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AKI, arbetsgrupp kvalitetsregister och INCA 
 
Tidpunkt för mötet 28 augusti 2020, kl 10:00-16:00 

 
Plats för mötet Teams 

 

Närvarande (beslutande) 

 

 

 

 

 

Maria Rejmyr Davis (MRD), RCC Syd 

Arvid Widenlou Nordmark (AWN), RCC Norr 

Mats Lambe (MLa), RCC Uppsala Örebro  

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 (#5-7) 

Katrín Gunnarsdóttir, (KG), RCC Väst  

 

Närvarande (övriga) Marita Wormén (MW), RCC Sydöst (#6) 

Jon Fahlberg (JF), RCC Väst (#6) 

  

Föredragande:  
AWN 

#1 Välkomna  
AWN hälsar välkommen och öppnar mötet. 

Föredragande:  
MLa 

 

#2 Uttag av data insamlade i IPÖ 
Mats har fått förfrågan om att använda data insamlade i gamla PPC i en 

forskningsstudie. Generellt betonas att ansökan och uttag avser nationellt 

kvalitetsregister (i det här fallet NPCR). För att data insamlade i IPÖ ska 

betraktas som en del av ett kvalitetsregister och därmed inkluderas i ett uttag 

måste  

1. patienterna vara informerade och ok med att data ingår i kvalitetsregister 

2. de aktuella variablerna ingå i variabelsspecifikationen för kvalitetsregistret 

3. kvalitetsregistrets styrdokument beskriva relationen kvalitetsregister – IPÖ 

samt rutinen för utlämnande av data. 

Att göra:  

• Respektive AKI-representant påminner berörda stödteam om att IPÖ-

variabler måste inkluderas i variabelspecifikation och att 

styrdokument måste beskriva relationen IPÖ - kvalitetsregister samt 

rutinen för utlämnande av data.  

Föredragande:  
MLi, MRD 

 

#3 Registrering av cancerläkemedel 
MLi har fått fråga från urolog i Stockholm om det är möjligt att använda data 

som inrapporterats på läkemedelsformuläret i kvalitetsregistret för 

urinblåsecancer till RCCs läkemedelsrapport som sammanställs två gånger 

per år. Detta för att inte också behöva mata in data i Register för 

cancerläkemedel. AKI ser inte något hinder för att data från 

urinblåsecancerregistret används på aggregerad nivå i läkemedelsrapporten. 

Behöver dock förankras med registerhållare Truls Gårdmark. 
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På lång sikt bör man sträva efter att all läkemedelsregistrering görs i 

läkemedelsmodulen för att få en enhetlig struktur. 

Beslut/Att göra: 

• MLi går igenom variabler i läkemedelsmodulen respektive 

urinblåsecancerregistret tillsammans med Pia Löthgren och Tobias 

Carlsson för att säkra att data från urinblåsecancerregistret går att 

inkludera i läkemedelsrapporten. 

• MRD tar kontakt med Truls Gårdmark för att förankra att det är ok att 

använda läkemedelsdata från urinblåsecancerregistret i nationell 

rapport om cancerläkemedel 2 ggr/år. 

Föredragande:  
AWN 

 

#4 Återkoppling från möten 
AWN återkopplar från RCC samverkan 18-19 aug, RCO samverkan 20 aug 

och NSG NKR 27 aug. 

 

Att göra: AWN meddelar Mikael Åström och Jack Lysholm att MLa med 

fördel kan ingå i den arbetsgrupp som arbetar med att fram 

valideringshandbok. 

Föredragande:  
Alla 
 
 

#5 Prioritering av NKR inför nya vårdinformationssystem 
Arbetsgrupp inom RCO ska ta fram lista över vilka NKR som bör prioriteras i 

de nya vårdinformationssystemen. AWN presenterar förslag på modell för 

prioritering. 

Beslut: 

• AKI står bakom föreslagen prioriteringsmodell, AWN tar fram förslag 

på lista över prioriterade register för beslut på AKI-möte 1 september 

då även representant till arbetsgruppen utses. 

Föredragande:  
MW, GG, KG, JF, 

AWN 

#6 Rapport från funktionsgrupper 
QA: Utmaning att de personer som har utsetts att ingå i arbetsgrupper har ont 

om tid för att arbeta med detta, ffa svårt att hitta tid för arbetsmöten samt tid 

för förankring på hemmaplan. MW önskar stöd för att få fart på arbetet. En 

idé är att ha en tydlig tidsplan för möten och arbetsinsatser. Vi bör även 

undersöka möjligheten att få stöd av kommunikatör för att förankra och skapa 

engagemang QA-arbetet hos RCCs medarbetare 

Star-G: Lisa Åkesson i Sydöst tillbaka från föräldraledighet vilket innebär att 

Rasmus Mikiver träder tillbaka.  

CanINCA: Ny representant från RCC Syd (Anja Palmqvist ersätter Pernilla 

Kockum). Leverans av 2019 års canceranmälningar planeras till 3 nov, 

inväntar klartecken från Registerservice på Socialstyrelsen. Möte med 

Socialstyrelsen förra veckan där bl a RCCs skrivning rörande förslag på 

slopat krav på A-anmälan in-situ diskuterades. Det finns ett behov av att 

uppdatera föreskriften men detta tar sannolikt lång tid så bra om det även 

finns en möjlighet att ta bort krav på A-anmälan utan att ändra föreskriften. 

David Petersson kommer att diskutera frågan med Socialstyrelsens jurister. 

Rapporter rörande elektroniska B-anmälningar är under utarbetande. Stort 

intresse från både Cancerfonden och media så viktigt med tydlig information 

om innehållet i rapporterna. Det kan vara klokt att informera Socialstyrelsen 

om rapporterna men inte nödvändigt eftersom det inte överlappar 

Socialstyrelsens uppdrag.  



