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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 RCO SYD 

Kontaktpersoner:  

Björn Ohlsson, RC Syd, e-post: bjorn.ohlsson@ltblekinge.se 

Maria Rejmyr-Davis, RCC Syd, e-post: maria.rejmyrdavis@skane.se 

Mikael Åström, RC Syd, e-post: mikael.astrom@skane.se 

 

Under 2015 har vi arbetat vidare för att kunna erbjuda samtliga register som är anslutna till RCO Syd 

ett anpassat stöd inom statistik, juridik, registerkunskap, förbättringskunskap och datahantering 

(inklusive datasäkerhet och kvalitet) samt epidemiologi och hälsoekonomi. I syfte att öka den interna 

kompetensen, öka effektiviteten och minimera dubbelarbete inom dessa olika områden har vi 

inventerat de totala personalresurserna inom RCO Syd. Genom kontinuerlig ledningssamverkan har vi 

lyckats identifiera och utvärdera potentiella samarbetsområden, t ex inom PROM/PREM, utdata, 

datakvalitet och hälsoekonomi.  

RC Syd har under 2015 lanserat en ny, gemensam webbplats: www.rcsyd,se och RCC i samverkan har 

re-lanserat www.cancercentrum.se. På respektive webbplats publiceras styrdokument, 

variabelspecifikationer, kontaktuppgifter, vägledning för att ansöka om datauttag och information om 

pågående utvecklingsprojekt.  

Som ett exempel på framgångsrikt samarbete inom RCO Syd under 2015 vill vi framhålla den RCO 

Syds registerdagar som arrangerades den 17-18 september och som enligt bifogad utvärdering 

uppskattades mycket av majoriteten av deltagarna.  

 

UTFORMNING OCH VIDAREUTVECKLING AV REGISTRENS DESIGN  

RC Syd tillhandahåller tre olika registerplattformar (ECP, Pharos och 3C). Under 2015 förvärvades 3C i 

syfte att säkerställa framtida IT-plattformstillgång med hög nivå av flexibilitet för vidareutveckling av 

registrens design enligt en detaljerad kravspecifikation. Förvaltning och underhållskostnaderna på 3C 

ligger numera på en i förhållande modest nivå. Detta gäller även utveckling av plattformen vilken 

bedrivs inom ramen för en långsiktig strategi och i samarbete med registerhållarna. 

Medarbetare från registercentrum har genom en kontinuerlig dialog med styrgrupper och 

registerhållare varit rådgivande i olika frågor rörande anslutna registers utveckling såsom datakvalitet, 

utdatarapportering, IT-utveckling, patientmedverkan och PROM. Varje register har en särskild 

representant från registercentrum som förutom att vara rådgivare via mail och telefon, regelmässigt 

deltar som adjungerad i styrgruppernas möten och utbildningsaktiviteter.  

RCC Syd ger tillsammans med övriga RCC ett samlat stöd till kvalitetsregistren för cancer. Register 

anslutna till RCC Syd använder, i likhet med övriga diagnosspecifika kvalitetsregister för cancer, INCA-

plattformen. Varje kvalitetsregister för cancer har ett nationellt stödteam på ett av de sex RCC. Det 

nationella stödteamet ska bl a stödja registerstyrgruppen med registerdesign, val av 

kvalitetsparametrar och rapportering av data. RCC har en samordnande och stödjande roll vid 

utveckling, revidering och införande av nya nationella vårdprogram och riktlinjer. I uppdraget för de 

mailto:maria.rejmyrdavis@skane.se
http://www.rcsyd,se/
http://www.cancercentrum.se/


 

Sida 2 
 

nationella stödteamen ingår därför att säkra att kvalitetsregistren för cancer innehåller parametrar 

som gör det möjligt att följa upp den aktuella vårdprocessen samt utvärdera huruvida vårdverksamhet 

bedrivs i enlighet med nationella vårdprogram.   

PROM OCH PATIENTMEDVERKAN 

En RCO Syd-gemensam arbetsgrupp för PROM/PREM-arbete har formerats under 2015. Målet med 

denna är bevara och vidareutveckla befintlig kompetens rörande metoder för utveckling av PREM och 

sjukdomsspecifika PROM. 

 

I projektet Palliativ Syd (se nedan) har RCO Syd samverkat med Palliativregistret och RCO Sydost 

rörande utveckling av en helt ny typ av utfallsmått- Närstående/Familj.  

