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AKI, arbetsgrupp kvalitetsregister och INCA 
 
Tidpunkt för mötet 11 mars 2020, kl 9.30-17.30 

 
Plats för mötet SKR, lokal Havet 

 

Närvarande (beslutande) 

 

 

 

 

 

Maria Rejmyr Davis (MRD), RCC Syd, video 

Katrín Gunnarsdóttir, (KG), RCC Väst 

Arvid Widenlou Nordmark (AWN), RCC Norr 

Mats Lambe (MLa), RCC Uppsala/Örebro, video  

Marie Lindquist (MLi), RCC Stockholm Gotland 

Patrik Rönnqvist (PR), RC Norr 

Gabrielle Gran (GG), RCC Sydöst  

Anderz Johansson (AJ), RCC Sydöst 

 

Närvarande (övriga) 

 

 

  

 

Torbjörn Eles (TE), RCC Väst 

Marita Wormén (MW), RCC Sydöst, video 

Jon Fahlberg (JF) RCC Väst, video 

Niklas Berndt (NB) RCC Syd, video 

Päivi Persson (PP), RCC Norr, video 

Stefan Dubois (SD), Skåne, video 

Carlos Fernández Moro (CFM), KI 

 

  

  

Föredragande:  
AWN 

 
 

#1 Välkomna  
Med anledning av Corona lyfts diskussion om hur fysiska möten i närtid 

kan hanteras. NatStat har ett nationellt möte i Stockholm nästkommande 

vecka som riskerar att bli inställt.  
 

Beslut/Att göra: 

• Star-G förbereder för att ställa in planerat fysiskt möte med 

NatStat och sätter upp ett webbmöte istället.   

• Star-G ensar i agendan för att se vilka punkter som kan lyftas ut 

och vilka punkter som lämpar sig i ett videomöte 
 

I övrigt gäller rådande riktlinjer från arbetsgivare i respektive region. 
 

Föredragande:  
MRD 
 
 

#2 Regionjuristerna – möte, uppdragsavtal och PUB-avtal 

MRD har tillsammans med regionjurist gått igenom förslag om 

uppdatering av befintliga PUB-avtal, framtagna av RCC Väst. Skånes 

regionjurister återkopplar att avtalen ser bra ut och att inga ytterligare 

kommentarer finns från deras håll.  

Diskussion i AKI gällande generell formulering för att säkra RCC 

uppdrag för hantering av aggregerad statistik/indikatorer på nationell 
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nivå taget från vårddokumentation. I nuläget täcker PUB-avtalets 

skrivning i punkt 5.7 in hantering och redovisning av vårddokumentation 

gentemot klinik.  

 

Beslut/Att göra:  

• AWN skickar ut doodle med för slag på mötestider till de namn 

på regionjurister och skyddsombud som lämnats in av AKI-

representant. Mötet syftar till att enas och fastställa framtaget 

förslag på PUB-avtal mellan respektive RCC och RCC Väst 

• Inför mötet behöver samtliga AKI-representanter förankra 

innehållet i nuvarande PUB-version med regionsjurist.  

 

Föredragande:  
KG, AWN, MW, GG 

#3 Funktionsgrupper 
 
Star-G, KG 

Star-G har planerat för kommande internat och workshop med Marita 

kring kvalitetsledningssystem. Fokus inom Star-G har även legat på 

hantering av regionala rapporter i samband med rollen som nationellt 

ansvariga statistiker (hanteras vidare under separat punkt på agendan). 

 

Star-G har fått i uppdrag att utreda alternativa lösningar för R-studio och 

Shiny där Microsoft studio har lyfts som ett lämpligt verktyg. 

Kartläggning behöver genomförs som väger för- och nackdelar med ett 

eventuellt byte.  

 

Diskussion pågår om vem som ansvarar för vilka delar gällande 

uppdelning av ansvar vid eventuell migrering, avser ansvarsfördelning 

mellan statistiker och utvecklare.  

Star-G har satt upp tätare mötestillfällen. Nu kortare möten uppsatta 

varannan vecka istället för en gång i månaden.  

Diskussion om uppdraget nationella statistiker och vad som ingår i rollen 

med service till registren och vilka delar som ska tas med i 

överenskommelse som också innebär en kostnad för respektive register. 

Kommer att diskuteras på Star-G utifrån framtaget underlag från Norr.  

