
    

 
Minnesanteckningar 

 

 

AKI, arbetsgrupp kvalitetsregister och INCA 
 
Tidpunkt för mötet 20 maj 2020, kl 09:30-15:00 

 
Plats för mötet Teams 

 

Närvarande (beslutande) 

 

 

 

 

 

Maria Rejmyr Davis (MRD), RCC Syd 

Katrín Gunnarsdóttir, (KG), RCC Väst 

Arvid Widenlou Nordmark (AWN), RCC Norr 

Marie Lindquist (MLi), RCC Stockholm Gotland 

Annika Persson (AP), RC Norr 

Gabrielle Gran (GG), RCC Sydöst 

Anderz Johansson (AJ), RCC Sydöst   

Torbjörn Eles (TE), RCC Väst  

 

Frånvarande (beslutande) Mats Lambe (MLa), RCC Uppsala Örebro 

 

Närvarande (övriga) Marita Wormén, RCC Sydöst (#4) 

Maria Forsgren, RCC Stockholm Gotland (#4) 

 

  

Föredragande:  
AWN 

 

#1 Välkomna  
 
Vi hälsar Annika välkommen som RC Norrs representant i AKI.  

 

Föredragande:  
Alla 
 
 

#2 Erfarenhetsåterföring större ombyggnationer 
  
Genomgång av respektive RCCs diskussioner kring genomförd 

inventering av erfarenheter från större ombyggnationer. Underlag från 

diskussionerna på respektive RCC finns i Teams-mappen 

Organisation>Erfarenhetsåterföring. Behov av att bilda arbetsgrupp för 

att ta fram övergripande checklista. 

 

Beslut/Att göra:  

• AWN och KG tar fram uppdragsbeskrivning för arbetsgrupp med 

uppdrag att, i utgångspunkt i erfarenhetsåterföringsmaterialet, ta 

fram checklista för ombyggnationer. Förslaget till 

uppdragsbeskrivning presenteras på AKI telefonmöte 26 maj.  

• Resp AKI-representant kollar med tilltänkta 

funktionsgruppsrepresentanter om intresse/möjlighet att ingå i 

den nationella arbetsgruppen. 

Föredragande:  
Alla 
 

#3 Checklista för nationella stödteam 
Värdefullt och kvalitetshöjande att ha en checklista för de nationella 

stödteamens arbete. Viktigt att på respektive RCC ge fortsatt stöd för att 

checklistan används. Behov av att uppdatera nuvarande checklista med 

utgångspunkt i de förbättringsförslag som kommit in från respektive 
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RCC. 
Beslut/Att göra:  

• Resp AKI-representant inkommer med ev kommentarer på 

nuvarande checklista senast 10 juni. Fyll gärna på dokumentet 

som ligger i mappen 

Organisation>Uppdragsbeskrivningar>Revision 

uppdragsbeskrivning nationella stödteam 

• AWN (sammankallande), GG och MRD går igenom 

kommentarer och tar fram uppdaterad version av checklistan. 

Presenteras för AKI för fastställande i augusti. 

Föredragande:  
TE 

#4 Mappning i samband med införande av Millenium i VGR 
Torbjörn har kontakt med representant från VGRs införandeprojekt av 

Millenium. Visar stort intresse för att skapa förutsättningar för överföring 

av data mellan Millenium och INCA och har börjat se över olika kodverk, 

f n med fokus på läkemedelsdata.  

Beslut/Att göra: 

• GG och MLi involveras i den fortsatta dialogen. 

Föredragande:  
KG, GG, Marita 

Wormén, Maria 

Forsgren 

#5 Rapport från funktionsgrupper 
StarG: Bl a diskussion kring tidsrapportering och synen på statistikernas 

roll/uppdrag. Ser olika ut i olika regioner. Mynnar ut i att det finns ett 

behov av att tydliggöra vad som ingår i stödet från RCC respektive vad 

registren bör betala för.  

CanINCA: Välfungerande Teamsmöten, ska försöka hålla i detta. Arbete 

med att uppdatera kodinstruktioner för mag-tarm. Behöver hitta process 

för att involvera berörda nationella stödteam. 

NPT-Sam: Se anteckningar från möte 23 april i underlag. 

NAPM: PROM IPÖ flyter på för de flesta diagnoser. Några diagnoser, bl 

a prostata, har ansökt om medel från Sjöbergsstiftelsen.  

Utskick PROM från kvalitetsregister lever-galla-gallvägar har startat upp. 

Pågående kartläggning av RCCs olika PROM-projekt för att identifiera 

potentiellt dubbelarbete och glapp.  

QA: Mycket samverkan med Produktkatalogen, vilket är positivt. Vissa 

förseningar i QA-arbetet eftersom alla workshops inte kunnat 

genomföras under våren som planerat. Ett antal arbetsgrupper har bildats 

med uppdrag att gå igenom processbeskrivningar. Vill ha en 

referensgrupp med personer från nationella stödteam för att kunna 

diskutera processer för informationsinsamling. Förslagsvis den 

arbetsgrupp som bildas för arbete med checklista för ombyggnation 

register (se punkt 2).  

