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AKI, arbetsgrupp kvalitetsregister och INCA 
 
Tidpunkt för mötet 22 oktober 2019 09.30–16.00 

 
Plats för mötet RCC Stockholm  

 

Närvarande (beslutande) 

 

 

 

 

 

Maria Rejmyr Davis (MRD), RCC Syd 

Katrín Gunnarsdóttir, (KG), RCC Väst 

Arvid Widenlou Nordmark (AWN), RCC Norr 

Torbjörn Eles (TE), RCC Väst, fram t.o.m #11 

Mats Lambe (MLa), RCC Uppsala/Örebro  

Marie Lindquist (MLi), RCC Stockholm Gotland, fram t.o.m #6 

Patrik Rönnqvist (PR), RC Norr 

Gabrielle Gran (GG), RCC Sydöst  

 

Närvarande (övriga) På länk: 

Marita Wormén (MW), RCC Sydöst 

  

  

Föredragande: AWN 
 

 

#1 Cancerrehab – status NREV 
 
Informationspunkt. NREV bygger en registerspecifik lösning utgående 

från sin kontext. Utvecklingen genomförs så att några av variablerna kan 

återanvändas i andra register. Det finns en sammanfattning av variablerna 

i dokumentet "Förslag prehab/rehab variabler NREV". Man kan tänka sig 

en basnivå på ungefär 4 generiska variabler som kommer att finnas i alla 

diagnoser.  
  

Föredragande: AWN  

 
#2 RCO Verksamhetsplan 2020 

 

Utgående från dokumentet "Underlag för RCOs verksamhetsplan". 

Dokumentet skrivs gemensamt av RC och RCC på resp. region. Dom 

regionala verksamhetsplanerna skall inte vara en upprepning av dom 

nationella. 

  

RCCs sjukvårdsregionala uppdrag bör tas med i punkt 6. I väntan på 

annan information måste man utgå från att budgeten är samma som förra 

året.  

 

Beslut/Att göra: 

MRD skickar RCC Syds dokument till RCCs RCO-representanter under 

morgondagen. 

 

Föredragande: 

AWN, MLi 

 

#3 Vad får RCC-personal ”monitorera” från cancerregister 
(PX) till kvalitetsregister 
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Kort beskrivning av frågeställningen: Monitorer upptäcker ibland fel i 

kvalitetsregisterformulär som rapporterats in. Det kan vara svårt för 

monitor att förmå inrapportören göra en korrigering. 

Kan en monitor ges uppdrag att rätta sådana fel? Frågan är komplicerad. 

T.ex. är det ibland registeradministratören som kan upptäcka felet. Det är 

inrapportören som skall göra korrigeringen. Men den rollen har ofta 

redan en hög arbetsbelastning.  

Vissa fel skulle kunna upptäckas av inrapportören med en kontrollmall. 

Om monitorkorrigering görs bör det finnas en gemensam rutin för ett 

regionalt arbetssätt som säkerställer att ändringen är spårbar. 

 

Beslut/Att göra:  

1. AKI-representanten tar hem frågan om process och hur man arbetar 

med spårbarhet av ändringar i sin region. 

2. Registersamordnaren lyssnar in med linjecheferna hur man tänker 

generellt kring frågan. 

3. Givet att det är önskvärt i 1 och 2 tar AKI(eller grupp utsedd av) fram 

en plan för hur arbetet kan genomföras (rutiner, årshjul, kontrollmallar, 

utrullning...)  

 

Föredragande: 

MW  
#4 QA-Rapportering – Ledningssystem 

Genomgång av processkarta (ej bifogad) för 

processer/delprocesser/stödprocesser.  Den är uppdaterad efter workshop 

med PÄ och utv.  

MW arbetar på en projektplan för ett kvalitetsledningssystem baserat på 

processkartan. Första delen av arbetet har varit att fastställa förväntat 

projektresultat och effektmål. 

Beslut/Att göra: 

MW arbetar med projektplan och återkommer till AKI-möte i november 

med föredragning. 