CanINCA, GG 
 

Enkätundersökning för kodningspersonal har skickats ut. Frågeställning 

och syfte med enkät var att kartlägga vilket behov av utbildning som 

finns samt hur man som kodpersonal känner till nationella riktlinjer och 

cancerregistret. Resultat från enkätundersökningen är att tillsätta att möte 

med representation från Sverige (Gabrielle representant), Norge och 

Finland för att hitta samarbetsfrågor som rör utbildning i kodningsfrågor 
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mot cancerregistret.  Henna Degerlund från finska cancerregistret är 

sammankallande för grupperingen.  

På gång inom CanINCA: 

Nya utvecklingsönskemål, ICD-O/3.2 (Ny klassifikation som ska gälla 

för cancerregistret från 2020)  

Arbete i cancerregistret 2020 nyligen publicerat 

Utveckling pågår kring att göra specialanpassade efterforskningar  

Ny roll under utveckling för genetikprövningsenheterna, där enheterna 

själva kan gå in och få fram canceranmälningar från den egna 

sjukvårdsregionen. Rapportmall kommer kunna köras för specifikt 

personnummer som frågan gäller för. Åtkomst för rapporten sker via 

Sök/registrera funktionen. Den nya rollen ska enbart ge åtkomst till 

rapporten och inte övrig funktionalitet på INCA. Rapportmallen kommer 

innehålla information om att sökning endast är möjlig inom tillhörande 

sjukvårdsregion, och att användaren behöver kontakta andra 

sjukvårdsregioner om ingen träff sker vid sökningen.  

 

Regionala skillnader i kodning i cancerregistret har identifierats. Oklart 

vad skillnaden beror på. Åtgärd är på gång i nationella stödteam där 

Sydöst ska ta fram exempel på PAD som registrerats som benigna 

tumörer och låta andra regioner testkoda samma fall för att se om utfallet 

blir detsamma.  

 

Initiativ finns från National cancerregistry association – som har en 

vecka varje år där man uppmärksammar kodningspersonalens arbete. 

Gabrielle jobbar för att detta även kan uppmärksammas i Sverige genom 

nyhet på cancercentrum.se.  

NAPM, MF  

Deltar ej vid mötet. 

NRG, JF  

Inställt möte i februari. Arbetet med uppsatta mål fortgår. Utbildning för 

utvecklare i Karlstad 12/3. SENTRY är ett nytt verktyg för 

felmonitorering av kod. NRG vill testa verktyget och ta fram en pilot för 

att tillämpa detta.  

 

Reactutbildning för utvecklarna är i Maj.  

 

Frågeställning lyfts om koncept för att gruppera närliggande register (t ex 

områden som Urologi och hematologi) utifrån nya startsidorna. Torbjörn 

säkerställer att Johan I (barncancer) och Emma J (design nya startsidor) 

har kontakt för att säkra att lösningen är tillräckligt generisk. 
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QA, MW 

Arbetsgrupper är på gång att skapas för fortsatt arbete med 

arbetsprocessen ”Skapa förutsättningar för utveckling” där information 

gått ut till NRG och NPT om förfrågan om att ingå i arbetsgruppen för 

fortsatt arbetet med arbetsprocessen.  

 

Ett nästa steg i arbetet med kvalitetsledningssystemet är även att titta på 

hantering av support, roller och behörigheter tillsammans med regional 

INCA-support. 

 

NPT-Sam, AWN 

NPT-sam undrar över Status för Elektron där önskan är att verktyget 

presenteras för NPT-sam och det tydliggörs om vi ska jobba med det 

nationellt..  

Kartläggning görs av PO om innehållet i PO-rollen och hur det hänger 

ihop med innehåll i checklistan för stödteam. Ska tas med i punkten om 

erfarenhetsåterföring.  

Jakob Karlsson, RCC Syd, är ny PO sedan 3 februari.  

 

Det finns en osäkerhet kring vilken förväntan som finns på POs ansvar 

gällande mappning Snomed-CT. 

 

Beslut/Att göra: 

• KG tar med sig frågan om ansvarsfördelning mellan utvecklare 

och statistiker, vid en migrering, till kommande 

statistikerinternat.  

• Inför varje ny avtalsskrivning ska AKI diskutera vilka strategiska 

områden som RCC ska stå för samt vilka delar som ska bekostas 

av registret, schablonkostnader behöver knytas till nya generiska 

utvecklingsområden. 

