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REGISTERCENTRUM-
ORGANISATION (RCO) SYDS 
VERKSAMHETSPLAN FÖR 2022 
RCO Syds verksamhetsplan följer mall och instruktioner från stödfunktionen för Nationella 
kvalitetsregister. Den verksamhet och de insatser som planeras för 2022 utgår från de uppdrag till 
RCO som beskrivs i överenskommelsen Patientsäkerhet, nationella kvalitetsregister med mera 2021. 

Under 2022 planerar RCO Syd att ta fram en strukturerad arbetsprocess för de kommande årens 
arbete med verksamhetsplan, handlingsplan och budget samt fortlöpande uppföljning av dessa 
under året. Dessa uppföljningar kommer sedan mynna ut i verksamhetsberättelsen vid årets slut. 

Nedan redovisas det stöd och de aktiviteter som RCO Syd kommer att erbjuda anslutna nationella 
kvalitetsregister under 2022. 

IT-PLATTFORMAR 
RCC Syd samverkar med övriga RCC, RC Väst och RC Norr kring utveckling, förvaltning och 
drift av INCA-plattformen (se Bilaga D). Samverkan inkluderar även samfinansiering av personella 
resurser, bland annat IT-chef och nationell registersamordnare, och regleras årligen i 
Samarbetsavtal rörande Nationell samverkan för utveckling av register och IT-plattformen INCA. 
Inom ramen för detta samarbete drivs kontinuerligt utvecklingsarbete, bland annat gällande 
insatser som syftar till att ta fram generiska lösningar för register, enhetliga arbetsprocesser, stöd för 
automatisk överföring och presentation av data. 

De register RC Syd ansvarar för ligger på tre olika plattformar: 3C (15 register), Pharos (5 register) 
och Eurocrine (1 register). 3C och EuroCrine ägs av Region Skåne och Pharos ägs av företaget 
Nasher, med vilket RC Syd har ett gott samarbete med och där utvecklingen av Pharos styrs till 
stor del av RC Syd. För att kunna erbjuda anslutna nationella kvalitetsregister så likvärdigt stöd 
som möjligt har RC Syd beslutat att två av plattformarna, 3C och Pharos, är strategiska. 
Likvärdigt stöd innefattar enligt RC Syd även att kostnaderna för nyttjande av de strategiska 
plattformarna ska vara likvärdiga. Kostnaden för plattformarna ses därför över och harmoniseras 
med målsättningen att även 2022 och fortsatt därefter kunna erbjuda de register som ligger på 3C 
och Pharos samma årskostnad. 

RC Syd arbetar med ständig utveckling av plattformarna för 3C och Pharos. Detta arbete 
genomförs konkret genom planerade möten med registerrepresentanter för att diskutera 
gemensamma utvecklingsönskemål inom ramen för den budget som finns. En dokumenterad 
struktur samt riktlinjer för hur utvecklingsönskemål ska prioriteras kommer att tas fram under 
2022. RC Syd har som långsiktig målsättning att ta fram en enhetlig strategi för utveckling och 
förvaltning av RC Syds strategiska IT-plattformar. Detta arbete kommer att fortsätta så snart vi har 
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ett resultat av E-hälsomyndighetens uppdrag om att göra en förstudie om digital nationell 
infrastruktur för nationella kvalitetsregister. 

Enhetschef för RC Syd och IT-chef för INCA ingår i styrgruppen för projektet Strategi för IT-
plattformar. 

UTFORMNING OCH UTVECKLING AV REGISTRENS 
DESIGN 
Samtliga kvalitetsregister inom NPO (nationellt programområde) Cancer får stöd av ett 
multidisciplinärt stödteam som, enligt en gemensam nationell arbetsmodell, samordnar arbetet 
med att ta fram en årlig utvecklingsplan för respektive register. Utvecklingsplanen följs upp 
kontinuerligt i dialog mellan stödteam och registerhållare. 