 

Minnesanteckningar 
  Sidan 3 av 4 

 

NRG: Kommit igång, har bokat in möten för resten av hösten. Alla utvecklare 

bjuds in att närvara på mötena numera. Ny utvecklare har börjat i Uppsala. 

Planering påbörjad inför virtuellt internat den 20-21 okt där produktägare och 

utvecklare deltar. 

NAPM: Maria Forsgren är inte med på mötet så AWN informerar. Fokus på 

rapport rörande RCCs arbete med patientrapporterade mått. Har presenterats 

för RCC samverkan, AWN ansvarar för att justera och färdigställa rapporten. 

 
Beslut/Att göra: 

• QA: Om inte arbetet tagit fart till nästa avstämning får vi ser över och 

ev byta ut representanter i grupperna.  

• QA: AWN tar frågan om strategisk intern kommunikation till Bo Alm 

för att se över möjligheten att få stöd av kommunikatör. 

• CanINCA: Behov av möte mellan RCC samverkan (Hans Hägglund), 

Socialstyrelsen (Olivia Wigzell och Lars Holmberg). Förslagsvis i 

samband med publikation av artikel som handlar om 

underrapportering till cancerregistret, d v s i början av oktober.  

• NRG: Vill gärna ha inspel från AKI avseende innehåll på virtuella 

internatet i oktober, AWN sätter upp som punkt på agendan till nästa 

möte. 

 

Föredragande:  
TE, MLi, GG 

 

#7 Gemensamma datamängder och framtida registerlösningar 
TE presenterar tänkbara alternativ för framtida registerlösningar (separat ppt).  

Föreslår att utredning bör göras vilket i så fall kommer att ta tid av 

utvecklare. En ny modell för registerlösningar kommer att få omfattande 

påverkan på organisationens arbetsprocesser (för många yrkeskategorier) 

varför en omfattande konsekvensanalys behöver göras inför beslut. 

 

Oavsett val av modell för framtida registerlösningar är det viktigt att gå 

igenom och strukturera/standardisera våra register mot gemensamma 

datamängder. GG presenterar pågående arbete som ffa fokuserar på NPCR 

och bröstcancerregistret.  

 

Beslut/Att göra: 

• Beslutas på möte 1 sept om POC för alternativa registerlösningar 

motsvarande 100 utvecklingstimmar ska tas fram. Det ska i så fall 

utgöra ett underlag för fortsatt konsekvensanalys.  

Föredragande:  

MRD 

 

 

#8 Registeradministratörernas framtida arbetsuppgifter/roll 
Direktöverföring och nya registerlösningar kommer på sikt att förändra 

datainflöde och därmed registeradministratörernas arbetssätt. Det finns 

samtidigt ett behov av att öka kompetensen inom RCC när det gäller 

informatik och datahantering. Diskussion kring tänkbara lösningar.  

  

Beslut/Att göra:  

• AWN informerar Marie A om att den nationella arbetsgruppen för 

registeradministratörer på sikt bör arbeta med frågorna. 

Föredragande:  #9 Generellt koncept eCRF och RRCT 
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MLi 

 

Generellt koncept för studier är framtaget och det kommer att testas i den 

svenska repriseringen av Denise-studien (symtommonitorering inom 

lungcancer). Går att lägga på randomisering. Måste anpassas för respektive 

studie. Konceptet bör användas istället för att lägga in studiespecifika 

variabler i diagnosspecifika kvalitetsregister.  

Arbetsprocess för stöd till registerstudier behöver tas fram, viktigt att bl a 

inkludera en tydlig plan för förvaltning och underhåll.  

 

Beslut/Att göra:  

• AWN tar kontakt med UCR och bjuder in för diskussion kring hur 

arbetsprocessen kring stöd för registerstudier kan se ut. 

• Invänta utvärdering av teknisk lösning och den arbetsprocess som 

tagits fram innan nya studier startas upp. 

• AWN, KG och MLa tar fram förslag på koncept och arbetsprocess för 

RCCs registerstudier.  

Föredragande:  

MLi, MLa, AWN 

#10 Behörigheter studieregister 

Diskussion kring arbetsprocess och mandat för att godkänna behörigheter i 

studieregister. ACBC-studie (koloncancer) är under uppstart. 

 

Beslut/Att göra:  

• AWN tar kontakt med Erik och Marita för att stämma av kring 

arbetsprocess för ansökan och godkännande av behörighet för 

inrapportör respektive studiegrupp. 

 

Föredragande:  

MRD 

#11 Inför registrens äskande till SKR 

Diskussion kring ombyggnad av register och hur mycket register respektive 

RCC bör stå för. Grundprincipen är att RCC står för 1:1-ombyggnad 

motsvarande 40-66 timmar/formulär beroende på i vilket ramverk registret 

befinner sig. Många ggr vill man dock passa på att förbättra registret i 

samband med ombyggnation och detta bör registret äska medel för. 

Föredragande:  

MLa 

#12 Planerade analyser covid19 

Mats presenterar de fem analysspår som planeras, separat dokument. Ingen 

förtur hos Etikprövningsmyndigheten eftersom det inte bedömdes som ”akut” 

covid-ärende. 

Fredrik Sandin har tagit fram ramverk för rapport som kommer att spridas till 

övriga nationella statistiker att använda på övriga kvalitetsregister. Måste för 

varje register bedömas huruvida täckningsgraden är tillräckligt bra för att ta 

fram rapport. 

Beslut/Att göra:  
Mats och Fredrik justerar ramverket och skickar sedan till AKI-repr för vb till 

nationella statistiker. 

 

Vid pennan: MRD 


