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Maria Rejmyr Davis (MRD), RCC Syd 

Katrín Gunnarsdóttir, (KG), RCC Väst 

Arvid Widenlou Nordmark (AWN), RCC Norr 

Torbjörn Eles (TE), RCC Väst 

Mats Lambe (MLa), RCC Uppsala/Örebro  

Marie Lindquist (MLi), RCC Stockholm Gotland 

Patrik Rönnqvist (PR), RC Norr 

Gabrielle Gran (GG), RCC Sydöst  

 

Närvarande (övriga) Erik Holmberg (EH), RCC Väst  

Marita Wormén (MW), RCC Sydöst 

  

  

Föredragande:  
KG 

#1 Statistikerfrågor  

A. Dödsorsaker från Socialstyrelsen – enhetlig process för alla 

cancerkvalitetsregister? 

En del register hämtar i nuläget information om dödsorsak från Socialstyrelsens 

dödsorsaksregister och länkar ihop med uttag från kvalitetsregistret. En fråga har 

ställts till Socialstyrelsen om denna information är ok att lämna ut från RCC till 

forskare vilket Socialstyrelsen har sagt ok till.  

Star-G ser att det krävs en enhetlig process för hanteringen kring hämtning av data 

från dödsorsaksregistret, främst med anledning av införande av den nya nationella 

statistikerrollen. 

Kompetens för hämtning av denna information bör finnas på alla RCC samt rutin 

för när detta arbete ska utföras under året. I nuläget hämtas uppgifterna manuellt 

och läses inte in på INCA, funderingar finns om att data istället kan lagras i 

patienttabellen. Data från dödsorsaksregistret bör då ingå som del i 

kvalitetsregistret och vara CPUAs ansvar.  

Beslut/ att göra:  

KG, TE, MLi sätter ihop ett förslag på process för dels hantering i regionen men 

också för inläsning av datafil på INCA.  

Framtaget förslag ska sedan vidare på remiss till regionerna via Star-G.  

B. Förutsättningar för NatStat internat våren 2020 
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NatStat ser stora fördelar med internat för statistiker eftersom RCC-dagarna inte 

räcker till för de dialoger som krävs. NatStat har önskemål om att ha ett internat i 

Gbg och funderar över finansiering.  

Beslut/att göra  

INCA står för kostnad av lunch och middag. De enskilda regionerna står för 

resekostnader och hotellövernattning.  

C. Önskemålet om att knyta historiska pre-INCA data till nationellt 

kvalitetsregister – nästa steg? 

Hur ska de historiska regionala registren flyttas över till den region med nationellt 

ansvar? Målet är att kunna stänga de regionala databaserna.  

Beslut/att göra 

Pilot sätts upp för bröstcancer mellan Stockholm och Syd. TE tar informationen 

med sig för diskussion till NRG och ser till att statistiker är representerade i mötet. 

I mötet behöver dialog/diskussion föras om hur filer med historisk data ska läsas 

in på INCA samt hur ev. uppdateringar av filerna ska/kan gå till.   

D. Önskemål från specifik klinik om riktat statistikerstöd för specifik diagnos mot 

ersättning (Sahlgrenska, Bröstcancer) 

Kliniken vill säkerställa både INCA-rapportering och kvalitet på inmatad data, 

men även få stöd vid datauttag för vidare stöd inom forskning. I nuläget viss 

osäkerhet om vilket stöd kliniken önskar och om det finns brist på kunskap om 

vilken data som kliniken kan ta fram från registret på egen hand.   

Beslut/att göra 

I nuläget inte möjligt att RCC stöttar kliniken på en fast procent, utan kliniken får 

i första hand stöd från regionalt stödteam med att förstå vilken information som 

finns att få ut från registret och vad de kan göra på egen hand.  

I andra hand, om kliniken saknar någon information från befintligt framtagna 

mallar och rapporter, ska nationellt stödteam/styrgrupp kontaktas för ev. tillägg i 

mallar och rapporter.  