• GG kontaktar kommunikatör på hemmaplan för att lyfta in nyhet 

på cancercentrum.se om hur National Cancerregistry Association 

uppmärksammar kodningspersonalens arbetet.  

• MW återkommer med förslag på arbetsgrupp till AKI för fortsatt 

arbete med processen ”Skapa förutsättningar för utveckling”  

• TE ser till att Elektron redovisas av lämplig person vid nästa 

NPT-sam möte   

• AWN och GG gör ett utkast på information som kan gå ut internt 

och till registerhållare om hur arbetet med mappning mot Snomed 

-CT fortskrider. 
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Föredragande:  
NB 

 

#4 Status produktkatalog 

NB går igenom framtaget förslag på Projektplan.  

Projektets avgränsningar tydliggörs, där det är viktigt att projektet 

fokuserar på checklistor som rör relevanta processer för 

produktkatalogen.  

Otydlighet finns exempelvis kring ansvaret om INCAs grafiska manual 

och koppling till RCC grafiska manual. Projektet ska här enbart fokusera 

på arbetsprocess för uppdatering av INCAs grafiska manual.  

 

Saknas även uppgifter om vem som har ansvar för skissverktyget i 

nuläget. TE tar ansvar som PO för nya uppdatering av skissverktyget 

tillsvidare.  

Beslut/Att göra: 

• TE pratar med Emma Johansson om ansvaret kring den grafisk 

manualen. 

• Varje AKI-representant tar hem frågan till ingående 

projektmedlemmar som finns i regionen för att säkerställa att tid 

finns avsatt för arbetet med framtagande av 

checklistor/arbetsprocesser. 

• Beslut om projektplan bordläggs till 17 mars då diskussion om 

resurser säkerställts. 

  

Föredragande: 

TE 

 

#5 Utvecklingsorganisationen 

Infrastruktur:  

Alla test och utvecklingsmiljöer är flyttade 

RCC INCA produktion stängs ned och flytas den 14/4 och öppnar igen 

15/4 kl. 07:00. 

Produktägare, Statistiker, Utvecklare och regional INCA support är 

informerade.  

Frågan lyfts om särskilda informationskrav finns för NMI-märkta 

system.  

 

Cytburken sätts upp på INCA.  

 

INCA patientöversikt 

Sammanhållen journalföring slås på den 30/3. Regional INCA support 

har informerats om vårdrelation och har blivit ombedda att informera 

registeradministratörer samt inrapportörer för Gyn och KLL. 

Informationsmail kommer att skickas ut under veckan.  

Integrationsprojekt 
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Hur ska dessa prioriteras i förhållande till annat arbete i 

utvecklingsplanerna. Prioritering utifrån nuvarande ärenden i planerna 

behöver ses över för att se vilka ärenden som faller ut från planen om ett 

integrationsarbete tillkommer.  

Beslut/Att göra:  

• AKI representant får i uppdrag att informera till de som INCAs 

tillfälliga stängning kan beröra utöver personer som redan 

informerats.  

• TE lägger till vilka klockslag som INCAs planerade stängning 

den 14/3-15/3 gäller för.   

• TE kollar med Anna CG om särskilda informationskrav finns för 

NMI-märkta system gällande tillfälliga stängningar av INCA. 

• MLi och Anna CG tar fram information som riktar sig till IPÖ-

användare gällande driftsättning om sammanhållen journalföring 

och intygan om vårdrelation. MLi stämmer av underlag med 

Regional INCA support i Stockholm där information behöver 

anpassas mot inrapportörer för KLL och Gyn.  

• AWN tar med frågan till nästa AKI-möte om hur prioritering av 

integrationsprojekt gentemot nuvarande planerad utveckling kan 

göras. 

 

Föredragande: 

TE, Päivi  

#6 Utvecklingsplan Norr  

Med anledning av att Rasmus Villman slutar i utvecklingsteamet Norr så 

behöver utvecklingsplanen justeras. Prioritering av befintliga ärenden 

behöver göras.  

