
 

              
 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 RCO SYD 
 

 Kontaktpersoner:  
Maria Rejmyr-Davis, RCC Syd, e-post:  maria.rejmyrdavis@skane.se  
Mikael Åström, RC Syd, e-post:  mikael.astrom@skane.se  
Suzana Selan, RC Syd, e-post:  suzana.selan@regionblekinge.se 

 

ÖKAD SAMORDNING AV IT-PLATTFORMAR  
Samtliga kvalitetsregister inom cancerområdet finns på INCA-plattformen som utvecklas och 
förvaltas gemensamt av Sveriges sex RCC i samverkan, RC Norr och RC Väst. Inom RCC sker 
den tekniska utvecklingen av register inom den nationella samarbetsorganisation kring INCA 
som leds och finansieras av samtliga RCC. Samverkansformer inklusive finansiering regleras i ett 
objektsavtal som ses över årligen. RCC Syd deltog under 2020 i diverse nationella 
förbättringsprojekt som syftar till mer resurseffektiv registerutveckling, bland annat utarbetande 
av arbetsprocesser och organisation för en nationell Produktkatalog samt utarbetande av 
arbetsrutiner att följa vid omfattande registerförändringar.  

RC Syd har två plattformar, 3C och Pharos, som aktivt stöds. 3C ägs formellt av Region Skåne 
men är finansierad av medel från kvalitetsregistersystemet och är därför i praktiken ägd av Södra 
Sjukvårdsregionen. Pharos tillhandhålls av en extern IT-leverantör. Under 2020 tydliggjorde RC 
Syd, tillsammans med anslutna register, avtalssituationen med den externa IT-leverantören. Alla 
plattformsrelaterade avtal ingås numera mellan RC Syd och den externa IT-leverantören och 
sedermera ingår anslutna register plattformsrelaterade avtal med RC Syd. Denna uppstramning 
innebär att den nationella IT-plattformsöversynen kommer att underlättas. Alla kvalitetsregister 
som omfattas av överenskommelsen och har sina data på endera 3C eller Pharos betalar samma 
årliga summa, vilket kan betraktas som en årlig licenssumma. Denna licenskostnad uppgår till  
190 000 kr för varje register och då ingår underhåll, förvaltning, användarhantering, support och 
drift. 

 

ANPASSNING TILL FRAMTIDENS VÅRDINFORMATIONSMILJÖER 
OCH REGIONERNAS E-HÄLSOARBETE  
I Region Skåne pågår införandet av ett nytt vårdinformationssystem som går under namnet 
Skånes Digitala Vårdsystem (SDV). RCO Syd har kontinuerlig dialog med representanter från 
projektets olika områden samt ingår i styrgruppen för direktöverföring (se nedan).  

Under 2020 var två personer (finansierade av Region Skåne) från RCO Syd engagerade i arbetet 
med bland annat direktöverföring mellan dels nuvarande journalsystem (Melior) men också i 
planeringen av direktöverföring från det kommande journalsystemet (Millenium). Härigenom 
bevakas också liknande initiativ i resterande del av Södra Sjukvårdsregionen. 
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SAMVERKAN MED NATIONELLA PROGRAMOMRÅDEN  
Tillsammans med landets övriga fem RCC och den nationella cancersamordnaren utgör RCC Syd 
Nationellt programområde (NPO) cancersjukdomar. NPO cancersjukdomar samverkar genom 
RCC i samverkan och har beröringspunkter med samtliga övriga NPO. RCC:s arbetsmodell för 
kvalitetsregister och nationella vårdprogram har vid ett flertal tillfällen under året presenterats i 
dialog med representanter från andra programområden och samverkansgrupper. 

Genom samarbete med Södra Regionvårdsnämnden stöttar RC Syd de NPO som Södra 
Sjukvårdsregionen ansvarar för. Formerna för samarbete och stöttning till NPO är under 
uppstart. Inom ramen för RCO i Samverkan bevakas möjligheten att etablera gemensamma 
rutiner och arbetsprocesser för ändamålet. 