Under första kvartalet 2022 kommer ett antal timmar inom INCA-organisationen att avsättas för 
utveckling av standardiserad funktionalitet, utformning och gränssnitt. Denna insats förväntas 
effektivisera och underlätta utveckling och arbete i register på INCA-plattformen. 

Under 2022 planerar RCC i samverkan att bjuda in samtliga registerhållare för kvalitetsregister på 
cancerområdet till gemensamma informations- och dialogmöten en till två gånger per termin. På 
dessa möten kommer övergripande information om registerdesign, generell utveckling och 
funktionalitet på INCA-plattformen samt andra registerrelaterade frågor (validering, juridik 
etcetera) att diskuteras.  

En viktig del i RCC-stödteamens uppdrag är att ge stöd för att registren designas på ett sätt som 
gör att insamlade data blir användbara för att följa upp nationella vårdprogram samt för att följa 
upp och utveckla cancervården. Under 2022 kommer arbetet som syftar till att stärka kopplingen 
mellan nationella vårdprogram och nationella kvalitetsregister att utvecklas och intensifieras. 
Arbetet kommer att utgå från de rekommendationer som anges i den rapport som Lumell har tagit 
fram på uppdrag av RCC i samverkan. Klicka här för att komma till rapporten. 

RC Syd fortsätter det framgångsrika arbetet med att sammanlänka en förbättringshandledare med 
hälso- och sjukvårdskompetens med intresserade nationella kvalitetsregister för att vidareutveckla 
registret utifrån ett hälso- och sjukvårds-utvecklingsperspektiv. Under 2022 kommer RC Syd 
fortsätta med dialogforum med anslutna register gällande aktuella frågeställningar. En struktur för 
mötesformer och mötesfrekvens gällande detta är under arbete. Utöver detta kommer RC Syds så 
kallade registerspecialister fortsätta med regelbundna avstämningar kring utvecklingsfrågor med 
varje enskilt register. En långsiktig målsättning för RC Syd är att anslutna register med lägre 
certifieringsnivå har en tidsatt handlingsplan för utveckling mot högre certifieringsnivå. Som en 
del i att uppfylla detta mål kommer RC Syd under 2022 ta fram en övergripande och 
dokumenterad struktur för ett årligt återkommande arbete med uppföljning av registerutveckling 
(utifrån beslutsbrev/certifieringsnivå) samt lämna förslag till registret på fortsatt utveckling. 

RC Syd bevakar det pågående arbetet med standardisering av variabler inom ramen för den 
pågående plattformsutredningen. RCO Syd deltar aktivt i Region Skåne initiativ beträffande 

https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2021/september/ny-rapport-sa-kan-cancervarden-foljas-upp-genom-de-nationella-kvalitetsregistren/
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direktöverföring och bevakar att detta arbete är generaliserbart och användbart när den nationella 
strategin är klar. 

RC Syd arbetar kontinuerligt, tillsammans med registren, med att genomföra en översyn av 
registrens tekniska uppbyggnad för att effektivisera den statistiska analysen av registerdata. 
Målsättningen med detta arbete är att investeringen ska möjliggöra för fler standardiseringar av 
rapporter, vilket skapar utrymme för mer arbete med nya rapporter och analyser. 

ÅTGÄRDER FÖR ATT STÖDJA ANSLUTNA 
KVALITETSREGISTER I ARBETET MED ATT UPPNÅ HÖG 
TÄCKNINGSGRAD (OCH ANSLUTNINGSGRAD) OCH GOD 
DATAKVALITET 
RCC Syd har ett regionalt, solidariskt finansierat uppdrag rörande insamling och kodning av 
canceranmälningar från regionerna i Södra sjukvårdsregionen till nationella cancerregistret vid 
Socialstyrelsen (HSLF-FS 2016:7) (se Bilaga B). Dessa data utgör 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 
diagnosspecifika 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 
NPO Cancer uppnår en täckningsgrad >95 %. 

