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REGISTERCENTRUMORGANISATION SYDS 

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2020 

 

RCO:s verksamhetsplan utformas enligt följande: 

Basen utgörs av verksamhetsplan för RCO Sam. Aktiviteter och mål i verksamhetsplan 

för RCO Sam ska enligt givna instruktioner inte upprepas. Med utgångspunkt i dessa 

instruktioner presenteras RCO Syds verksamhetsplan för 2020 enligt nedan: 

 

1. Stöd till de Nationella Kvalitetsregistren i anpassningen till det nya 

kvalitetsregistersystemet:  

IT-plattformar.  

RCC Syd kommer under 2020 att fortsätta samverkan med övriga RCC, RC Väst 

och RC Norr kring utveckling och drift av INCA-plattformen. Samverkan mellan de 

sex RCC beskrivs och regleras i Samarbetsavtal rörande Nationell samverkan för 

utveckling av register och IT-plattformen INCA (bilaga B). Inom ramen för detta 

samarbete drivs kontinuerligt utvecklingsarbete, bl. a insatser som syftar till att ta 

fram generiska lösningar för registerutveckling, stöd för automatisk överföring och 

presentation av data. Under 2020 kommer ett gemensamt kvalitetsledningssystem 

för RCC i samverkans registerverksamhet att implementeras.  

RC Syd fortsätter sin medverkan i det nationella arbetet med att se över antalet 

plattformar för lagring av data från nationella kvalitetsregister. De register RC Syd 

ansvarar för ligger på 6 olika plattformar men de flesta register ligger endera på 3C 

(ägt av Region Skåne) eller på Pharos (ägt av Nasher men med stor 

påverkansmöjlighet från RC Syd). RC Syd har beslutat att två av plattformarna är 

strategiska (3C och Pharos). Övriga plattformar kommer under 2020 att 

utvärderas inom ramen för det nationella arbetet som pågår. 

RC Syd arbetar med ständig utveckling av 3C och Pharos i samverkan med de 

register som ligger på dessa plattformar. Under 2020 kommer detta arbete att 

fortsätta och konkret är det planerat möte med Registerrepresentanter för att 

diskutera utvecklingsönskemål av 3C och Pharos samt prioriteringar inom ramen 

för den budget som finns. 

Vidare kommer RC syd att tillse att kostnaden för 3C och Pharos är likvärdig och 

hanteras på ett sätt som förbereder oss för ett eventuellt statsbidrag. 

Utformning och utveckling av registrens design. 

Inom RCC får varje register stöd av ett multidisciplinärt stödteam som arbetar 



 

 
Hornsgatan 15, 118 82 
Stockholm 

 
08-452 70 00 

 
kvalitetsregister@skl.se 

 
www.kvalitetsregister.se 

 

enligt en gemensam nationell modell och samordnar arbetet med att ta fram årliga 

utvecklingsplaner för registret. Detta bidrar till att nationella vårdprogram, 

regional patientprocessutveckling och arbetsfördelning utgör en naturlig 

utgångspunkt i utvecklingen av varje enskilt register inom NPO Cancer. 

Arbetsmodellen kommer att presenteras i olika regionala samverkansfora under 

2020 med målet att spilla över på registerutveckling inom andra NPO. 

Inom RC Syd arbetar vi tätt tillsammans med alla register som är anslutna till 3C 

och Pharos för att ständigt utveckla registrens design. Vi arbetar också med 

standardisering av variabler enligt den nationella modellen och som förbereder för 

direktöverföring. Under 2020 kommer detta arbete att intensifieras med 

inriktning på att alla register ska inom en för varje register fastslagen tidsram 

uppfylla de krav som finns nationellt och som är underlag för klassificera registren. 

Åtgärder för att uppnå hög täckningsgrad (och anslutningsgrad) och god 

datakvalitet. 

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 NPO 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%. 

RC Syd stödjer kontinuerligt alla registren i framtagning av underlag för beräkning 

av täckningsgrad och anslutningsgrad. 

Avseende datakvalitet har RC Syd historiskt stor erfarenhet och deltar aktivt i 

arbete med att göra planer för systematiskt valideringsarbete för varje register. 

Detta arbete görs i samverkan med registren och kommer att intensifieras under 

2020 och målsättningen är att alla register anslutna till RC Syd ska ha en plan för 

systematiskt valideringsarbete under 2020. 

RC Syd deltar aktivt i arbetat med att justera den befintliga valideringshandboken 

där målsättningen är att under 2020 ha en godkänd reviderad version av 

valideringshandboken. 