Alla register som är anslutna till RC Syd har erbjudits stöd för användning av de nya generiska 

formaten av PROMs för Hälsorelaterad livskvalitet (RAND 36, EQ5D). Rådgivning har också getts om 

sjukdomsspecifika frågeformulär gällande både nyutveckling och revidering av äldre frågeformulär.  

RC syd Karlskrona har för fjärde året i rad arrangerat ett nationellt seminarium om sjukdomsspecifika 

PROM. Seminariet hölls den 10 september i Stockholm med deltagande av såväl svensk som 

internationell expertis inom området. Frågor som berördes var bl. a. itembanking, modern testteori 

samt enkätutformning. Företrädare för olika svenska kvalitetsregister redovisade sina erfarenheter av 

PROM-utveckling  

Representanter från RC syd har genom det nationella PROM-nätverket varit delaktiga i att arbetet 

med en svensk version av RAND-36 har slutförts och arbetet med beräkningsformler för 

sammanslagna index för RAND-36 har påbörjats. Projektet för item banking har avslutats och en 

fortsatt satsning på detta område rekommenderas. 

RC Syd Karlskrona har under 2015 i samverkan med övriga registercentrum och patientföreträdare 

tagit fram en guide för att underlätta patientmedverkan i styrgrupper, ”Patienters medverkan i 

Kvalitetsregisterarbete”. Under hösten påbörjades också ett nationellt samarbete med syfte att 

arrangera en kommande utbildning för patientföreträdare i kvalitetsregisters styrgrupper. 

RCCs representant i RCO Syds arbetsgrupp för PROM/PREM är också representant i RCCs nationella 

arbetsgrupp för PROM/PREM. En komplett inventering av PROM/PREM i kvalitetsregistren för cancer 

har genomförts och kommer att utgöra beslutsunderlag för hur RCC gemensamt ska arbeta vidare i 

frågan.  

STATISTIK OCH DATAKVALITET 

Inom RCO Syd har en arbetsgrupp med fokus på utdata och statistisk analys formerats i syfte att 

utbyta kunskaper, hitta samarbetsmöjligheter och därmed optimera stödet till anslutna 

kvalitetsregister. Under 2015 har fokus legat på att utveckla metoder för att särskilja systematiska 

skillnader från slumpmässig variation vid presentation av data. En enkätstudie med fokus på 

presentationsformer har genomförts i samarbete med Ekonomihögskolan, Lunds Universitet, och utgör ett 

värdefullt underlag i den fortsatta utvecklingen av utdatamodeller. 

Statistikerna inom RCC samverkar kontinuerligt i syfte att optimera arbetssätt och metoder för analys 

och återkoppling av data. I och med att utveckling av cancervårdens processer ingår i RCCs uppdrag 
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pågår en ständig dialog med vårdens representanter för att förbättra metoder för återkoppling av 

kvalitetsregisterdata till vården.  

12-13 oktober arrangerade RC Syd, Lund en uppskattad kurs i praktisk statistik och, epidemiologisk 

registerkunskap.  

STÖD TILL FÖRBÄTTRINGSARBETE 

LAG-projektet, Landstingets AnalysGrupp, ett samarbetsprojekt med Landstinget Blekinges om 

inleddes 2014 har under året slutförts. Projektet syftar till att i samarbete med kliniker utveckla former 

för hur kvalitetsregisterdata kan användas i förbättringsarbete i den dagliga sjukvården. Praktiskt 

förbättringsarbete har startats och pågått under året på både vårdcentraler och sjukhuskliniker med 

stöd av LAG-projektet. 

Inom ramen för projektet Palliativ Syd har 14 team från Skåne, Blekinge och Kronobergs län fått 

konkret utbildning och stöd i förbättringsarbete under projektledning av RCO Syd. Fyra 

lärandeseminarier arrangerades under året och ett femte planeras våren 2016. Förbättringsarbetet 

fokuserades på områdena brytpunktssamtal, munhälsa, smärtskattning och läkemedel mot ångest. 

Projektet har drivits i nära samverkan med Palliativregistret, Enheten för strategisk kvalitetsutveckling 

i Region Skåne (tidigare Utvecklingscentrum), Qulturum och RCO Sydost. Signifikanta förbättringar 

har noterats i data från Palliativregistret för de deltagande enheterna. 