E EPI på INCA - uppdragsbeskrivning (se underlag), KG 

RCC Norr och RCC Väst har tidigare använt en beräkningsmodul för 

epidemiologiska data. Syftet har varit att kunna ta ut incidensdata för annan 

upplösning som RCC är mer van att jobba med än den som Socialstyrelsen 

erbjuder.  

Önskemål finns nu om att få till motsvarande lösning i en anslutning på INCA. 

Exempelvis sutomatiserad hämtning av folkmängder och annan information.  
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Beslut/Att göra 

Nationell förankring behöver säkerställas. Underlaget och frågan går tillbaka till 

Star-G för att få en bättre bild om nationella behov av en sådan lösning finns.  

KG tar underlaget vidare till Star-G.  

F - Statistikerresurs för PROM/PREM-mallar 

Ansvarig statistiker behövs för att hantera/dela ut vyer till nationellt ansvarig 

statistiker för vidare hantering av PROM/PREM-data. Arbetet omfattar ej stöd vid 

analyser av data utan enbart hantering av vyer i PROM/PREM-registret på INCA.  

Beslut/Att göra 

KG tar med sig frågan till Mikael Holtenmann och Christian Staf på RCC Väst för 

att säkerställa att denna arbetsuppgift ryms i befintligt uppdrag med INCA 

Patientöversikt (IPÖ). 

G Migrering av R-mallar 

Status i regionerna är ok. Det finns en del svårigheter i ett par av regionerna där 

man ser att tidigare statistiker som varit ägare av R-mallar har slutat. Dock så 

gjordes en driftsättning av ny funktion på INCA i förra veckan som tillåter byte av 

ägarskap på befintliga R-mallar efter migrering.  

En framtagen rapport finns som visar antalet migrerade mallar och vilka som 

återstår. Filtrering kan göras på både gamla och nya sammanställningsverktyget.  

Beslut/Att göra 

AKI-representant följer status i regionen.  

H Mall för variabelbeskrivningar 

Beslut/Att göra: 

Christian Staf RCC Väst har gjort en generell mall för variabelbeskrivningar. KG 

kollar status för detta.  

I. R-RCT, (registerbaserade randomiserade kontrollerade studier), UCR 

anordnar seminarium 15 okt.  

Vid UCR:s seminarium kommer MLa och statistiker från RCC Syd att delta. Ett 

bra tillfälle att lära sig mer om upplägget.  

Förslag om att lyfta in R-RCT under RCCs samlade uppdrag under ”Stötta och 

arbeta med forskning”. Målet är att alla register ska kunna implementera den här 
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funktionen i sina kvalitetsregister och därmed integrera randomiserade studier i 

registret.    

Utredning behöver genomföras gällande vilka resurser som krävs för att INCA 

ska kunna erbjuda registerna implementering av funktion för randomisering. En 

standardiserad beställning- och implementeringsprocess behöver även tas fram. 

Beslut/Att göra:  

Respektive AKI-representant tar med sig frågan hem för att se vilka personer på 

RCC som kan delta i arbetsgrupp. Arbetsgruppen behöver exempelvis ta fram 

underlag för:   

- hur beställning- implementeringsprocessen kan se ut för randomisering.  

- Vilken roll RCC kommer behöva ha under processen  

- Vilka resurser krävs?  

Föredragande  
MLa 

#2 Kvalitetssäkringsarbete cervixcancer, förfrågan Joakim Dillner 

 

Syfte med arbetet är att kvalitetssäkra inrapporterade uppgifter. Önskemålet är att 

RCC ska stötta kvalitetssäkringen genom att tillhandahålla underlag för detta.  

 

MLa har haft dialog med juristen Manolis Nymark som bekräftar att varje region 

måste ges ett uppdrag om att vidarebefordra cancerregisterdata och att detta ska 

skrivas in i befintliga uppdragsavtal. RCC behöver även ta fram information och 

regelverk om vad arbetet innebär. Manolis rekommenderar vidare att manuell 

hantering görs årligen för överföring av information.  

 

Viktigt att tydliggöra syftet, så att ledning i respektive region får ett bra underlag 

om varför RCC ska utföra uppgiften.  