Åtgärder för att förbättra registrens täckningsgrad och anslutningsgrad 

Det är huvudmännens uppdrag att tillse att registren har hög täckningsgrad och 

anslutningsgrad. RC Syd avser att under 2020 supportera registren när det gäller 

få ut information till registren att de behöver kontakt de huvudmän som har dålig 

anslutnings- och täckningsgrad. 
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Öppna redovisningar.  

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 regionernas vårddatabaser. Insatserna består dels av stöd med att 

välja lämpliga indikatorer, dels av hjälp med överföring av data via 

tjänstekontrakt.  

RCC Syd kommer tillsammans med övriga RCC att fortsätta utvecklingen av 

lösningar för öppen, interaktiv återkoppling av data på www.cancercentrum.se 

som för närvarande omfattar data från 15 kvalitetsregister. En viktig del i arbetet 

är att marknadsföra utdatapresentationerna för tilltänkta målgrupper och därmed 

öka användandet av data för uppföljning och utveckling av vården. 

 

RC Syd arbetar för att under 2020 kunna erbjuda en dynamisk utdataplattform i. 

Avsikten är att kostnadseffektivt kunna erbjuda dynamiska utdatarapporter som 

rapporterar ”on-line”. Statistiska utdatarapporter är mer lämpliga som 

beslutsunderlag och dessa utvecklas ständigt i samråd med registren. 

 

RC Syd erbjuder redan direktöverföring till Vården I Siffror (VIS) och detta arbete 

fortsätter under 2020 och målsättningen är att alla register ska ha direktöverföring 

av minst 1 indikator till VIS. Av tekniska skäl kommer detta arbete främst att 

effektueras för de register som ligger på 3C och Pharos. 

Patientmedverkan och PROM/PREM.  
Integration mot 1177 Vårdguiden har implementerats på INCA-plattformen vilket 
möjliggör att meddelanden, t ex enkäter, kan skickas från INCA-anslutna register 
till patienter via 1177.se. Under 2020 kommer de kvalitetsregister (totalt åtta) som 
deltar i projektet Individuell patientöversikt (IPÖ) att skicka ut PROM via 1177. 
Data kommer dels att kunna användas för uppföljning och hantering i vårdmötet 
(eller via händelsestyrda PROM), dels att hanteras på gruppnivå inom ramen för 
det aktuella kvalitetsregistret. Utöver detta planerar RCC Syd att stödja PROM- 
och PREM-utskick via 1177 för två register.  
RCC i samverkans nationella arbetsgrupp för PROM och PREM kommer under 
2020 att utarbeta och stödja implementering av gemensamma arbetsprocesser för 
val av instrument, teknisk enkätkonstruktion och förvaltning samt analys av 
insamlade data.  
RC Syd erbjuder redan idag verktyg för att låta patienterna själva direkt svara på 
PROM/PREM elektroniskt. Detta göras genom att patienterna får SMS eller E-post 
med en länk som de kan använda för att komma vidare till 
inmatningsfunktionaliteten. Under 2020 kommer tillägget att patienter via 1177.se 
ska kunna komma åt inmatningsfunktionaliteten vilket gör att täckningsgraden 
avseende PROM/PREM förväntas gå upp ytterligare. 
RC Syd kommer även under 2020 att vara delaktiga i, och sammankallande för, 
PROM/PREM-nätverket. 
 

http://www.cancercentrum.se/
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Statistik och datakvalitet.  

Utveckling och tillämpning av statistiska metoder samt metoder för 

kvalitetssäkring av data kommer framförallt att ske inom nationell samverkan.  

RCC Syd har ett regionalt, solidariskt finansierat uppdrag rörande förbättrad 

datakvalitet samt stöd vid regionala datauttag och tolkning av 

kvalitetsregisterdata. Arbetet består bl a i genomförandet av regelbundna 

kvalitetskontroller av data, informations- och utbildningsinsatser.  

RC Syd deltar aktivt med att ta fram ett nationellt ramverk för statistisk analys av 

registerdata (på uppdrag av RCO-SAM). Detta arbete förankras i RCO nationellt 

och beslutas i Ledningsfunktionen. Arbetet är planerat vara färdigt under 2019 

men ska under 2020 implementeras i analysarbetet på RC Syd. 