Det regionala projektet Röda telefonen, där data från kvalitetsregistret för urinblåsecancer använts för 

att utvärdera snabbspår för patienter med alarmsymtom (makroskopisk hematuri), avslutades andra 

kvartalet 2015. En slutrapport som inkluderar hälsoekonomisk analys kommer att presenteras inom 

kort. 

Alla RC i samverkan har på eget initiativ gemensamt börjat sammanställa erfarenheter från kliniskt 

förbättringsarbete i en guide riktad till styrgrupper för kvalitetsregister. Syftet har varit att visa på hur 

registren och utdata behöver anpassas för att optimalt kunna användas i förbättringssyfte. Guiden 

beräknas vara färdig till Kvalitetsregisterkonferensen 2016 

I RCCs uppdrag ingår samordning, stöd och utvärdering av förbättringsarbete i hela vårdkedjan. RCC 

Syd arbetar därför för att utdata i ökande omfattning ska användas för verksamhetsutveckling genom 

strukturerad återkoppling, resultatanalys och förbättringsarbete. För detta ändamål finns ett regionalt 

stödteam för varje diagnos. De regionala stödteamen består av statistiker, utvecklingssjuksköterska, 

registeradministratör och medicinsk rådgivare.  

Genom ett nära samarbete med anslutna kvalitetsregister arbetar RCO Syd kontinuerligt för att utdata 

aktivt ska användas i förbättringssyfte. På användarmöten och i utbildningar visas på möjligheter och 

utmaningar. 

Under 2015 har RCC Syd bjudit in till drygt 20 diagnosspecifika kvalitetsdatadialoger där utvalda 

kvalitetsindikatorer diskuterats tillsammans med representanter från vården. Syftet är att belysa 

problem med inrapportering samt identifiera potentiella förbättringsområden i såväl registrets design 

som den aktuella vårdprocessen. Resultaten från genomförda diskussioner har sammanställts och 

presenterats för förvaltnings-/sjukhusledningar i södra sjukvårdsregionen.  
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Två medarbetare från RC Syd Karlskrona har under året deltagit i en utbildning i förbättringskunskap, 

Coach-the-Coach, utgående från The Dartmouth Institute Microsystem Academy. Kursen erbjuder 

utbildning i strukturerat förbättringsarbete med hjälp av coachingmetodik för ett kontinuerligt lärande 

och bättre resultat.  

STÖD FÖR ATT UNDERLÄTTA FORSKNING  

RCC Syd har utvidgat den sedan tidigare etablerade samordningen rörande insamling av tumörprover 

i en regional biobank. Samordningsinsatsen möjliggör koppling mellan dessa tumörprover och kliniska 

data i kvalitetsregistren för cancer. 

Projektet rörande geomapping där cancerprognoser och befolkningsprognoser integreras har fortsatt 

under 2015. Med metoden har påfallande skillnader i fördelningen av tidiga/sena maligna melanom i 

södra och västra Sverige påvisats. En projektrapport publiceras 2016.  

Flera forskningsprojekt har initierats och startats med hjälp av data från kvalitetsregister anslutna till 

RC Syd. Vid behov har hjälp med datauttag och -analyser erhållits. Registercentrum tillhandahåller 

också statistiskt, epidemiologiskt och hälsoekonomiskt stöd.  

HUR RC BIDRAR TILL ATT UNDERLÄTTA REGISTRENS DATAINSAMLING  

RCO Syd deltar i Region Skånes projekt rörande direktöverföring från journalsystem. Inom ramen för 

projektet har lösningar implementerats för direktöverföring från journalsystem i Region Skåne till 

Diabetesregistret, Riks-Stroke samt även Senior Alert. Under 2015 har arbete för att möjliggöra 

överföring till nationella bröstcancerregistret initierats.  

Tandvårdsregistret SKaPa har sedan starten 2008 arbetat med automatisk direktöverföring av data till 

registret. Alla utom en av Sveriges Folktandvårdenheter, liksom många aktörer inom privattandvården 

är anslutna till registret. 

Flera andra kvalitetsregister, däribland Rikshöft, Makularegistret och HAKIR, arbetar också med att 

skapa direktöverföring från journal till kvalitetsregister. 

HUR RC BIDRAR TILL ATT UNDERLÄTTA PRESENTATION AV DATA OCH RESULTAT 

(UTDATALÖSNINGAR)  

Att skapa effektiva och välfungerande lösningar för att presentera utdata från registren har varit en 

prioriterad fråga under 2015. Några register (CPUP, HAKIR, SweTrau, BPSD och MMCUP) som stöds 

av RCO Syd har valt att utveckla dynamiska utdatarapporter/utdatapresentationer med hjälp av 

QlikView. Ambitionen är att kunna erbjuda alla register en plattform för dynamiska utdatarapporter. 