Föredragande 

KG, GG, TE 

 

 

 

 

#5 Funktionsgrupper 

STAR-G (KG) 

• Nästa NATSTAT möte inträffar 2019-11-20.  

• Nästa STAR-G internat är i GBG 2020-03-17..18. Eget RCC står 

för resa/logi, RCC Väst står för lokal. INCA-org står för 

förtäring. 

• Onkologicheferna har fått en ny "koll på läget" rapport. 

Nationella stödteamet cancerregistret (GG) 

Nationella stödteamet cancerregistret prövar nytt arbetssätt genom att 

dela upp sig i mindre arbetsgrupper för specifika frågor. Initialt är det tre 

grupper: 
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• Utbildningsfrågor 

• Dokumentation 

• Övergripande kvalitetsarbete 

Det har gjorts ett test av den kommande leveransen till socialstyrelsen. 

Leveransen tog en timme för 130k poster.  

NRG (TE) 

• Senaste aktiviteten var Högberga. Martin/Robert berättade 

om nyheter i React-ramverket. 

• TE har kontaktat PROM/PREM-gruppen. INCAs 

PROM/PREM-verktyg är under förvaltning nu och kan ta 

emot utvecklingsönskemål från gruppen. TE och Christofer 

Lagerros kommer att ha en stående punkt på 

PROM/PREM-gruppens möten.  

• Utvecklarnas Sogetiutvecklingsönskemål för 2019 är 

genomförda, nästa steg är 2020-års önskemål. 

• Grafisk manual. Emma arbetar på den. 

• Skissverktyget skrivs om i React. Förberedande planering 

har påbörjats. Utveckling påbörjas efter nyår, kanske 

tidigare. 

• Reactkonferens i Amsterdam för utvecklare. Initierat från 

Uppsala/Väst 

- Gäller alla utvecklare.(TE)  

- Kostnaden är 10kkr/person inkl. resa/hotell. (TE)  

- Tydlig kompetensutveckling/teambuilding (TE) 

Beslut/Att göra: 

AKI ställer sig positiva till Reactkonferensen. MLa, AWN, KG och TE 

undersöker möjligheten till regionalt stöd, återkommer till AKI. 

Föredragande 

TE 
#6 Teams Regionala administratörer. 

Sharepointlösningen från 2014 stängs. Materialet flyttas till Teams-

servern under incanet.se. TE har eftersökt 1-2 personer som 

ägare/administratörer till regionala "Team". 

Det finns en föreslagen Team och mappstruktur. Verksamhetsinterna 

teams skapas innan vi bjuder in andra.  
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Beslut/Att göra: 

Följande medarbetare blir regionala Teamsägare: 

 - Syd: Niklas Berndt(initialt) 

 - Norr: Åsa Sundberg 

 - Sydöst: Anders Johansson 

 - Uppsala: David Digholm 

 - Väst: Jawad Shahin 

Stockholm/Gotland återkommer.  

RCN avvaktar RCCs erfarenheter 

Föredragande 

TE, AWN 

 

 

#7 Nationell IT-administratör 

Organisationen söker en ersättare för Niklas Berndt som nationell IT-

administratör. Uppdraget är beräknat till 10% av heltid. 

 

Beslut/Att göra: 

Frågan bordlades. 

 

Föredragande 
GG 

#8 Cancerregistret 

Genomgång av täckningsgrad i dokumentet 

”191022_AKI_Canreg.pptx”. Väst lyckas bra med sin täckningsgrad. 

Detta med hjälp av ett antal kontrollmallar och en bra rutin för 

efterforskning. Kunskapsöverföring till andra regioner har genomförts.  

En regional leveransrapport har tagits fram för att stödja det regionala 

arbetet och göra det möjligt att jämföra mellan år. 

Utbildningsdag för RCC registeradministratörer arrangeras av SoS 2019-

12-03. 