I de nationella stödteamens uppdrag (se ovan under ”Utformning och utveckling av registrens 
design”) ingår att aktivt arbeta för en god datakvalitet i respektive register. Exempel på insatser är 
kontinuerlig översyn och uppdatering av manualer och hjälptexter i registret, logiska kontroller 
som byggs in i formulären och utarbetande av kontrollmallar. På regional nivå ansvarar respektive 
RCC för att stödja inrapportering till kvalitetsregistren, bland annat genom kontinuerlig 
utbildning av inrapportörer på klinikerna. 

RC Syd kommer att fortsätta att uppmuntra registren till ett systematiskt valideringsarbete. Ett 
långsiktigt mål är att 100 % av anslutna register har en plan för valideringsarbete. Som ett led i 
uppfyllandet av detta mål leder RC Syd arbetet med att ta fram en nationell valideringshandbok 
för kvalitetsregister. När valideringshandboken är godkänd kommer denna att implementeras i RC 
Syds verksamhet. 

RC Syd stödjer kontinuerligt alla registren i framtagning av underlag för beräkning av 
täckningsgrad och anslutningsgrad. RC Syd kommer under 2022 fortsätta att stödja registren i 
kontakter med de huvudmän som har dålig anslutnings- och täckningsgrad i syfte att främja en 
hög anslutningsgrad. 

ÖPPEN REDOVISNING AV DATA 
RCO Syd kommer att ge fortsatt stöd till de anslutna register som vill leverera data till dynamiska 
utdatagränssnitt, Vården i siffror och andra intressenter (till exempel regionernas vårddatabaser). 



 

 
Hornsgatan 15, 118 82 Stockholm 

 
08-452 70 00 

 
kvalitetsregister@skl.se 

 
www.kvalitetsregister.se 

 

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 
28 kvalitetsregister på cancerområdet. Översyn av arbetsrutiner genomförs kontinuerligt i nationell 
samverkan i syfte att effektivisera arbetssättet och förbättra utdatapresentationerna. Den rapport 
som Lumell har tagit fram på uppdrag av RCC i samverkan (se ovan under ”Utformning och 
utveckling av registrens design”) innehåller en rad rekommendationer på insatser som syftar till att 
åstadkomma utdatalösningar som blir användbara för uppföljning och utveckling av cancervården 
på olika nivåer. Rapporten utgör således ett viktigt underlag i utvecklingen av utdatalösningar och 
arbetssätt under kommande år.  

RC Syds arbete med att utveckla en plattform för dynamiska utdatarapporter kommer att fortsätta 
med målsättningen att färdigställas innan utgången av 2022.  Detta arbete har pågått sedan 2020, 
men blivit försenat.  

RCO Syd erbjuder redan direktöverföring till Vården i siffror och målsättningen är att alla register 
ska ha direktöverföring av minst en indikator till Vården i siffror. Av tekniska skäl kommer detta 
arbete främst att effektueras för de register som ligger på INCA, 3C och Pharos. De register som 
inte har direktöverföring har överföring manuellt. 

PATIENTMEDVERKAN OCH PROM/PREM 
RCC i samverkans nationella arbetsgrupp för PROM och PREM driver och samordnar arbetet för 
val av instrument, teknisk enkätkonstruktion och förvaltning samt analys av insamlade data. 
Patientrepresentant ingår i den nationella arbetsgruppen. Kontinuerlig dialog förs med SKR:s 
projekt rörande nationell tjänst för PROM och PREM för att på sikt kunna integrera RCC:s 
arbete på området med denna lösning. 
 
RCC Syds patient- och närståenderåd (PNR) lyfter i olika forum fram vikten av att 
patientrapporterade mått används för att följa upp och utveckla cancervården. Under 2022 
planerar RCC Syd att genomföra en kartläggning av hur patientrapporterade mått samlas in och 
används i cancervården i Södra sjukvårdsregionen. Klicka här för att komma till mer information 
om RCC Syds patient- och närståenderåd. 
 