 

STÖD FÖR DATAINSAMLING INKLUSIVE INTEGRATIONS-
LÖSNINGAR OCH ANPASSNING TILL NATIONELLT FACKSPRÅK 
För att stödja arbete som syftar till att minska dubbelregistrering är representanter från RCO Syd 
(i dagsläget två personer, en från RC Syd och en från RCC Syd) engagerade i styrgruppen för 
Region Skånes projekt för direktöverföring från vårddokumentationssystem till kvalitetsregister. I 
början av november 2020 arrangerades ett nationellt webbinarium i syfte att sprida information 
om Region Skånes arbetsmodell och organisation kring direktöverföring. Drygt 250 personer från 
hela landet deltog på webbinariet och återkopplingen som erhållits har varit ytterst positiv. 
Webbinariet går att ta del av via länk på sidan: 
https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/kalender/2020/november/webbinarium-om-
overforing-till-kvalitetsregister-via-direktintegration/ 

RCC Syd arbetar, tillsammans med övriga RCC, med att ta fram en enhetlig arbetsprocess och 
gemensamma datamängder för att strukturera kvalitetsregistren på cancerområdet i enlighet med 
nationellt fackspråk. Detta arbete omfattar samverkan med Socialstyrelsen för utarbetande av 
nationella informationsmängder (NIMar) utifrån myndighetens uppdrag om standardiserad 
dokumentation inom cancervården. Det omfattar även det arbete som Kundgrupp Cosmic 
initierat och som drivs inom ramen för programstyrning informationsförsörjning kvalitetsregister. 
Där ingår arbete med informationsspecifikationer, att hämta information från nationella 
tjänstekontrakt samt anpassning av kvalitetsregistren för bröst- och prostatacancer utifrån 
automatiserad informationsförsörjning.  

Under 2020 etablerades integration mellan Region Skånes ordinationssystem för cytostatika 
(Cytobase) och INCA-plattformen. Under året initierades även motsvarande integration för andra 
regioner med Cytobase. Integration med det ordinationssystem som flera andra regioner 
använder, Cytodos, inleddes också under 2020. 

För kvalitetsregister på INCA-plattformen finns en integration mot 1177 Vårdguiden som 
möjliggör insamling och återkoppling av data, till exempel patientrapporterade mått (se nedan). 

RCC i samverkan arbetar även aktivt med att ansluta INCA till den nationella tjänsteplattformen 
för att möjliggöra fler integrationsmönster och därigenom stödja effektiv datainsamling.  
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Tillsammans med nationell samverkansgrupp strukturerad vårdinformation har RCC i samverkan 
en dialog om hur utvecklingen av standardiserade svarsmallar inom cancerdiagnostik kan stödjas 
och vilken roll RCC kan ha i det arbetet.  

RC Syd arbetade under 2020 med att införa ytterligare möjlighet till tvåvägsautentisering för att 
kunna logga in och registrera data i de register som ligger på Pharos. Lösningen hann dock inte 
implementeras under 2020 på grund av tidsbrist hos IT-konsulten. Arbetet med detta fortsätter 
därför under 2021. De register som ligger på 3C har flera möjligheter till tvåvägsautentisering 
sedan ett par år. 

För närvarande pågår inget aktivt arbete med anpassning till nationella fackspråk inom RC Syd, 
men databaserna är byggda för att relativt snabbt kunna anpassas när kodverk och nationella 
informationsmängder finns tillgängliga för de diagnosområden som följs i de register som är 
anslutna till RC Syd. 

 

UTVECKLING AV REGISTERDESIGN, INKLUSIVE STÖD FÖR 
GENERISKA FUNKTIONER RESPEKTIVE KOPPLING MOT 
NATIONELLA VÅRDPROGRAM, FÖRBÄTTRINGSARBETE OCH 
PATIENTERS PERSPEKTIV 
RCC Syd deltar i ett antal nationella arbets- och funktionsgrupper som har i uppdrag att 
effektivisera och harmonisera utveckling, kvalitetssäkring och återkoppling av data från 
kvalitetsregistren på cancerområdet. Exempel är nationell arbetsgrupp för registeradministratörer, 
nationell arbetsgrupp för statistiker samt nationell arbetsgrupp för registerproduktägare. 
Grupperna arbetar med att ta fram enhetliga lösningar och arbetsrutiner för utveckling och 
hantering av kvalitetsregistren på cancerområdet. 

