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RCO SYD VERKSAMHETSPLAN 2019 
RC Syd och RCC Syd har för avsikt att under 2019 vidareutveckla samverkan inom ramen för 
RCO Syd. Samverkan på ledningsnivå sker kontinuerligt i form av telefonmöten varannan 
vecka. Liksom föregående år kommer vi att arrangera en Registerdag för medarbetare, 
associerade register och övriga registerintressenter i södra sjukvårdsregionen. 

Under 2018 har fokus legat på att få till stånd en välfungerande dialog och samverkan med 
RCO i övriga sjukvårdsregioner samt etablerade nationella programområden (NPO). Arbetet 
inom RCO i samverkan fortsätter under 2019 för att identifiera/fastställa ansvarsförhållande 
och organisationsstrukturer samt etablera gemensamma arbetsprocesser. 

RCO Syd har för avsikt att under 2019 stödja anslutna register i anpassningen till det nya 
kvalitetsregistersystemet inklusive integreringen med berörda NPO. 

 
Stöd till kvalitetsregistren 

IT-PLATTFORMAR 
RCO Syd bidrar aktivt till arbetet som drivs inom RCO i samverkan i syfte att samla samtliga 
nationella kvalitetsregister på färre och mer samordnade plattformar. Detta arbete omfattar 
även samordning mellan kvalitetsregister. 

Huvudplattformarna inom RCO Syd har önskvärda funktionaliteter för de behov ett 
kvalitetsregister behöver inkluderande t.ex. säker inloggning via mobilt bank-id eller siths- 
kort, logiska kontroller vid inregistrering av data och databaserna har bakgrundsvalidering. 
Plattformarna har exportfunktion för rådata direkt till användare, rapportfunktion med 
"koll-på-läget", dashboard, olika former av användarstyrda urval, visualisering och 
diagram eller kopplade till QlikView-applikationer. Exportfunktion för automatiserade 
indikatorvärden till den nationella plattformen finns också tillgänglig. Kontinuerliga 
kontakter med utvecklare pågår för nytillkommande funktionalitet. 

UTFORMNING OCH UTVECKLING AV REGISTRENS DESIGN 
Under 2019 kommer RCO Syd att fortsätta arbetet med att utveckla en fungerande 
arbetsmodell och förutsättningar för att säkra att registerinnehåll kan användas i uppföljning 
och utveckling av nationella riktlinjer och vårdprogram samt i regionalt och lokalt 
uppföljnings- och förbättringsarbete. Detta arbete förutsätter ett nära samarbete med 
registerstyrgrupper och berörda NPO i lokal, regional och nationell samverkan. 

RCC Syd arbetar, i likhet med övriga RCC, redan i enlighet med en modell som lyfter in 
nationella vårdprogram, regional patientprocessutveckling och arbetsfördelning i arbetet med 
att utveckla varje enskilt register inom NPO Cancer. Denna arbetsmodell utgör en 
utgångspunkt i framarbetandet av arbetsmodell för register inom RC Syd. 



 

 
HÖG TÄCKNINGSGRAD OCH GOD DATAKVALITET 
RCO Syd kommer att fortsätta arbetet med införande av logiska kontroller vid inregistrering 
av data, bakgrundsvalidering och kvalitetssäkring i samband med sammanställning och 
analys av data. 

RC Syd fortsätter under 2019 i dialog med associerade register att definiera tydliga 
beräkningsgrunder avseende täckningsgrad och anslutningsgrad. 

RCC Syd har ett regionalt (solidariskt finansierat) uppdrag rörande insamling och kodning av 
canceranmälningar från regioner/landsting i södra sjukvårdsregionen till nationella 
cancerregistret (HSLF-FS 2016:7). Detta ger en tillförlitlig nämnare vid beräkning av 
täckningsgrad i kvalitetsregistren inom programområde Cancer. Data i cancerregistret används 
dessutom för kvalitetssäkring genom aktiv monitorering av inrapporterad information till 
diagnosspecifikt kvalitetsregister, efterforskning av saknade data samt kontroll av 
inrapporteringshastigheten. Sammantaget innebär detta att datakvalitet i dimensionerna 
inrapporteringshastighet och täckningsgrad ständigt kan följas. Flertalet kvalitetsregister inom 
programområde Cancer uppnår en täckningsgrad >95%. 

PATIENTMEDVERKAN OCH PROM/PREM 
RCO Syd har en historik av arbeta med PROM och PREM. Under 2019 kommer stort fokus 
ligga på att utarbeta generiska lösningar för patientrapporterade mått. 

I oktober 2018 arrangerar RCO Syd en kvalitetsregisterworkshop för patient- och 
närståendeföreträdare. De synpunkter som inkommer vid denna workshop kommer att ligga 
till grund för RCO Syds arbete med patientmedverkan under 2019. 

DATA MANAGEMENT OCH STATISTISKA ANALYSER 
Metodutveckling på området data management och statistisk analys kommer att bedrivas i 
nationell samverkan med övriga RCO. Följande insatser planeras: 

1. Framtagande av riktlinjer för kvalitetssäkring av data såsom val av inmatningskontroller, 
bakgrundsvalidering och hantering av funna fel. 