Integration mot 1177 Vårdguiden är implementerad på INCA-plattformen, vilket möjliggör att 
meddelanden (till exempel enkäter) kan skickas från INCA-anslutna register till patienter via 
1177.se. Under 2022 kommer RCC Syd att ge fortsatt stöd för stödja PROM- och PREM-utskick 
via 1177 för två kvalitetsregister. Analys av insamlade data kommer att planeras och genomföras i 
dialog med respektive registerhållare.    
 
Den av ledningsfunktionen beslutade Vägledning insamling av patientrapporterade mått kommer 
under 2022 lyftas upp vid ett av RC Syds dialogforum i syfte att diskutera hur RC Syd ska kunna 
stödja registren så att deras insamling av PROM/PREM sker i enlighet med vägledningen. 

http://www.cancercentrum.se/
https://cancercentrum.se/syd/patient-och-narstaende/patientsamverkan/patient--och-narstaendeforetradare/patient--och-narstaenderadet/
https://cancercentrum.se/syd/patient-och-narstaende/patientsamverkan/patient--och-narstaendeforetradare/patient--och-narstaenderadet/
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STÖD FÖR ANSLUTNA REGISTER AVSEENDE 
PATIENTMEDVERKAN, TILL EXEMPEL I ETT REGISTERS 
STYRGRUPP 
En långsiktig målsättning för RC Syd är att alla anslutna register har patientmedverkan i sina 
registerstyrgrupper. Det är emellertid CPUA-myndigheten som ansvarar för sammansättningen av 
registerstyrgrupperna. RC Syd avser därför under 2022 att inspirera berörda CPUA-myndigheter 
att inkludera ett önskemål om att varje registerstyrgrupp ska inkludera patienter i sitt 
styrgruppsarbete. RC Syd kommer även säkerställa att anslutna register får tillgång till Guide – 
patienters medverkan i kvalitetsregisterarbete för att underlätta registrens arbete med 
patientmedverkan. Klicka här för att komma till guiden. 

 

STATISTIK OCH DATAKVALITET 
För RCC Syds del kommer utveckling av statistiska metoder samt metoder för kvalitetssäkring av 
data framför allt att ske inom nationell samverkan. RC Syd gör egen anpassning av befintliga 
metoder för statistisk analys av kvalitetsregisterdata avseende både vårdgivaranalys och 
kvalitetssäkring. Det nationella ramverket för statistisk analys utgör en viktig grund för att 
upprätta ändamålsenliga arbetsrutiner inom respektive verksamhet.  

För kvalitetsregistren på cancerområdet ansvarar stödteamen på RCC för att, i samband med 
upprättande av årsplan och överenskommelse om samarbete, inventera registrens behov av 
statistiskt stöd inför kommande år. Stödet omfattar i regel årsrapport inklusive beräkning av 
täckningsgrad, uppdatering av interaktiva utdatarapporter och i vissa fall stöd för planering 
och/eller genomförande av valideringsprojekt.  

RCC Syd har, utöver det nationella uppdraget som registercentrum, ett regionalt, solidariskt 
finansierat uppdrag rörande förbättrad datakvalitet samt stöd vid regionala datauttag och tolkning 
av kvalitetsregisterdata (se Bilaga B). Arbetet består bland annat av genomförandet av regelbundna 
kvalitetskontroller av data, sammanställning, utlämnande och redovisning av data samt 
informations- och utbildningsinsatser. Arbetsrutiner, metoder och riktlinjer avseende 
datahantering och statistik utarbetas och uppdateras, så långt det är möjligt, i nationell samverkan i 
syfte att effektivisera och harmonisera arbetet på landets sex RCC. 

För kvalitetsregistren knutna till RCO Syd görs i början av året en överenskommelse om graden av 
samarbete utifrån registrens behov och möjligheter. Samarbetet gäller både teknisk utveckling av 
registret och statistiskt stöd under året. Stödet omfattar i regel årsrapport, inklusive beräkning av 
täckningsgrad, uppdatering av interaktiva utdatarapporter och i vissa fall stöd för planering 
och/eller genomförande av valideringsprojekt. 