Varje kvalitetsregister för cancer har ett nationellt stödteam på ett av de sex RCC. De nationella 
stödteamen är multiprofessionellt sammansatta och består i regel av statistiker, 
registerproduktägare, registeradministratör och vårdprogramhandläggare/diagnoskoordinator. 
RCC Syd är nationellt stödjande för Testikelcancerregistret, Urinblåsecancerregistret samt tre 
delregister inom Blodcancerregistret (ALL, AML och Lymfom). RCC Syd är även nationellt 
stödjande för kvalitetsregistret för ortopediska sarkom som inte erhåller statliga medel från SKR. 
I och med att NPO Cancer/RCC i samverkan ser att kvalitetsregistret har ett värde för att kunna 
följa upp och utveckla vården för patienter med ortopediska sarkom har man beslutat att med 
gemensamma resurser ge stöd för utveckling och återkoppling av data från registret.  

Ett nationellt stödteam inom RCC ansvarar för samordning och utveckling av ett specifikt 
kvalitetsregister och ska bland annat ta fram en årlig utvecklingsplan för registret, stödja 
registerstyrgruppen med registerdesign, val av kvalitetsindikatorer och rapportering av data. Det 
nationella stödteamsarbetet följer nationellt fastställd uppdragsbeskrivning i vilken det bland 
annat ingår att säkra kopplingen mot nationella vårdprogram så att kvalitetsregistret möjliggör 
uppföljning av den aktuella vårdprocessen samt utvärdering av huruvida vårdverksamheten 
bedrivs i enlighet med nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp. Under 2020 
genomförde RCC Syd en kartläggning av överensstämmelsen mellan de nationella 
vårdprogrammens kvalitetsindikatorer och innehållet i kvalitetsregistrens interaktiva rapporter (se 
även Utdatalösningar nedan). 



 

              
 
 

I RCC Syds uppdrag ingår samordning, stöd och utvärdering av förbättringsarbete i hela 
vårdkedjan. RCC Syd arbetar därför kontinuerligt för att data från kvalitetsregister på 
cancerområdet ska användas för uppföljning och utveckling av cancervården i Södra 
sjukvårdsregionen. Under 2020 gav RCC Syd stöd till regional patientprocessutveckling genom 
uppdrag och finansiell ersättning (10–20 % av heltid) till drygt 40 regionala patientprocessledare 
(RPPL) inom drygt 20 olika diagnosområden samt ett antal tvärgående processer, till exempel 
ärftlig cancer, bilddiagnostik och cancerrehabilitering. I uppdraget som RPPL ingår att stödja det 
lokala patientprocessarbetet och lokala patientprocessledare på de olika sjukhusen i Södra 
sjukvårdsregionen samt att hålla samman sjukvårdsregionala nätverk bestående av lokala 
patientprocessteam. En viktig del av RPPL:s uppdrag är att genom det sjukvårdsregionala 
nätverket stödja jämlik implementering av nationella vårdprogram och standardiserade 
vårdförlopp samt att kontinuerligt analysera och diskutera klinisk kvalitet och väntetider baserat 
på kvalitetsregisterdata.  

RC Syd arbetar aktivt i samverkan med registerhållare och registerstyrgrupper med att 
kontinuerligt uppdatera/vidareutveckla både vilken information som registreras och det grafiska 
gränssnitt som används i registerplattformarna. Under 2020 testade RC Syd ett nytt arbetssätt där 
en utvecklingsledare från RC Syd tillsammans med registret utformade en handlingsplan utifrån 
beslutsbrevet i syfte att bibehålla/öka registrets certifieringsnivå samt identifiera hur RC Syd kan 
vara behjälpliga i detta arbete. Under året genomfördes detta arbete inte minst med de register 
som enligt beslutsbreven för 2020 hade störst utvecklingsutmaningar. Arbetssättet var mycket 
lyckosamt och kommer därför att fortsätta under 2021. 

 

HÖG TÄCKNINGSGRAD OCH GOD DATAKVALITET 
RCC Syd har ett sjukvårdsregionalt (solidariskt finansierat) uppdrag rörande insamling, kodning 
och rapportering av canceranmälningar i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift HSLF-FS 
2016:7. Detta ger en tillförlitlig nämnare vid beräkning av täckningsgrad i kvalitetsregistren inom 
NPO cancersjukdomar. Canceranmälningarna utgör även underlag för kvalitetssäkring och 
möjliggör 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 och flertalet kvalitetsregister på cancerområdet uppnår en täckningsgrad på >95 %.  