Nästa ANCR blir 2020-09-08 till 2020-09-10 i Köpenhamn, första dagen 

är ett förmöte. GG har blivit tillfrågad och preliminärt tackat ja till att 

arrangera presymposium-workshopen.   

Beslut/Att göra: 

GG tar med sig en fråga från KG om det är önskvärt med en nationell 

rapport aggregerad från regionala rapporter. 

Föredragande 
GG, MLa, MRD, AWN 

#9 Kort avstämning om elektroniska B-anmälningar via Tieto 
 
Tieto har börjat marknadsföra ett överföringssystem som skickar 

elektronisk B anmälan från labbsystemet Sympathy till CanINCA.  

Det har tidigare förekommit att OC/RCC betalat en del av kostnaden för 

labbens uppkoppling till tidigare regionala cancerregister. En koppling 

som fortfarande fungerar mot CanINCA. 

 

Frågan som ställts är om RCC fortfarande kan hjälpa till att finansiera 

uppkoppling av nya labb. Det handlar om ca 5st. 
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Det bidrag som eventuellt skulle kunna komma på fråga skulle kunna ha 

formen av en punktinsats, en investeringskostnad upp till en viss summa. 

RCC kommer inte att finansiera t.ex. långsiktiga förvaltningskostnader 

såsom tidigare skett i något fall. Verksamhetschefer inom patologin 

uppmanas till att samordna sin upphandling hos leverantören Tieto.  

 

Beslut/Att göra: 

GG tar fram ett underlag över vilka labb det gäller. 

AWN tar upp frågan med berörda RCC-chefer vid nästa RCC-sam. 

 

Föredragande 
Alla 

#10 Planerat dialogmöte registerhållare 8 nov. 
 
Se bilaga "Dialogmöte 8 nov 2019, registerhållare och RCC.doc" 

 

Föredragande 
AWN, TE 

#11 NSG Strukturerad vårdinformation 
 

Det här är en ny NSG tillsatt i Juni. Består bl.a. av representanter från 

alla sjukvårdsregioner. Användare av alla vårdinformationssystem är 

också representerade. Det här innebär att sjukvårdsregionerna gör 

gemensam sak avseende strukturerad vårdinformation. 

 

Informationsförsörjningen från vårdinformationssystem till kvalreg. skall 

ske via ”den nationellt gemensamma infrastrukturen” och 

”Informationsutlämning till Nationella Kvalitetsregister”. Det här innebär 

troligen nationella tjänstekontrakt med tillhörande avtal och process 

(TE). 

 

Det är viktigt att kvalreg strukturerar sin information. Det är också 

viktigt att kvalreg kan påverka kravställan till dom 

vårdinformationssystem som kommer att utgöra primärkälla.  

 

Föredragande 
KG, MRD 

#12 Barncancerregistret, regionala monitorer och 
utbildningsbehov 
 

Inrapportering kommer att ske på barncancercentrum vilka tidigare inte 

använt INCA. Det finns ett önskemål från bl.a. registeradministratörer att 

nationella stödteamet håller uppstartsmöten för inrapportörer och 

monitorer. Så gjordes för bröstcancer med gott resultat. 

Det handlar om få personer per region. Ett förslag är att istället för 6 

regionala möten samla till två möten, möjligen ett i Malmö/Lund eller 

Göteborg och ett i Stockholm.  

 

Beslut/Att göra: 

KG tar hem frågan. 

 

Föredragande 
Alla 

#13 Status arbetet med överenskommelser  
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Viktigt att överenskommelserna är klara och fakturorna kan skickas ut. 

Status för överenskommelserna/faktureringen ser bra ut med undantag 

för några register.    

 

Föredragande 
MLa 

#14 R-RCT 

 

Informationspunkt. MLa deltog i RRCT-seminaret på UCR 15 oktober. 

En takeaway är att R-RCT kräver god planering. Strategiskt viktig fråga 

att vi både bygger kompetens och teknik för att möjliggöra. 

 
 

Vid pennan: PR 

 