Förslag om att flytta följande, då de bedöms som lägre prioriterat i 

förhållande till övrig planerad utveckling:  

1. Utvecklingsärende om att ”Flytta Analcancerregistret till React”  

2. Utvecklingsärende om att ”Valideringsformulär för Lymfom” 

3.Utvecklingsärende om ”Anpassning av Snomed CT för urinblåsa”  

 

Gällande punkt 3 ovan ”Anpassning av Snomed CT för urinblåsa” så är 

det fortsatt en högprioriterad utvecklingsinsats, dock har denna 

anpassning ingen påverkan på arbetet med dataöverföring under 2020.  

Möjlighet kan finnas att genomföra punkt 2 och 3 inom ramen för 

utvecklingsteamet i Väst. 

 

Beslut/Att göra:  

• TE tar med sig frågan om utvecklingsärenden som rör lymfom 

och urinblåsa till Teamproduktägare i Väst för att se om dessa 

ärenden kan planeras in i Västs utvecklingsplan. 
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Föredragande: TE #7 Kundgrupp Cosmic – pilotarbete med register för prostata- 
respektive bröstcancer 

SKR har tagit fram en plan för anslutning och informationsförsörjning 

mot kvalitetsregister från Cosmic. Planen kommer att beredas i 

Samverkansgruppen för kvalitetsregister 23/3 därefter förväntas beslut i 

ledningsfunktionen i april.  

Strukturen för denna typ av arbete kommer att diskuteras vid RCO i 

samverkan 12/3. Är det lämpligt att RCO i samverkan formerar en 

arkitektgrupp för att kunna jobba med den här typen av arbete? 

Beslut/Att göra: 

• AWN kommer skicka ut planen till AKI, för påsyn och 

kommentarer inför Samverkansgruppens möte. 

• AKI tar med fråga till kommande RCO-möte om hur denna typ 

av arbeten ska organiseras och resurssättas.  

 

Föredragande:  

GG 

#8 Strukturerad information, pågående arbete, Gabrielle mfl  

GG sammanfattar aktuella aktiviteter inom områden som RCC är 

involverade i: 

 

1. Socialstyrelsens arbete med Nationella informationsmängder (NIM:ar) 

- här är det viktigt att RCC deltar och stöttar Socialstyrelsen med att hitta 

rätt datamängder.  

 

2. Snomed-CT 

Utvärdera de olika mappningsmetoderna för urinblåsa vs njure? Så man 

kan anpassa metodbeskrivningen utifrån erfarenheter från njure. 

Här behöver RCC identifiera vilka register som står på tur och hur 

prioordningen se ut. 

 

3. Strukturerade svarsmallar inom radiologi och patologi.  

GG presenterar även en kartläggning av arbete som är gjort utifrån 

urinblåsa och njure och kopplat till mCode strukturen.  

 

Arbetsutskottet för Samverkansgrupp strukturerad vårdinformation har 

ett möte 17/3 som bl a AWN och GG är inbjudna till.  

Här behöver AKI tydliggöra hur RCC kan stötta olika arbeten och hur de 

arbetena kan ge nytta tillbaka till systemet. Vilken information kan 

Socialstyrelsen jobba med och vad bör SKR och e-Hälsomyndigheten 

fokusera på? Ett förslag är att koppla identifierade datamängder till 

informationskällan (journalsystem eller externt system kopplat till 

journal).  
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Beslut/Att göra: 

• MLi skickar underlag till GG om vilken datamängd som gäller 

för kontaktfliken i IPÖ  

• GG och MLi ordnar möte med arbetsgruppen för bröstcancer IPÖ 

för att klargöra ifrån vilket system som datamängden i 

kontaktfliken kan hämtas från 

• Efter identifiering av lämpliga datamängder och synkronisering 

med NSG strukturerad vårdinformation skickar AKI underlaget 

till SoS senast 27 mars inför workshop 1 april.  

 

Föredragande: MW 

 

 

#9 Regionala vårddatabaser för cancer, Marita (se underlag) 

Marita och Erik har tagit fram underlag som beskriver arbetet med 

regionala vårddatabaser för cancer, där det regionala arbetet framställs på 

ett tydligare sätt.  

AKI behöver ta fram en gemensam strategi för att informera i respektive 

region/RCC. För säkra att INCA följer rätt lagstiftning så behöver 

information om rätt arbetssätt nå ut till INCAs utvecklingsorganisation.  

Beslut/Att göra 

• AKI återkommer till hur detta ska göras. 