Arbetet är påbörjat och utförs av Region Skånes QlikView-avdelning med stöd av extern leverantör. 

Också Svenska Traumaregistret har med stöd från RC Syd och expertis från Landstinget Blekinge fått 

hjälp att utveckla utdatapresentation med hjälp av QlikView. 

RCO Syd har under året gett stöd till de anslutna register som vill leverera data till dynamiska 

utdatagränssnitt, Vården i Siffror (ViS) och andra intressenter, t ex Region Skåne. Insatserna har bl a 

utgjorts av stöd med att välja lämpliga indikatorer samt hjälp med automatisk överföring av data via 

tjänstekontrakt. 
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Under 2015 har RCC Syds modell för löpande webbredovisning av regionala data vidareutvecklats i 

dialog med representanter från vården i södra sjukvårdsregionen: 

http://www.ocsyd.se/kvalitetsdata/webrapport/  

Webbredovisningen inkluderar nu data för 14 olika cancerdiagnoser och är en viktig resurs för att 

säkra en högkvalitativ och jämlik vård. Modellen inkluderar även presentation av slumpmässig vs 

systematisk variation har använts som underlag i dialog med förvaltningsledningar och 

vårdrepresentanter. Arbete pågår för att inkludera fler diagnoser i modellen. Målsättningen är att 

denna regionala lösning ska integreras i det nationella utdataprojekt som drivs inom RCC i syfte att 

redovisa data från kvalitetsregistren för cancer på www.cancercentrum.se och på ViS. 

RELEVANT SAMVERKAN MED ANNAN VERKSAMHET, EXEMPELVIS ANGRÄNSANDE 

REGIONALA UPPDRAG 

 

RCO Syd har inom ramen för projektet Lärmodeller II bidragit till att i södra regionen starta 

utbildning i kvalitetsregisterkunskap och förbättringsarbete inom grundutbildningarna för läkare, 

sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. 

RCO Syd har gett stöd till Södra sjukvårdsregionen inom områdena kunskapsbaserad vård och kliniskt 

förbättringsarbete. Uppdraget har även omfattat stöd till Södra sjukvårdsregionen avseende uttag, 

hantering och tolkning av kvalitetsregisterdata samt vårddatabasinformation som bas för kliniskt 

förbättringsarbete. 

RCC Syd har inom ramen för den nationella cancerstrategin i uppdrag att samordna och stödja 

förbättringsarbete i cancervården. Arbetet, som bl a omfattar regional samordning av vårdprogram, 

kvalitetsregister och patientprocessutveckling, beskrivs i den regionala cancerplanen Delar i en helhet 

som är antagen i södra sjukvårdsregionen för åren 2015-2018. 

Medarbetare från RCO Syd har arrangerat/deltagit i en rad olika nationella och regionala forum under 

2015, bl a: 

 Nationella kvalitetskonferensen, Jönköping 20-21 januari 

 Runda Bord på Kansliet för Nationella kvalitetsregister 17 mars, 2 juni samt 11 november. Den 

17 mars ansvarade medarbetare från RC Syd för arrangemang av miniworkshops. 

 Regionala kvalitetsregisterkonferensen, Malmö 15 april  

 International Forum on Quality and Safety in Healthcare 21-24 april i London 

 Utvecklingskraft Qulturum Jönköping 6-7 maj 

 Bättre Kvalitetsregisterforskning Arlanda 26 maj 2015  

 Performance Mangement Summit, Stockholm 3 juni 

 Epi-Scania Symposium, Lund 2 september 

 PROM-seminarium, Stockholm 10 september  

 RCO Syds registerdagar, Lund 17-18 september 

 Arrangemang av kurs i praktisk, epidemiologisk registerkunskap, Lund 12-13 oktober 
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EKONOMISK REDOVISNING 

Medel från den nationella kvalitetsregistersatsningen redovisas separat för RC respektive RCC Syd, se 

bilagor.  

BILAGOR: 
1A Ekonomisk rapport 2015 RC Syd 
1B Ekonomisk rapport 2015 RCC Syd 
 
2A Kundundersökning 2015 RC Syd 
2B Kundundersökning 2015 RCC Syd 
 
3 Utvärdering av regional kvalitetsregisterkonferens 2015 

 


