följer upp i 

dialog med nationella stödteam.  

• Prio under 2020 att lyfta samtliga register till React för att 

möjliggöra implementering av std-komponenter. AWN stämmer 

av med TE. 

• MLi skickar Diskussionsunderlag för överenskommelser till 

AWN som färdigställer och lägger som bilaga till ÖK om 

samarbete 2020. AWN skickar till AKI senast 19 dec. Respektive 

AKI-repr fyller i ÖK 2020 för respektive register tillsammans 

med nationella stödteam och stämmer av med registerstyrgrupper. 

Mål att ha samtliga ÖK klara den 1 mars 2020. 

• KG & MLi ser över processen för KPL-utskick. 

• AKI uppdaterar bilagan till ÖK om samarbete under året och 

skickar till registerhållare och nationella stödteam inför ansökan 

2021 (om ansökningsprocessen ser likadan ut då). 

 

Föredragande:  
AWN 

 

#4 CPUA-dokument och juristnätverk: Återkoppling från 
dialog med Manolis 

AKI kommer att få möjlighet att ge synpunkter på CPUA-dokumentet 

efter årsskiftet.  
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Behov av att informera samtliga CPUA om den personuppgiftshantering 

som görs inom RCC. Bör föregås av avstämning med DSO/regionjurist i 

respektive region. 

Behov av tydlighet kring vilka riktlinjer som finns för röjande vid öppen 

presentation av data. Bör inkluderas i RCOs Övergripande ramverk för 

statistisk analys. 

Beslut/Att göra: 

• Varje AKI-repr kontakt med DSO/regionjurist för att förankra 

PUB-avtal och uppdragsavtal samt informera om kommande 

möte med övriga regionjurister/DSO, AKI och Manolis Nymark. 

Namn på DSO/regionjurist skickas till AWN efter avstämning 

enligt ovan. 

• AWN tar kontakt med DSO/regionjurister i respektive region för 

att bjuda in till videomöte i februari med fokus på RCCs arbete 

med register/hantering av personuppgifter. 

• MRD skickar frågan om röjande till AWN som vb till Anna 

Trinks och Manolis Nymark med önskemål om utlåtande från 

CPUA-nätverket. 

 

Föredragande: 

KG, AWN 

 

#5 PUB-avtal 

Katrin har skickat förslag på uppdragsavtal mellan VGR och övriga 

regioner, utformat som ett sexpartssavtal. PUB-avtal (enligt SKR-mall) 

ska läggas som bilaga. Behöver troligtvis upprättas ett PUB-avtal per 

region.  

 

Beslut/Att göra:  

• Katrin gör korrigeringar, publicerar på Teams och informerar 

AKI-repr.  

• Varje AKI-representant tar kontakt med DSO och/eller 

regionjurist för att förankra avtalsförslaget.  

 

Föredragande: 

AWN 

#6 Återkoppling NPT-sam 

Diskussion kring intresseanmälningar för fortsatt arbete med 

produktkatalog enligt fastställt projektdirektiv.  

Beslut/Att göra:  

• AWN kommunicerar till NRG och NPT 13 dec. 

• Niklas Berndt utses till projektledare. AWN informerar.  

• Beatrice Nilsson representerar NRG. 

• Gabrielle representerar registeradministratörerna. 

• KG efterfrågar intresse i Star-G. 

• AWN frågar Örjan om han kan representera NPT. 

• AWN frågar Marita om hon kan delta som QA. 

 

Föredragande: AWN #7 Återkoppling RCC samverkan 

AWN återkopplar från RCC samverkans möte 10 december där han bl a 

informerade om RCO samverkan, kvalitetsregistersystemet 2020, 
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förutsättningar budget 2020, planer för erfarenhetsåterföring på varje 

RCC samt personuppgiftshantering i olika registerlösningar. 

 

RCC Väst tog på sig att undersöka möjligheten att ta över det nationella 

stödet till kvalitetsregistret för buksarkom. Person som är intresserad av 

att ta uppdraget som registerhållare finns i VGR.  

 

Myndigheten för vårdanalys informerade om rapporten Omotiverat olika. 

AWN påpekade att det är synd att skrivningen kring tillgången till 

kvalitetsregisterdata är så kritisk.  

MLa menar att RCC kan bli bättre på att själva göra studier kring 

samsjuklighet och ojämlikhet mellan kön och socioekonomiska grupper 

samt tydligare koppling till nationella vårdprogram. För att kunna arbeta 

med detta på ett resurseffektivt sätt krävs länkade databaser.  

Beslut/Att göra: 

• MLa tar fram kort skrivning kring förslag på väg framåt samt 

vilka förutsättningar som krävs (eg länkade databaser) och 

skickar till AWN för vb till RCC samverkan. 

 

Föredragande:  

AWN 

#8 eHälsodagar Kalmar 24-25 mars 2020 

Beslut/Att göra: 

GG planerar att delta. 

Föredragande: GG 

 

 

#9 Arbete med cancerregistret 

GG informerar från gemensam utbildningsdag för registeradministratörer 

3 december samt kodgruppsmöte 4 december. 

Uppskattad utbildningsdag där flera återkopplat att man gärna haft denna 

typ av utbildningsdagar flera gånger per år. Man lyfte även önskemål om 

att vid något tillfälle inkludera frågor som rör hantering av 

kvalitetsregisterdata samt bjuda med andra yrkesgrupper, ffa statistiker. 

I kodgruppen testar man en ny arbetsmodell som går ut på att ha fler 

videomöten och färre live-möten samt att ha mindre arbetsgrupper som 

arbetar mer fokuserat med vissa frågor. Kodgruppen ska ha internat nästa 

år och då diskutera hur man kan optimera arbetet framöver. 

Föredragande: KG #10 Information från RCC Väst 

Anna Sandelin har sagt upp sig och slutar i mars. Hon kommer att arbeta 

med implementering av FVM i VGR. Rekrytering för ersättare pågår. 

Föredragande: MLa 

 

 

#11 Kvalitetsregister prostatacancertestning 

MLa har diskuterat inrättande av kvalitetsregister för organiserad 

prostatacancertestning med jurister i Region Uppsala. Juristerna uttryckte 

stor tveksamhet, ffa med motiveringen att man i registret kommer att 

registrera patienter utan prostatacancerdiagnoser.  

Beslut/Att göra:  

https://www.vardanalys.se/rapporter/omotiverat-olika/
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• MLa tar kontakt med RCC Stockholm Gotland för att höra hur de 

har resonerat kring kvalitetsregister för kolorektalcancerscreening 

för vilket Karolinska utgör CPUA-myndighet. 

Föredragande: KG 

 

 

#12 Kvalitetskontroll cervixcancerscreening 

Avvaktar besked från Manolis om huruvida hans tolkning om att alla 21 

regioner måste godkänna att data lämnas ut enligt föreslagen lösning. 

 

Föredragande: AWN #13 Information från möte med Nationella 
samverkansgruppen för kvalitetsregister  

AWN informerar om möte med Nationella samverkansgruppen för 

kvalitetsregister. Har bl a framfört önskemål om att RCOs 

verksamhetsplan bör integreras med övergripande verksamhetsplan för 

kvalitetsregistersystemet.  

Inga beslutade mötesdatum ännu med RCO i samverkan. Diskussion 

kring representation från RCC på dessa möten. Överens om att det är 

viktigt att så många som möjligt deltar vid diskussion av vissa frågor, t 

ex fördelning av statsbidrag, men att det i andra fall räcker med ett fåtal 

representanter från RCC.  

 

 

Vid pennan: MRD 

 