 

Beslut/Att göra: 

Utifrån MLa:s dialog med Manolis och Joakim tar MLa fram förslag på 

formulering (för uppdraget om kvalitetssäkringsarbete för cervixcancer) som ska 

läggas till i uppdragsavtalen (mellan region och RCC) och sedan tas vidare för 

principiellt ställningstagande i i RCC samverkan.  

 

RCC samverkan behöver säkra att RCC får uppdraget från ingående regioner och 

även hitta gemensamma formuleringar för detta.   

 

Föredragande:  
AWN 

#3 Objektsavtal (se länk) 

 

Strukturen i objektsavtalet är att ”samarbetsavtalen” tecknas och löper på 

tillsvidare. Bilagan ”ekonomiska villkor” uppdateras årligen.  

 

Beslut/Att göra:  

AKI anser att nuvarande skrivning i objektsavtalet är ok att ta för vidare beslut 

och signering i RCC samverkan. 

  

Faktureringsprocess ska justeras till kvartalsvis fakturering nästkommande år för 

att få ett jämnare ekonomiskt flöde. 
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Föredragande  
KG, AWN 

#4 PuB- och uppdragsavtal i sjukvårdsregionerna (se underlag)  

 

- Mellan region och RCC behövs, utöver PuB-avtal, även ett uppdragsavtal 

tecknas.  

- Mellan respektive RCC och RCC Väst behövs, utöver PuB-avtal, även 

objektsavtal, uppdragsavtal INCA samt instruktionsbilaga tecknas.  

 

Beslut/Att göra: 

Möte ska ordnas mellan Halland, jurist VGR och RCC Väst för att utreda de sista 

delarna i Hallands frågeställningar gällande uppdragsavtalet mellan region och 

RCC.  

 

KG säkerställer att mallarna för PuB- och uppdragsavtal läggs upp på SharePoint 

när ny version finns fastställd. 

 

Uppdragsavtal INCA är under framtagande och ska gälla mellan respektive RCC 

och RCC Väst. Respektive AKI-representant granskar innehållet – uppföljning 

sker på AKIs telefonmöte 15 okt.  

 

Uppdragsavtalet mellan region och RCC behöver även uppdateras med skrivning 

från MLa gällande kvalitetssäkringsarbete för cervixcancer (i enlighet med #2 i 

detta dokument).   

 

MLi skickar ut underlag om karta för PuB knutet till rätt mall.  

 

Föredragande: 
MLa 

#5 Organiserad prostatacancertestning (OPCT), eget register, CPUA, 

stödteam 

 

Beslut/Att göra.  

Registret blir ett eget kvalitetsregister likt SveRekks för tjock- och 

ändtarmscancerscreening och Region Uppsala ska vara CPUA. MLa ser över 

stödteamsfrågan.  

 

Inbjudnings-/kallelsesystemet kommer att provköras i februari 2020. 

 

Viktigt att ha nära dialog med utveckling för SveRekks för att dra nytta av 

lärdomarna i det arbetet. MLa följer upp detta med produktägare i Uppsala.  
 

Föredragande: 
AWN 

#6 Förfrågan från Lars Lindsköld om regional spridning av arbetet inom 

Sweper i samlad kontext med NSG strukturerad vårdinformation 

 

Beslut/Att göra.  

Bordläggs 

 

Föredragande: 
PR, TE, AWN 

#7 Journalintegration, ”Läge - strategi – info till register”  

När register vänder sig till RC/RCC för att lyssna in hur de ska agera för att få till 

integrationer mot journalsystem/direktöverföring – hur ska vi som 

RCO/teknikleverantör svara dem?  

 



    

 
Minnesanteckningar 

 

För närvarande stödjer INCA flera olika typer av integrationer, nedan listas de 

som vi kan hantera i dagsläget eller de som vi aktivt arbetar med: 

 

Nationella tjänstekontrakt – INCA kommer under hösten att få access till testmiljö 

för nationella tjänstekontrakt och kommer att börja arbetet med att ansluta sig till 

ett flertal journal- och läkemedelskontrakt. Planen är att ansluta dessa till februari 

och april releaserna 2020. Denna integrationslösning är den förordade 

integrationslösningen då landsting säger sig vilja stödja detta integrationsmönster. 