 
Beslut/Att göra: 

• Arbete för att tydliggöra vad som ingår i RCCs stöd till register, 

vilken basfunktionalitet alla register bör ha, modell för 

prioriteringar samt ansvarsfördelning mellan RCC, CPUA och 

registerstyrgrupper bokas in i till hösten. 

Föredragande:  
AJ 

#6 Fördelning av RCO-medel 
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Inom de flesta RCO är fördelningen 10% RCC och 90% RC. Lämpligt 

att fortsätta med nuvarande fördelning men påbörja strategisk planering 

inför ny fördelningsnyckel att tillämpa vid ett eventuellt statsbidrag. 
Beslut/Att göra: 

• AWN informerar på kommande RCC samverkansmöte samt tar 

kontakt med Socialdepartementet för att efterhöra hur 

diskussionerna kring statsbidrag går. 

Föredragande:  

GG 

 

 

 

#7 Uppdrag samordning nationella registeradministratörer 
Finns ett behov av en nationell arbetsgrupp för registeradministratörer 

som kan samordna frågor och arbetsprocesser som rör 

registeradministratörsfunktionen. Bör vara en representant per RCC och 

gärna en mix av regionala och nationella registeradministratörer. 

 

Beslut/Att göra:  

• GG tar fram uppdragsbeskrivning och skickar till AKI för påsyn.  

• När uppdragsbeskrivningen är klar utses representant på 

respektive RCC. 

Föredragande:  

KG 

 

#8 Regionala rapporter 

Se underlag i mappen för dagens möte. Behov av gemensam och tydlig 

riktlinje för RCCs arbete med regionala rapporter. Förslaget som StarG 

har tagit fram bygger på att nationella statistikerns roll fr o m 2021 

begränsas till att ansvara för att det finns verktyg för att ta fram data men 

inte att sammanställa dem i regionala ppt och rapporter.  

Beslut/Att göra:  

• KG inventerar hur behovet av sammanställning av regionala 

rapporter ser ut för respektive diagnos. Underlag klart 10 juni för 

att kunna lyftas till RCC samverkan 16 juni. 

• Respektive AKI-representant förankrar förslaget på hemmaplan. 

Föredragande:  

AWN 

#9 Analyser covid-19 

Se mail med preliminär plan från MLa 20 maj 2020. 

Föredragande:  

KG 

#10 Klinikavgifter NKR gynekologisk cancer 

Styrgruppen för NKR gynekologisk cancer diskuterar möjligheten att ta 

betalt från vissa av de kliniker som använder gyncancerregistren (ffa 

kvinnoklinikerna vid universitetssjukhusen). Enighet i AKI om att 

avgifter för inrapporterande kliniker inte är en lämplig väg framåt. 

 

Beslut/Att göra: 

• AWN lyfter principfrågan till Samverkansgrupp kvalitetsregister 

samt till RCC samverkan. 

Föredragande: 

AWN 
#11 Planering av möte ordf NVP och registerhållare 11 juni 

NVP-ordförande och registerhållare bjuds in till gemensamt möte 11 

juni. Tanken är att ha gemensamt möte första timmen och därefter 

fortsätta med separat registerhållarmöte kl 9.30-11.30. Föreslås att på 

registerhållarmötet fokusera på allmän information från 

kvalitetsregistersystemet, direktöverföring och strukturerad information. 
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Föredragande:  

KG 

 

 

 

#12 PUB-avtal 

Beslut/Att göra: 

Katrin tar kontakt med Anders Falkeby och meddelar att sexpartsavtalet 

är klart för färdigställande och signering. 

Föredragande:  

GG 

 

#13 Registrering av in situ-förändringar 

Önskvärt att få bort anmälningsplikten från klinik (A-anmälan) för in 

situ-förändringar vilket skulle vara resursbesparande både för kliniken 

och RCC. Skulle dessutom leda till en högre täckningsgrad i 

Cancerregistret. Förutsätter egentligen en förändring av föreskriften men 

GG föreslår att vi borde undersöka möjligheten att komma överens med 

Socialstyrelsen om att inte efterforska A-anmälningar samt om det är 

möjligt att skynda på revisionen av föreskriften för att spara vårdens 

resurser. 

Beslut/Att göra: 

• GG tar fram förslag på överenskommelse med Socialstyrelsen 

och skickar till AKI för påsyn. Därefter till RCC samverkan för 

godkännande och slutligen till Socialstyrelsen.  

• Frågan om att skynda på revisionen av föreskriften drivs i den 

nationella arbetsgrupp kring cancerregistret som bl a GG och 

MLa ingår i.  

 

Vid pennan: MRD 

 