Tillsammans med registerhållare och registerstyrgrupper genomför RC Syd kontinuerliga 
teknikförbättringar för att underlätta för vårdpersonal att förse registren med data. Under 2020 
utfördes dessutom arbete avseende täckningsgrad för PROM/PREM. RC Syd erbjuder idag fyra 
lösningar för att möjliggöra datainhämtning från patienter. De fyra inmatningslösningarna är 
pappersformulär (som sedan matas in manuellt), SMS med länk till inmatningsformulär, mail med 
länk till inmatningsformulär samt patientinmatning via 1177.se. Denna utveckling gör att 
täckningsgraden avseende PROM/PREM förväntas gå upp ytterligare. 

Historiskt sett har RC Syd stor erfarenhet av och deltar aktivt i arbete med att göra planer för 
systematiskt valideringsarbete för varje register och under 2020 intensifierades detta arbete. 
Målsättningen var att alla register anslutna till RC Syd skulle ha en plan för systematiskt 
valideringsarbete. Cirka fem av de register som är anslutna till RC Syd hade vid utgången av 2020 



 

              
 
 

planer för systematiskt valideringsarbete. I och med att målet, det vill säga 100 %, ej uppnåddes 
kommer arbetet att fortsätta under 2021. 

Under 2020 medverkade RC Syd även aktivt i det nationella arbetet med att revidera 
valideringshandboken. 

 

REDOVISNING AV DATA  
RCC Syd arbetade under 2020 tillsammans med övriga fem RCC för att data från 
kvalitetsregistren på cancerområdet i ökad omfattning ska användas för uppföljning och 
utveckling av cancervården. Vid utgången av 2020 fanns öppna, interaktiva kvalitetsdatarapporter 
för de flesta nationella kvalitetsregister på cancerområdet publicerade på RCC i samverkans 
gemensamma webbplats. Arbetet för att tillgängliggöra data från kvalitetsregister på 
cancerområdet har även inkluderat leverans av data för presentation på Vården i siffror. 

Vidare tog RCC Syd fram sjukvårdsregionala kvalitetsdatarapporter med kommentarer från 
berörda regionala patientprocessledare (RPPL). Kvalitetsdatarapporterna har diskuterats med 
RCC Syds styrgrupp, men också med RCC i samverkan och utgör ett underlag för diskussion 
kring behov av fortsatt utveckling och harmonisering av befintliga utdatalösningar. 

Vidareutveckling av statiska utdatarapporter och, för ett antal register, dessutom dynamiska 
utdatarapporter är ett ständigt pågående arbete inom RC Syd. Under 2020 vidareutvecklades 
möjligheten att inom ramen för statistikverktyget SAS, och med egen kompetens och kapacitet, 
arbeta fram dynamiska utdatarapporter med ytterligare flexibilitet. Under året bistod RC Syd 
också anslutna register med att förse Vården i siffror med resultat för indikatorer. Målsättningen 
för året var att alla register skulle ha direktöverföring av minst en indikator till Vården i siffror 
och samtliga register som så önskar har nu denna möjlighet. 

 

PATIENTMEDVERKAN INKLUSIVE PROM OCH PREM 
RCC Syds patient och närståenderåd (PNR) har till uppgift att bidra till cancervårdens utveckling 
ur ett patient- och närståendeperspektiv. Rådet har en rådgivande funktion och arbetar enbart 
med diagnosöverskridande frågor. Samtliga företrädare i PNR har bjudits in till utbildningsdagar 
med fokus på information och dialog om RCC:s organisation och uppdrag, däribland arbetet med 
nationella kvalitetsregister. Ett av PNR:s fokusområden är att öka användandet av 
patientrapporterade mått i cancervården.  

RCC Syd gav under 2020 stöd för utskick och sammanställning av PROM för två nationella 
kvalitetsregister. Integration från INCA-plattformen mot 1177 Vårdguiden möjliggör att 
meddelanden (till exempel enkäter) kan skickas från INCA-anslutna register till patienter via 
1177.se. 

Två medarbetare från RCC Syd deltar i RCC i samverkans nationella arbetsgrupp för 
patientrapporterade mått. 