Hur väl respektive landsting verkligen skickar information genom dessa kontrakt 

är dock väldigt varierande.  

 

Direktintegration – INCA har möjlighet att ta emot data genom att tjänstekontrakt 

sätts upp på INCA som respektive system ansluter sig direkt mot. Denna 

integration kan göras direkt mot kontraktet eller genom INCAs biztalk server. Om 

biztalk behövs eller inte bör bedömas från fall till fall. 

 

Formulärintegration – INCA stödjer att ett journalsystem anropar INCA genom 

ett externt uthopp. Vid uthoppet kan då användar- och journalintegration skickas 

med för att logga in och välja den patient som är aktuell. Kommande 

funktionalitet är att INCA också kan skicka tillbaka information till 

journalsystemet. 

 

Övrig integration 

NKRR – INCA har stöd för NKRR integration men utvecklingsgrupperna har 

funnit denna lösning väldigt tidskrävande och komplex. Vi rekommenderar därför 

inte att denna lösning används utan att man istället använder något av de ovan 

listade integrationslösningarna. 

 

Beslut/Att göra.  

Fortsätta jobba med aktuella integrationsmönster och samtidigt vara aktiva i 

kommande arbeten inom Regionernas kunskapsstyrningssystem (ev nationell 

arbetsgrupp på området) för att stötta anslutna register. 

 

Föredragande  
AWN 

#8 Erfarenhetsåterföring, inför Högberga,  

Arbetet med erfarenhetsåterföring behöver ske i flera steg och mycket viktigt att 

kommunikationen går tillbaka till regionala- samt nationella stödteam gällande 

resultatet av arbetet. 

 

AWN, KG och MLi har tagit fram underlag i form av en ppt, utifrån ifyllda 

underlag om erfarenhetsåterföring, inför Högbergainternatet. Underlaget kommer 

att presenteras för NPT under dag 2 där synpunkter och förslag om vidare åtgärder 

kan tas emot från NPT. 

 

Olika funktionsgrupper kommer bli involverad i eventuella utvecklingsarbeten 

baserat på underlag från erfarenhetsåterföring. Detta hanteras vidare efter 

Högbergainternat.  

 

Beslut/Att göra.  
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KG säkerställer att erfarenheterna från gyncancer är representerade i underlaget.  

 

AWN lägger till information om att det är viktigt att regionala- samt nationella 

stödteam sätter av- eller planerar in tid för ökad support efter driftsättning av nya 

funktioner.   

 

AKI tar upp, på nästkommande möte, om hur arbetet med erfarenhetsåterföring 

kan drivas vidare utifrån dialog med NPT på Högbergainternat. 

 

Föredragande:  
AWN 

#9 NPT-sam - uppdrag (se länk)  

 
Beslut/Att göra.  

AWN har reviderat uppdragsbeskrivning för NPT-Sam. AKI godkänner förslaget 

som nu tas vidare för presentation på Högbergainternat där NPT kan inkomma 

med synpunkter.  

 

Föredragande 
AWN 

#10 Produktkatalog – arbetsbeskrivning (se länk) 

 

MLi har tagit fram förslag på arbetsbeskrivning för arbete med produktkatalog 

och komponentbibliotek.  

 

Beslut/Att göra.  

AWN presenterar arbetsbeskrivningen för NPT under Högbergainternat där NPT 

har möjlighet att inkomma med synpunkter.  

 

Föredragande 
EH och MW  

#11 Roller och behörigheter, (se länk ) 

 

MW och EH redovisar framtaget dokument för roller och behörigheter. 

Dokumentet har tidigare förankrats hos Regionala INCA-support. AKI inkommer 

med ett par önskemål om revidering till underlaget.  

 

Beslut/Att göra.  

EH och MW reviderar dokumentet enligt inkomna synpunkter från AKI. Därefter 

skickas dokumentet till AKI via mail för formellt beslut. AKI tar därefter fram 

tidslinje för informationsspridning i relevanta funktionsgrupper och stödteam.  