Alla statistiska analyser som genomförs av RC Syd ska från och med 2022 ske utifrån nationellt 
ramverk för statistisk analys av registerdata. En egenkontroll för att denna målsättning följs 
kommer att tas fram under året. Under året kommer även en skriftlig beskrivning gällande hur RC 
Syd arbetar med statistiska analyser tas fram. Detta för att kunna uppnå den långsiktiga 
målsättningen att alla anslutna register ska använda sig av kvalitetssäkrat statistikstöd från RC Syd.  

https://skr.se/kvalitetsregister/drivaregister/patientmedverkan.54581.html
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RC Syds arbete med ökad datakvalitet beskrivs ovan under rubriken ”Åtgärder för att stödja 
anslutna kvalitetsregister i arbetet med att uppnå hög täckningsgrad (och anslutningsgrad) och god 
datakvalitet”. 

SAMVERKAN MED CPUA 
RCO Syd har för avsikt att under kommande år informera om juridiska frågeställningar kring 
kvalitetsregister i olika sammanhang. Målet är att öka kunskapen om rådande regelverk och 
arbetsprocesser och därmed underlätta och öka intresset för att använda data från de nationella 
kvalitetsregistren. 

Samverkan kring juridiska frågeställningar som berör registerverksamheten kommer även under 
2022 att ske kontinuerligt med dataskyddsombud och jurister i Region Skåne och Region 
Blekinge. Chefen för RC Syd Lund har i uppdrag att företräda Region Skåne som CPUA och 
ansvarar även för att samordna arbetsprocesser kopplade till CPUA:s uppdrag och ansvar. RCO 
Syd kommer i samarbete med anslutna registers CPUA-myndigheter ta fram rutiner och direktiv 
för vem som ansvarar för vad i relationen CPUA-registerhållare/-styrgrupp. De register som har 
annan CPUA-myndighet än Region Skåne/Blekinge kommer uppmanas att efterfråga liknande 
arbetsprocesser från sina respektive CPUA-myndigheter. RCO Syd bevakar utvecklingen avseende 
den föreslagna CPUA-konsolideringen och är beredda med aktiviteter vid ett eventuellt beslut i 
frågan. 

STÖD FÖR ATT UNDERLÄTTA FORSKNING OCH 
SAMVERKAN MED LIFE SCIENCE 
RCO Syd har för avsikt att informera relevanta grupperingar, till exempel registerstyrgrupper, 
regionala patientprocessledare, kontaktsjuksköterskor och forskargrupper, om vägledningen 
Kvalitetsregisteruppgifter för forskning. Informationsinsatser kommer att genomföras i syfte att 
synliggöra vilka kompetenser RCO Syd kan bistå med avseende datahantering och registerbaserade 
statistiska analyser för både forskning och verksamhetsuppföljning. Forskningsprojekt som RCO 
Syd alternativt anslutna register har genomfört eller gett stöd till kommer att synliggöras i artiklar 
på webben samt på relevanta möten och konferenser, till exempel den årliga 
registerforskningskonferens som RCO Syd aktivt deltar i planeringen av. 

Som ett led i att underlätta forskning på variabler inom nationella kvalitetsregister kommer RCC i 
samverkan att stödja arbete som gör att fler register ansluts till Vetenskapsrådets forskningsverktyg 
RUT (Register Utillity Tools). 

HUR RCO BIDRAR TILL ATT UNDERLÄTTA REGISTRENS 
DATAINSAMLING 
För att bidra till en mer effektiv inrapportering 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 Skånes Digitala Vårdsystem (SDV), vilket 
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är det sammanhållna vårdinformationssystem som är under införande i Region Skåne. RCO Syd 
stödjer kunskapsutbyte mellan SDV inklusive Direktöverföringsprojektet och övriga regioner i Södra 
sjukvårdsregionen. 