RC Syd stödjer anslutna register att delta i patientdialoger. Därtill utvecklar RC Syd, tillsammans 
med registren, patientvänliga PROM/PREM för att underlätta för patienterna att lämna 
efterfrågad information (se mer information under Hög täckningsgrad och god datakvalitet). 

https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/statistik/kvalitetsregisterstatistik/interaktiva-rapporter/
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/statistik/kvalitetsregisterstatistik/interaktiva-rapporter/


 

              
 
 

DATA MANAGEMENT OCH STATISTISKA ANALYSER  
RCC Syd bistod under 2020 anslutna register i utarbetande av årsrapport inklusive interaktiva 
rapporter (se även avsnitten Redovisning av data respektive Utdatalösningar). Hantering av data 
(uttag, sammanställning, dokumentation) inför utlämnande till registerstyrgrupp och 
forskargrupper inom ramen för beviljade registerstudier skedde kontinuerligt under året.  

Statistiska analyser inför olika presentationer, inklusive årsrapporter, är naturliga delar i det stöd 
RC Syd bistår anslutna register med. Statistiskt stöd vid forskningsprojekt kan också bistås med. 
Det nationella ramverket för statistisk analys av registerdata borgar för att statistiska analyser ska 
utföras korrekt och med hög kvalitet. Vid framtagandet av ramverket medverkade RC Syd aktivt 
och under 2020 implementerades ramverket i verksamheten. För att säkerställa god statistisk 
analys av registerdata för anslutna register uppmuntrade RC Syd under 2020 fler register att ta 
hjälp av RC Syd för sina statistiska analyser. Flertalet register använder nu RC Syds kompetens 
och kapacitet för sina statistiska analyser. 

 

STÖD FÖR FORSKNING OCH SAMVERKAN MED LIFE SCIENCE 
Via Arbetsgruppen för kvalitetsregister och INCA (AKI) utökade RCC i samverkan under 2020 
dialogen med Uppsala Clinical Research Center (UCR) för att lära mer om registerbaserade 
randomiserade studier (R-RCT) och de arbetsrutiner som behöver finnas på plats för 
genomförande av R-RCT. Informationen om UCR:s organisation och arbetsrutiner för R-RCT 
utgör ett värdefullt underlag i RCC i samverkans fortsatta arbete med att etablera en organisation 
för att kunna genomföra R-RCT för kvalitetsregistren på cancerområdet.  

RCO Syd samarbetar med Kliniska Studier Sverige Forum Söder och genomförde i samverkan 
med dem två workshops med fokus på Good Clinical Practice (GCP) under 2020. 

Under året genomfördes regelbundet återkommande kommunikationsinsatser som syftade till att 
synliggöra kvalitetsregister, forskning som omfattar registerdata samt tydliggöra processen för 
ansökan om uttag av data för forskning. I dialog med berörda registerhållare hanterade och 
lämnade RCO Syd ut registerdata till ett antal beviljade forskningsprojekt (se ovan). 

RCO Syd är aktiva med att effektuera beviljade utlämnanden av data för forskning. Arbete för att 
underlätta datautlämning på ett personuppgiftssäkert sätt fortsatte under 2020 med målet att 
kvalitetssäkra och effektivisera processen för ansökan om uttag av data från kvalitetsregister som 
har Region Skåne eller Region Blekinge som CPUA. Chefen för RC Syd Lund har en delegering 
från Region Skånes regiondirektör att besluta om utlämnande av data från register där Region 
Skåne är CPUA-myndighet. 

Representant för RC Syd var under 2020 med i programkommittén som jobbade med att ta fram 
en registerkonferensdag anordnad av SKR, Vetenskapsrådet och Apotekarsocieteten. 

 



 

              
 
 

STÖD I JURIDISKA FRÅGOR 
Genom AKI arbetar RCC i samverkan kontinuerligt med att se över arbetsrutiner för hantering 
och utlämnande av personuppgifter, patientinformation för anslutna register samt uppdrags- och 
personuppgiftsbiträdesavtal.  

RCO Syd samverkar också kontinuerligt med Dataskyddsombud och jurister i Region Skåne som 
företräder Södra sjukvårdsregionens CPUA. En kontinuerlig samverkan med övriga RCO och 
det nationella juristnätverket är av avgörande betydelse. Chefen för RC Syd Lund har i uppdrag 
att företräda Region Skåne som CPUA i dialogen med registerhållare och ansvarar även för att 
samordna arbetsprocesser kopplade till CPUA:s uppdrag och ansvar. 