 

För att kunna dela ut formulär på INCA i enlighet med nya roller behöver 

beställning läggas till utvecklingsteam från produktägare. MW tar med sig 

information till NPT när detta blir aktuellt.  

 

För att undvika att utvecklare behöver tilldelas flera konton behöver utredning 

genomföras för önskemål om att ta bort de begränsning på INCA som finns idag 

och som är anledningen till att flera konton för en användare behövs. TE flyttar 

över ärendet till IT-rådet.  

 

Föredragande:  
TE, GG, KG, MW  

#12 Funktionsgrupper 

 

NRG 

- Utvecklare stöttar nu med migrering av R-mallar.  
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- Rutin finns för framtagande av standardkomponenter, enligt TE går denna 

i linje med framtagen arbetsbeskrivning för produktkatalog. TE 

presenterar denna vid nästa AKI-möte  

- Arbetsgrupp från NRG har tagit fram förslag för vilka 

standardkomponenter som nu är aktuella att använda. Presenteras vid 

Högbergainternat. 

- AvlidDat är en variabel som finns på plattformen och anger en persons 

dödsdatum. NRG önskar nu ändra datumformat på denna variabel – vilket 

kommer utredas vidare tillsammans med statistiker Q2 2020.  

- NRG har tagit fram Agenda för Högbergainternat. Dag 2 blir 

utbildningsdag för utvecklare.  

- Cancerrehabvariabler – här behöver datablock utvecklas/implementeras. 

NREV är pilot för införande av dataset och AWN tar frågan vidare till 

produkägare för NREV.  

 

Star-G 

- Den nationella statistikerrollen fungerar bra. Upplever inte att fler 

statistikerförfrågningar har inkommit. Möjligen lite ökad arbetsbelastning 

i Norr, men oklart om detta beror på den nationella statistikerrollen.  

- Onkologichefernas önskemål om återrapportering:  

Nästa leverans till onkologicheferna görs 21 oktober. Arbetssättet för 

leverans kommer att ske på samma sätt som tidigare, bortsett från  att 

samtliga pdf-filer läggs ihop till en. KG kollar med Kommunikatör om de 

kan hjälpa till med detta. KG informerar Star-G om att leverans till 

onkologicheferna kommer ske 21 oktober.  

 

Stödteam cancerregistret 

- Bordläggs till 22 oktober.  

 

QA 

- Bordläggs till 22 oktober.  

 

Föredragande  
GG 

#13 Cancerregistret 

 
Bordläggs. GG Sammanfattar information och skickar via mail till AKI. 

Synpunkter tas upp vid nästa AKI möte 22/10. 

 

Föredragande  
GG, MLa 

#14 Synpunkter på ”Förslag till Nationell arbetsgrupp för standardisering av 

arbetssätt inom cancerregister och kvalitetsregister” 

  

Pågående arbete som finns i de olika funktionsgrupperna behöver förmedlas till 

RCC-sam. MLa och GG har gjort ett första utkast.  

 

Beslut/Att göra  

MLa och GG har påbörjat ett utkast som behöver kompletteras med synpunkter 

från TE och MLi gällande den INCA-utveckling som sker i enlighet med att 

underlätta arbetet för registeradministratörer. Underlaget ska sedan skickas till 

respektive RCC-chef inför RCC-sam 10 okt. 
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Föredragande  
AWN 

#15 Hantering av PatientID 
 
Patient-ID är direkt kopplat till ett personnummer, patient-id får därför inte 

skickas annat sätt än via krypterad fil eller rekommenderat brev. Om 

kommunikation behöver ske om specifikt ärende så ska detta göras via telefon.  

 

Föredragande  
AWN 

#16 Skelettmetastaser  
 
I nuläget finns information om kvalitetsregistret för skelettmetastaser på 

Stockholm-Gotlands regionala sida på cancercentrum.se. Kommunikatör på SKL 

har lyft frågan om denna information inte borde finnas nationellt.  

 

Beslut/Att göra  

AKI ser inga hinder för att sidan lyfts nationellt på cancercentrum.se 

AWN ber kommunikatör på SKL om att ändra detta.  
 

 