 

Föredragande: KG #10 Statistiker - regionala rapporter, Katrin  

Det finns olika tradition inom RCC kring hur redovisningen till 

regionerna ser ut i form av statistikunderlag inför dialogmöten och 

regionmöten. Detta hanteras på olika sätt i nuläget när frågeställningen 

kommer in från respektive region eller sjukvårdsregion till den nationella 

statistikern.  

RCC behöver kunna stötta arbetet med regionala redovisningar men 

processen är i nuläget inte tillräckligt tydlig.  

Alternativ för att stötta det regionala arbetet diskuteras: 

• Kan uppdraget om att sammanställa presentationer utifrån 

innehållet i interaktiva rapporter (Shiny) åligga regionala 

processledare? MRD informerar om hur RCC Syd uppmanar sina 

processledare att gå till väga; 

o Registrets styrgrupp ansvarar för vilka data som samlas in samt 

hur dessa sammanställs och presenteras. 

o Om kvalitetsindikatorer saknas i registrets redovisning: Ta 

kontakt med representant i registerstyrgrupp.  
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o Vid frågor om hur data sammanställts och presenteras samt vid 

behov av bilder till presentationer och liknande: Ta kontakt 

med statistiker i nationellt stödteam. 

o För stöd med att använda interaktiva årsrapporter: Ta kontakt 

med statistiker på RCC Syd. 

o För frågor som rör inrapportering till ett visst kvalitetsregister: 

Ta kontakt med den registeradministratör på RCC Syd som 

ansvarar för att stödja inrapportering till registret. 

o För behörighet till INCA: Ansök om konto, välj Utökad 

behörighet vid behov av att kunna ta ut och bearbeta klinikens 

data 

• För önskemål som gäller mer utförligt underlag för redovisning så 

är de interaktiva rapporterna i vissa fall inte tillräckliga 

presentationsmässigt, här behövs en annan typ av 

rapportredovisning som inte finns idag. I Uppsala-Örebro har 

man gjort regionala varianter av de komprimerade nationella 

rapporterna (se t ex http://npcr.se/rapporter/regionala-

arsrapporter/). 

Beslut/Att göra 

• AKI-representanten informerar underlaget om Syds arbetssätt 

vidare i verksamheten.  

• I fortsatt arbete med checklista för stödteam och 

registerstyrgrupper behöver tänket kring processledarens del i 

arbetet med att hantera rapportredovisning i regionen tas hänsyn 

till. Motsvarande informationsunderlag behöver ges till 

styrgruppen.  

• KG tar tillbaka föreslagna delar till Star-G. 

Föredragande: TE, 

MLi, SD, CFM 

 

 

#11 Strukturerade svarsmallar patologi – hur åstadkomma 
förvaltningsbar lösning? Irina/Carlos/Fredrik (?) 

Arbetet med strukturerade svarsmallar inom patologi presenteras, 

bakgrund, hur de kan användas och vilken potentiell nytta de kan ge. Det 

krävs en långsiktig förvaltningsmodell som säkrar upp framtida arbete 

från KVAST-grupperna och regionernas patologiverksamhet. 

Beslut/Att göra 

• CFM, SD, TE, MLi formulerar frågeställningar till 

verksamhetschefer patologi och Svensk patologisk förening. I 

underlaget ska det tydligt framgå vilka resurser som krävs samt 

vilken kostnad som kan tillkomma för respektive verksamhet för 

en långsiktigt förvaltning. 

http://npcr.se/rapporter/regionala-arsrapporter/
http://npcr.se/rapporter/regionala-arsrapporter/
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Föredragande:  

 

 

#12 Punkter som bordläggs.  

• Erfarenhetsåterföring större ombyggnationer – medskick från 

diskussioner vid varje RCC, alla  

• Mindre buggfixar i register - policy för snabb korrigering? 

Tidsdräkt? 

• Checklista stödteam, utveckling framåt?, alla  

• Budget 2020  

• Uppdragsbeskrivning registerhållare + styrgrupp  

• Överenskommelser register  

• Artikel Danmark - indikatorer  

• Programpunkt RCC-dagar  

• Studieförfrågningar, (NREV, CRC, Strålterapi, Bröst, Huvud-

hals)  

• Manualframtagning - kan detta ges prioritet för register där dessa 

inte finns eller är undermåliga?  

• Teams: behöver vi se över strukturen?  

 

Vid pennan: MLi 

 