RC Syd planerar att under 2020 systematiskt och till samtliga register erbjuda 

design av valideringsstudier inkluderande målsättning, urval och storlek. Detta 

designarbete är av statistisk karaktär. Tillsammans med registren ska sedan 

planen verkställas. RC syd ska under 2020 arbeta för att fler register ska anta 

erbjudandet om statistiskt stöd avseende redovisning av insamlad information i 

t.ex. årsrapporter, vården i siffror, hemsidor mm. 

Stöd för att underlätta forskning och samverkan med Life Science.  

RCO Syd har för avsikt att under 2020 synliggöra vilka kompetenser RCO Syd kan 

bistå med avseende registerbaserade statistiska analyser för både forskning och 

verksamhetsuppföljning. Kommunikationsinsatser kommer att genomföras för att 

synliggöra forskningsprojekt som RCO Syd alternativt anslutna register har 

genomfört eller gett stöd till. 

RCO Syd arbetar för att delge registren och Life Science sektorn de tydliga rutiner 

som finns för utlämnande av data för forskningsändamål. 

RCO Syd deltar aktivt med att utforma programmet för an årlig konferens 

avseende forskning på registerdata. Konferensen anordnas i samverkan mellan 

SKL, Vetenskapsrådet och Apotekarsocieteten. 

 

CPUA 

Samverkan kring juridiska frågeställningar som berör registerverksamheten sker 

kontinuerligt under året med Dataskyddsombud och jurister i Region Skåne som 

företräder Södra sjukvårdsregionens CPUA. En kontinuerlig samverkan med 

övriga RCO och det nationella CPUA-nätverket är av avgörande betydelse.  

Chefen för RC Syd Lund har från och med hösten hösten 2019 i uppdrag att 

företräda Region Skåne som CPUA i dialogen med registerhållare och ansvarar 

även för att samordna arbetsprocesser kopplade till CPUAs uppdrag och ansvar. 

RCO Syd har för avsikt att lyfta juridiska frågeställningar kring kvalitetsregister i 

olika fora med målet att öka kunskapen om rådande regelverk och 

arbetsprocesser. 
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2. Hur RCO bidrar till att underlätta registrens datainsamling 

För att effektivisera inrapporteringen till register deltar representanter från RCO 

Syd i Region Skånes projekt rörande överföring från vårddokumentationssystem 

till kvalitetsregister. Inom ramen för detta arbete sker även samverkan med 

projektet Skånes Digitala Vårdsystem (SDV) som är Region Skånes nya 

sammanhållna vårdinformationssystem. RCO Syd stödjer kunskapsutbyte mellan 

SDV inklusive Direktöverföringsprojektet och övriga regioner i Södra 

sjukvårdsregionen. 

 

RC Syd arbetar på att underlätta för registrerare att via flera möjligheter, men 

ändå två-vägsautentisiering, komma åt att registrera information. Under 2020 

kommer både Pharos och 3C att ha minst 2 sådana möjligheter. 

 

3. Hur RCO bidrar till att underlätta registrens presentation av data 

och resultat (utdatalösningar) 

RCO Syd kommer under 2020 att fortsätta föra dialog med anslutna register, 

berörda NPO och regionernas tjänstemannaorganisationer inom södra 

sjukvårdsregionen i syfte att identifiera målgrupper och hitta lämpliga 

kvalitetsindikatorer inklusive målnivåer. Detta omfattar även information om 

arbetsprocesser kring kvalitetsregister samt befintliga utdatalösningar.  

 

4. Stöd i arbetet i den lokala/regionala utvecklingen mot ett 

sammanhållet system för kunskapsstyrning 

Ett prioriterat område för RCO Syd är att etablera en kontinuerlig dialog med de 

personer som ansvarar för att samordna och stödja införandet av regionernas 

lokala och regionala kunskapsstyrningsorganisationer. En Regional 

samverkansgrupp för kvalitetsregister har nyligen bildats i Södra sjukvårdsregionen 

och kommer att utgöra ett viktigt forum för kvalitetsregisterfrågor. 

Samverkansgruppen kommer under 2020 bl. a. att genomföra en heldagskonferens 

med fokus på förbättringsarbete med användande av data från kvalitetsregister. De 

exakta formerna för denna konferens samt målgrupp är under framtagande. 

 

Tillskapandet av regional samverkansgrupp för kvalitetsregister innebär en möjlighet 

för att RCO Syd får en nära koppling till linjeverksamheten men innebär också att det 

finns två närliggande regionala uppdrag som förutsätter kontinuerlig dialog om 

ansvarsförhållanden och vad som är vilken grupps uppdrag. 