 

UTDATALÖSNINGAR 
RCC i samverkans modell för öppen, interaktiv redovisning av data uppdaterades kontinuerligt 
under året. Arbete pågår för att samtliga register på cancerområdet ska redovisa data enligt 
modellen som bland annat innefattar redovisning av de kvalitetsindikatorer som fastställts i 
nationellt vårdprogram för respektive diagnos. Under 2020 genomförde RCC Syd en kartläggning 
avseende överensstämmelsen mellan de nationella vårdprogrammens indikatorer och vad som 
presenteras i öppna, interaktiva utdatarapporter från de nationella kvalitetsregistren. Resultatet av 
kartläggningen har sedan presenterats för RCC Syds styrgrupp, RCC i samverkan samt på möte 
för samtliga registerhållare för nationella kvalitetsregister på cancerområdet. Arbete för att 
ytterligare stärka kopplingen mellan nationella vårdprogram och kvalitetsregistren på 
cancerområdet fortsätter i nationell samverkan under 2021 och kommer bland annat att omfatta 
utökad kartläggning och analys samt förslag på utveckling av kvalitetsindikatorer.   

En viktig del i arbetet är att marknadsföra utdatapresentationerna för tilltänkta målgrupper och 
därmed öka användandet av data för uppföljning och utveckling av vården. RCC Syd 
demonstrerade under året utdatarapporterna på möten med regionala patientprocessledare 
(RPPL) och vårdens medarbetare, inklusive representanter från sjukhus- och förvaltningsledning. 
Inför 2021 planerar RCC Syd att genomföra lokala utbildningar i hantering av utdata med målet 
att ytterligare öka användandet av data för lokalt och sjukvårdsregionalt förbättringsarbete. 

RC Syd har fungerande utdatalösningar för samtliga anslutna register. Programvarorna och deras 
funktionalitet för att visa data dynamiskt vidareutvecklades under 2020 och SAS Visual Analytics 
används nu som verktyg för dynamiska utdatarapporter (se även Redovisning av data). På sikt 
kommer nuvarande system att ersättas med utdatarapporter framtagna i SAS, vilket är fördelaktigt 
eftersom SAS är kvalitetssäkrat genom leverantören och även innehåller modeller för statistisk 
analys. Systemen för statistiska utdatarapporter utvecklas kontinuerligt genom samarbete mellan 
registren och programmerare på RC Syd. 

 

STÖD ÅT LOKAL/REGIONAL KUNSKAPSSTYRNING 
RCC Syd har inom ramen för den nationella cancerstrategin i uppdrag att samordna och stödja 
nationell och regional kunskapsstyrning på cancerområdet. Mål och uppdrag, som bland annat 
omfattar nationell och regional samordning av vårdprogram, kvalitetsregister samt regional 



 

              
 
 

patientprocessutveckling, beskrivs i Regional cancerplan för Södra sjukvårdsregionen 2019–2022, 
Södra regionvårdsnämndens ägardirektiv till RCC Syd, regeringens långsiktiga inriktning för det 
nationella arbetet med cancervården samt i Förordning (2019:7) om statsbidrag till regionala 
cancercentrum. RCC Syds arbete med nationell och regional kunskapsstyrning under det gångna 
året beskrivs mer ingående i verksamhetens årsredovisning för 2020. 

RC Syd gav under 2020 stöd till Södra sjukvårdsregionen inom områdena kunskapsbaserad vård 
och kliniskt förbättringsarbete. Uppdraget omfattade även stöd till Södra sjukvårdsregionen 
avseende uttag, hantering och tolkning av kvalitetsregisterdata samt vårddatabasinformation som 
bas för kliniskt förbättringsarbete. 

Via ovan beskrivna samarbete med Södra Regionvårdsnämnden bistod under 2020 RC Syd även 
de Nationella Programområden (NPO) som Södra Sjukvårdsregionen ansvarar för. RC Syd har 
en tydligt utsedd person som ansvarar för detta och personen deltog på ett antal av mötena med 
de NPO som så önskade. 