RCC i samverkans pågående arbete med att harmonisera, standardisera och kvalitetssäkra 
arbetsprocesser, funktioner och registerlösningar kommer att fortsätta under 2022. I arbetet ingår 
att etablera välfungerande arbetsrutiner för att anpassa kvalitetsregistren mot nationella 
informationsmängder och nationellt fackspråk. Detta är ett viktigt och resurskrävande arbete som 
leds av IT-chefen för INCA och involverar personer från samtliga RCC. Arbetet sker i nära 
samverkan och dialog med Socialstyrelsen, NSG (Nationell samverkansgrupp) Strukturerad 
vårdinformation, kundgrupp Cosmic med flera.  

Inom RC Syds plattform 3C har en integration mot 1177 Vårdguiden implementerats. Detta 
möjliggör att meddelanden och påminnelse kan skickas till patienter registrerade i anslutna 
register. I nuläget är ett register anslutet och målsättningen under 2022 är att utöka antalet 
register som ansluter sig till denna tjänst.  
Utöver detta deltar en representant för RC Syd i det nationella samarbetet för att underlätta 
informationsförsörjning till kommunala kvalitetsregister. 

HUR RCO BIDRAR TILL ATT UNDERLÄTTA REGISTRENS 
PRESENTATION AV DATA OCH RESULTAT 
(UTDATALÖSNINGAR) 
Under kommande år planerar RCO Syd att fortsätta dialogen med anslutna register, berörda NPO 
och regionernas tjänstemannaorganisationer inom Södra sjukvårdsregionen i syfte att identifiera 
målgrupper och hitta lämpliga kvalitetsindikatorer inklusive målnivåer. 

RCC och NPO Cancer kommer att utveckla arbetsmodellen som syftar till att stödja och stärka 
dialogen mellan registerstyrgrupper och nationella vårdprogramgrupper. Rapporten som Lumell 
har tagit fram på uppdrag av RCC i samverkan (se ovan under ”Utformning och utveckling av 
registrens design”) kommer att utgöra underlag för utvecklingsarbetet. Målet är att samtliga 
kvalitetsindikatorer i nationella vårdprogram ska gå att följa upp med hjälp av kvalitetsregisterdata 
samt att utveckla rutiner och modellen för återkoppling av data från kvalitetsregistren på 
cancerområdet.  

Tillsammans med Södra regionvårdsnämndens kansli och RSG (Regional samverkansgrupp) Stöd 
för utveckling planerar RCC Syd för ytterligare utbildningstillfällen för regionala 
patientprocessledare (RPPL) och processtöd inom kunskapsstyrningssystemet. I 
utbildningspaketet, som har genomförts vid ett antal tillfällen under 2021, ingår bland annat en 
genomgång av utdatalösningar.  

RCC Syd har under 2021 tagit fram och testat ett utbildningskoncept som syftar till att stödja 
lokala patientprocessledare (LPPL) vid hantering av utdatalösningar. Utbildningen kommer att 
färdigställas och spridas under 2022 med målet att skapa goda förutsättningar för datadriven 
uppföljning och utveckling av cancervården i Södra sjukvårdsregionen. 
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RC Syds arbete med presentation av data och resultat (utdatalösningar) beskrivs ovan under 
rubriken ”Åtgärder för att stödja anslutna kvalitetsregister uppnå hög täckningsgrad (och 
anslutningsgrad) och god datakvalitet”. 

STÖD I ARBETET I DEN LOKALA/REGIONALA 
UTVECKLINGEN MOT ETT SAMMANHÅLLET SYSTEM 
FÖR KUNSKAPSSTYRNING 
RCO Syd har en kontinuerlig dialog med de personer som ansvarar för att samordna och stödja 
införandet av regionernas lokala och regionala kunskapsstyrningsorganisationer. Som ett led i detta 
arbete deltar RCO Syd aktivt i RSG för kvalitetsregister i Södra sjukvårdsregionen. Under 2022 
kommer denna RSG att genomföra en heldagskonferens med fokus på att lyfta fram hur data från 
kvalitetsregister kan användas för att följa upp och utveckla hälso- och sjukvården på olika nivåer.  