 

RCC Syd ansvarar tillsammans med övriga RCC för utveckling av och stöd för 

implementering av nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp (SVF) 

inom cancerområdet. Vidare ansvarar RCC Syd för att samordna utveckling och 
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uppföljning av cancerprocesser i Södra sjukvårdsregionen. Det samlade uppdraget 

innebär goda möjligheter att bidra till att stärka kopplingen mellan SVF, nationella 

vårdprogram, nationella kvalitetsregister och regionalt patientprocessarbete.  

Inom de områden som inte är cancer kommer också SVF att börja användas och RC 

Syd kommer att bidra i detta arbete. 

 

5. Beskriv hur RCO idag är organisatoriskt inplacerat i 

”värdregionens” verksamhet.  

Södra sjukvårdsregionen består av Region Blekinge, Region Kronoberg, Region 

Halland (södra) och Region Skåne. RC Syd består av två noder som är organisatoriskt 

placerade i Region Skåne respektive Region Blekinge. RCC Syd är organisatoriskt 

placerad i Region Skåne, Koncernkontoret Avdelningen för Hälso- och 

sjukvårdsstyrning men uppdraget omfattar hela Södra sjukvårdsregionen i enlighet 

med ägardirektiv beslutat av Södra regionvårdsnämnden, bilaga C. 

 

RC Syd är alltså i praktiken en virtuell organisation med egna ursprungshistorier. 

Under 2019 har ett stort arbete gjorts för att bemöta samtliga NKR anslutna till RC 

Syd på samma sätt och ge dem tillgång till samma service. Detta innebär att från och 

med 2020 ser överenskommelserna med alla NKR likadana ut oavsett om de historiskt 

varit mer knutna till RC Syd Blekinge eller RC Syd Skåne. Likaså inför RC Syd en 

virtuell organisation och en virtuell budget. Representationen i nationella 

sammanhang kommer också att ske samordnat och RC Syd har utsett en tydlig 

huvudman (Region Skåne) men också tydligt sagt att verksamheten även framöver 

fysiskt ska bedrivas på två geografiska orter (Karlskrona och Lund). 

 

6. Relevant samverkan med annan verksamhet, exempelvis 

angränsande regionala uppdrag 

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 och RCC i 

samverkan samt diverse nationella arbetsgrupper.  

RC Syd är utsett till Södra sjukvårdsregionens analysenhet med skrivet avtal med 

Södra Regionvårdsnämnden. Avtalet (se bilaga) innebär att RC Syd står till förfogande 

för de NPO som är knutna till Södra sjukvårdsregionen med finansiering från Södra 

Sjukvårdsregionen. RC Syd arbetar enligt principen ”one-single-point-of-contact” 

innebärande att NPO vänder sig till RC Syd för diskussion om de analyser som behövs 

och RC Syd genomför dessa oavsett var informationen behöver hämtas från. Under 

2019 inleddes operativt samarbete med NPO för nervsystemets sjukdomar. 

 

7. Budget för 2020 
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Enligt bifogat Exceldokument. 

 

Vi har utgått från att grundanslaget blir samma som 2019 och inte är påverkningsbart. 

Skulle det finnas möjlighet till högre grundanslag kan vi också öka och snabba på vårt 

stöd till registren. 

 

Vi har också, efter diskussion i RCO-SAM, lag till en post för ökade kostnader 

kopplade till den verksamhetsplan som fastställts för RCO-SAM 2020 till 2022. Nivån 

vi ligger på är 20% men vi antar att om det finns medel så blir fördelningen lika (i 

kronor – inte i procent) mellan alla RCO baserat på att alla RCO förväntas bidra i lika 

utsträckning. 

 

8. Övrigt 

Som framgår ovan kommer RCO Syd under 2020 att aktivt stödja samtliga NKR 

knutna till RCO Syd med att identifiera förbättringsmöjligheter med målsättningen att 

öka eller bibehålla sin certifieringsnivå. Detta arbete kommer att ske systematiskt med 

en utsedd person som för varje register identifierar utvecklingsbehov. 

 

Bilagor: 

Bilaga A: Budget RCO Syd 2020 

Bilaga B: Samarbetsavtal Nationell samverkan för utveckling av register och IT-

plattformen INCA  

Bilaga C: Ägardirektiv RCC Syd  

Bilaga D: Överenskommelse mellan RC Syd och Södra Regionvårdsnämnden avseende 

stöd till NPO 

Bilaga E: Intäkter nationellt till INCA  

  

 

 

 

  

 

 