RCO Syd är representerade i Södra sjukvårdsregionens Regionala samverkansgrupp för 
kvalitetsregister. Samverkansgruppen planerade att genomföra en regional konferens med fokus 
på kvalitetsregister under 2020, men på grund av covid-19-pandemin sköts konferensen fram. 
Konferensen kommer istället att genomföras i digital form i slutet av april 2021. 

 

RELEVANT SAMVERKAN MED ANNAN VERKSAMHET 
Kontinuerlig samverkan sker med representanter från Södra regionvårdsnämndens kansli, ovan 
nämnda Regionala samverkansgrupp för kvalitetsregister, Kliniska Studier Sverige Forum Söder 
samt diverse grupperingar inom regionernas tjänstemannaorganisationer.  

Omfattande nationell samverkan sker inom ramen för RCO i samverkan, RCC i samverkan samt 
diverse nationella arbetsgrupper. 

RC Syd är organiserat så att naturligt samarbete sker med analysprojekt inom södra 
Sjukvårdsregionen och Region Skåne. RC Syd har också ett organiserat samarbete med 
institutionen för matematisk analys vid naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. 

 

FÖRBEREDELSER INFÖR KOMMANDE STATSBIDRAG 
Nationellt och regionalt samarbete kring utarbetande av remissvar på ”Förordning om statsbidrag 
för kvalitetsregisterverksamhet vid regionala registercentrum och regionala cancercentrum” har 
varit värdefullt för att synliggöra kommande utmaningar samt behov av samverkan och 
gemensam utveckling. För kvalitetsregistren på cancerområdet har RCC i samverkan ett väl 
etablerat samarbete som bygger på att samtliga sex RCC bidrar och arbetar enligt gemensamma 
arbetsprocesser. Samverkansformer inklusive finansiering regleras i ett objektsavtal som ses över 
årligen. Inför ett kommande statsbidrag noteras ett stort behov av att tydliggöra och förstärka 
CPUA:s roll samt att stärka tillgången till juridisk kompetens. 

År 2020 var det första året som alla nationella kvalitetsregister anslutna till RC Syd erbjöds 
likadana överenskommelser och stödutbud oavsett om registren historiskt varit mer knutna till 
RC Syd Karlskrona eller RC Syd Lund. Detta skedde genom en mycket hög samverkan mellan 

https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/strategisk-utvecklingsplan/syd/cancerplan/rcc-syd-cancerplan-2019-2022_web.pdf
https://sodrasjukvardsregionen.se/download/arende-4-2018-12-06-agardirektiv-till-rcc/?wpdmdl=9956&masterkey=5c053092b9880
https://www.regeringen.se/49b48b/contentassets/1b060974fa3340b0b1d9d5e1f265a673/langsiktig-inriktning-pa-det-nationella-arbetet-med-cancervarden-s2018_03084_fs.pdf
https://www.regeringen.se/49b48b/contentassets/1b060974fa3340b0b1d9d5e1f265a673/langsiktig-inriktning-pa-det-nationella-arbetet-med-cancervarden-s2018_03084_fs.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20197-om-statsbidrag-for-verksamhet_sfs-2019-7
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20197-om-statsbidrag-for-verksamhet_sfs-2019-7
https://cancercentrum.se/globalassets/om-rcc/syd/arsredovisning/arsredovisning-rcc-syd-2020---final.pdf


 

              
 
 

noderna Karlskrona och Lund. Den nationella representationen skedde också mer samordnat än 
tidigare. Därutöver övergick RC Syd under 2020 till en virtuell organisation med en gemensam 
virtuell budget där kostnaden för registerplattformarna 3C och Pharos har harmonierats. Detta 
arbete har så långt som möjligt förberett såväl RC Syd som anslutna nationella kvalitetsregister 
för ett eventuellt statsbidrag. 

Medarbetare från RCO Syd deltog dessutom i utformandet av Region Skånes svar på remissen 
för statsbidrag och medarbetare från RC Syd har deltagit i motsvarande arbete för Region 
Blekinge. RC Syd respektive RCC i samverkan har därefter lämnat in remissvar. 

 

EKONOMISK REDOVISNING  
Medel redovisas separat för RC respektive RCC Syd, se bilagor. 

 

BILAGOR 
Bilaga 1A Ekonomisk rapport 2020 RC Syd  

Bilaga 1B Ekonomisk rapport 2020 RCC Syd  
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