RCC Syd ansvarar tillsammans med övriga RCC för utveckling av och stöd för implementering av 
nationella vårdprogram och SVF (standardiserade vårdförlopp) inom NPO Cancer. Vidare 
ansvarar RCC Syd för att samordna och ge stöd för utveckling och uppföljning av cancervården i 
Södra sjukvårdsregionen. Kvalitetsregisterdata utgör ett viktigt underlag för detta arbete. RCC 
Syds samlade uppdrag innebär goda möjligheter att bidra till en stark koppling mellan SVF, 
nationella vårdprogram, nationella kvalitetsregister och regionalt patientprocessarbete.  

Södra regionvårdsnämnden stödjer inte RC Syd finansiellt, men trots detta kommer NPO under 
2022 fortsättningsvis kunna vända sig till RC Syd för diskussion kring vilken support som behövs. 
RC Syd kommer vid behov utföra analyser oavsett varifrån informationen behöver hämtas. Utöver 
detta kommer RC Syd inte kunna stödja de NPO som är knutna till Södra sjukvårdsregionen på 
annat sätt än genom fortsatt uppmaning till anslutna register att ha en aktiv dialog med de NPO 
de tillhör, oavsett vilken sjukvårdsregion som ansvarar för berört NPO. 

RCO SYDS ORGANISATORISKA PLACERING I 
VÄRDREGIONENS VERKSAMHET 
Ingen förändring sedan föregående år. 

RELEVANT SAMVERKAN MED ANNAN VERKSAMHET, 
EXEMPELVIS ANGRÄNSANDE REGIONALA UPPDRAG 
RC Syd har för avsikt att aktivt bidra till utökat samarbete med andra RC och även med RCC. 
Detta sker inom ramen för RCO Sam (RCO i Samverkan), men också genom samarbete med RC 
separat och med individuella RC för att diskutera kompetensutbyte med idén att all kompetens 
inte behöver finnas på alla RC. En övergripande målsättning med detta samarbete är att anpassa 
kvalitetsregistersystemet till de framtida krav som ställs inom ramen för systemet för 
kunskapsstyrning och med nationellt samordnade processer. RC Syd har sedan många år erbjudit 
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andra RC tjänster i form av IT-infrastruktur (dela plattformen 3C) samt att ta del av RC Syds 
statistikkompetens. 

Under 2021 initierade RC Syd dialogmöten med de RC som har privata IT-plattformar. Detta i 
syfte att dra lärdom av varandras respektive arbeten med de privata utförarna. Dessa dialogmöten 
har varit lärorika och kommer därför att fortsätta under 2022. 

Under kommande år har RCC Syd för avsikt att fortsätta arbeta i enlighet med etablerad 
samarbetsmodell som bygger på samfinansiering och tät samverkan med övriga RCC (se ovan 
inom flera områden) när det gäller utveckling av kvalitetsregistren på cancerområdet.  

RCO Syd planerar även för kontinuerlig samverkan och dialog med representanter från Södra 
regionvårdsnämndens kansli, Regional samverkansgrupp för kvalitetsregister (se ovan under ”Hur 
RCO bidrar till att underlätta registrens presentation av data och resultat (utdatalösningar)” och 
”Stöd i arbetet i den lokala/regionala utvecklingen mot ett sammanhållet system för 
kunskapsstyrning”), Kliniska Studier Sverige Forum Söder samt diverse grupperingar inom 
regionernas tjänstemannaorganisationer.  

BUDGET FÖR 2022 
Budget är utarbetad enligt mall (se Bilaga A). 

BILAGOR: 
Bilaga A: Budget RCO Syd 2022 
Bilaga B: Ägardirektiv för RCC Syd 
Bilaga C: Uppdrag kontaktperson – nationellt nätverk för uppföljning och analys 
Bilaga D: Intäkter nationellt till INCA 
Bilaga E: Patientsamverkan inom RC Syds register 
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