2. Framtagande av modeller för att tydligt skilja på slumpmässig vs systematisk variation i 
utdatamodeller. 

3. Strukturerat stöd till anslutna register för att säkra att registrets variabler motsvarar de 
frågeställningar man vill besvara. 

4. Beräkning av kvalitetsindikatorer inklusive konfidensintervall. 

Dessutom kommer det redan pågående arbetet med att finna modeller för jämförelse mellan 
vårdgivare avseende kvalitetsindikatorer att fortsätta och generella modeller för att hantera 
”case mix” kommer att fortsätta utvecklas i samarbete med Lunds Universitet. 



 

 
FORSKNING OCH SAMVERKAN MED LIFE SCIENCE-FÖRETAG 
RCO Syd har för avsikt att fortsätta att: 

1. Identifiera och stödja forskningsprojekt som omfattar registerdata från anslutna 
register. 

2. Marknadsföra vilka kompetenser RCO Syd kan bistå med inom följande områden: 
Registerbaserade statistiska analyser för både forskning och verksamhetsuppföljning, 
tekniska möjligheter för inrapportering av information samt presentation av 
aggregerade resultat, Förbättringsarbete. 

3. Kommunicera resultat från genomförda registerstudier i syfte att inspirera till ökad 
registerforskning. 

 
Datainsamling 

Insatser rörande datainsamling kommer i första hand att koncentreras kring arbete för att 
möjliggöra automatisk dataöverföring från originalkällan. En viktig del i arbetet med 
direktöverföring är att vid eventuella diskrepanser ha tydliga riktlinjer för vad som är facit. 

Planerade insatser inom området automatisk dataöverföring: 

1. Representanter från RCO Syd deltar i Region Skånes projekt rörande överföring från 
patientjournal till kvalitetsregister. 

2. Pågående utveckling av IT-plattformar och mappning av register för att ta kunna emot data 
via direktöverföring från vårddatabaser. 

RCO Syd kommer dessutom att erbjuda anslutna register stöd i arbetet med att utveckla 
utbildningsmaterial. 

 

Återkoppling och användning av data 

RCO Syd kommer under 2019 att samverka med anslutna register, berörda NPO och 
landstingens/regionernas tjänstemannaorganisationer för att hitta lämpliga kvalitetsindikatorer 
och målnivåer som är användbara för kunskapsgrupperingarna. 

Under 2019 kommer RCO Syd att ge fortsatt stöd till de anslutna register som vill leverera data 
till dynamiska utdatagränssnitt, Vården i Siffror och andra intressenter, t ex landstingens 
vårddatabaser. Insatserna består dels av stöd med att välja lämpliga indikatorer, dels av hjälp 
med överföring av data via tjänstekontrakt. 

Att skapa ändamålsenliga och välfungerande lösningar för att presentera data från registren är 
en fortsatt prioriterad fråga. Målet är att tillhandahålla ett lättillgängligt, enhetligt, tydligt och 
interaktivt presentationsverktyg som är lätt att anpassa för att visa data från olika 
kvalitetsregister. 

I RCC Syds regionalt finansierade uppdrag ingår samordning och stöd till regional 
patientprocessutveckling. 



 

 
 
 

Stöd till registren avseende juridiska frågor 

RCO Syd kommer under 2019 att föra dialog med CPUA, juridiskt sakkunniga och 
Dataskyddsombud i landsting/regioner i södra sjukvårdsregionen. Målet är att tydliggöra 
CPUA, registerstyrgrupper och registercentrumens ansvar kring juridik och vilka 
arbetsprocesser som behöver upprättas. Juridik kring register ses som ett viktigt område att 
bevaka och lyfta i olika fora för registerintressenter, t ex RCO Syds registerdag. 

 

Lokal och regional kunskapsstyrning 

Under 2019 kommer fokus att ligga på att kartlägga och etablera dialog med de 
programområden som relaterar till de register som RCO Syd stödjer. För programområde 
cancer finns inom ramen för RCC samverkan redan ett väl etablerat samarbete kring 
vårdprogram, standardiserade vårdförlopp, arbetsfördelning och andra fokusområden. 

RCO Syd har för avsikt att aktivt medverka i RCO-gemensamt arbete på nationell nivå. Vi 
kommer också arbeta för en välfungerande kommunikation med den Regionala styrgruppen för 
kunskapsstyrning och de regionala kunskapsgrupperna i SSVR - Södra Sjukvårdsregionen 

 

Samverkan 

RC Syd har pågående samarbete med Landstinget Blekinge, fr.a. rörande utbildning och 
handledning i förbättringskunskap inklusive hantering av registerdata. Samarbete med Region 
Skåne avseende dataanalys och statistik kommer ytterligare att utvecklas under året. 

RCC Syd har ett regionalt, solidariskt finansierat uppdrag rörande förbättrad datakvalitet, 
återkoppling av regionala data samt stöd vid regionala uttag och tolkning av 
kvalitetsregisterdata. Det regionala uppdraget omfattar även samordnat stöd vid regional 
implementering av nationella vårdprogram. Arbetet sker i nära dialog med representanter från 
vårdverksamhet och ledningsfunktioner i södra sjukvårdsregionen. 

 
 

------------------------------------------- 

Lund och Karlskrona 2018-10-02 

Maria Rejmyr Davis, RCC Syd, Mikael Åström, RC Syd, Thomas Troëng, RC Syd 
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