
 

              
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 RCO SYD 
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Suzana Selan, RC Syd, e-post:  suzana.selan@regionblekinge.se 
 

För RCO Syd, liksom för stora delar av samhället, har pandemin präglat delar av verksamheten. 
Flera forskare har hört av sig till olika CPUA-myndigheter med godkända etikprövningar och 
begärt ut data för pandeimiinriktad forskning med hjälp av registerdata. 

Verksamhetsåret 2021 har för RCO Syd också präglats av förberedelser inför ett kommande 
statsbidrag, vilket beskrivs närmare längre fram i verksamhetsberättelsen. 

 

Vilka åtgärder har RCO vidtagit inom den egna organisationen och i 
samarbete med andra RCO för ökad samordning och samverkan i 
stödet till kvalitetsregistren för anpassning till ”det nya 
kvalitetsregistersystemet” 

RC Syd har fyra plattformar (3C, Pharos, EuroCrine och SKaPa), varav två (3C och Pharos) är 
strategiska för RC Syd. RCC Syd utvecklar och förvaltar INCA-plattformen tillsammans med 
Sveriges övriga fem RCC, RC Norr och RC Väst. Den tekniska utvecklingen av kvalitetsregister 
på cancerområdet sker inom den nationella samarbetsorganisation kring INCA som leds och 
finansieras av samtliga RCC.  

Relaterat till föreslaget statsbidrags utformande var en målsättning för 2021 att ta fram en 
enhetlig strategi för utveckling och förvaltning av RC Syds strategiska IT-plattformar. För detta 
krävs en enhetlig struktur för hur årliga dialoger med registerstyrgrupperna skulle kunna 
genomföras för att kunna prioritera gemensamma utvecklingsönskemål i plattformarna utifrån 
given budget. En dokumenterad struktur för årligt återkommande registermöte för dialog kring 
gemensamma frågeställningar har tagits fram. Plattformsutredningens resultat behöver dock först 
inhämtas innan struktur för prioriteringsordning av plattformsutveckling kan tas fram.  

Det andra målområdet för RC Syd gällande IT-plattformar var att följa upp hur de två icke-
strategiska plattformarna tillmötesgår ställda krav. Även detta arbete behöver invänta 
plattformsutredningens resultat innan arbetet kan slutföras. 

RCC Syd har tillsammans med övriga fem RCC genomfört ett antal nationella förbättringsprojekt 
som syftar till mer resurseffektiv och harmoniserad registerutveckling inklusive 
informationsförsörjning, stärkt koppling mellan nationella vårdprogram och nationella 
kvalitetsregister samt användarvänliga utdatalösningar. Under året genomförde det strategiska 
rådgivningsföretaget Lumell en kartläggning på uppdrag av RCC i samverkan, vilket resulterade i 
en rapport som utgör en viktig grund för fortsatt utveckling av RCC:s arbete med 
kvalitetsregisterutveckling, kvalitetsindikatorer och utdatalösningar.  

I samverkan med Södra regionvårdsnämndens kansli och regional samverkansgrupp för 
kvalitetsregister genomförde RCO Syd en digital kvalitetsregisterdag i april. Denna 
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kvalitetsregisterdag syftade till att stödja den regionala samverkansgruppens uppdrag att utveckla 
ett sammanhållet system för kunskapsstyrning på lokal/regional nivå. Totalt medverkade cirka 
135 deltagare. Ämnen som föredrogs under kvalitetsregisterdagen var bland annat ”Vad kräver 
lagen?”, ”Kunskapsstyrningssystem och vårdförlopp – kvalitetsregistrens roll i ett förändrat 
uppföljningslandskap”,” Kvalitetsregister och kunskapsstyrning inom cancerområdet”, ”Ett 
kvalitetsregisters resa” och ”Kvalitetsregister som verktyg för uppföljning av covid-19 
pandemin”. Utvärdering av dagen visade att intresset och behovet av en ny kvalitetsregisterdag 
var stort och spritt över många olika professioner och en tredjedel av deltagarna angav att dagen 
bidrog med information som man kan har nytta av i sitt dagliga arbete.  

 

Hur har RCO bidragit till att underlätta registrens datainsamling, till 
exempel i form av nationella integrationslösningar mot 
vårdinformationssystemen och stöd till registren inom ensning av 
variabler och anpassning genom exempelvis nationellt fackspråk? 

RC Syd erbjuder verktyg för att låta patienterna själva svara på PROM/PREM elektroniskt. Detta 
görs genom att patienterna får SMS eller e-post med en länk som de kan använda för att komma 
vidare till inmatningsfunktionaliteten. Under 2021 har tillägget att via 1177.se kunna komma åt 
denna inmatningsfunktionalitet utvecklats och en teknisk beskrivning på hur tjänsten via 1177 
fungerar har tagits fram för att entusiasmera fler register att ansluta sig till tjänsten. 

RC Syd kontaktades under 2021 av kundgrupp Cosmic, en aktör inom den nationella 
programstyrningen, som hade i avsikt att utöka sin informationsförsörjning till de nationella 
kvalitetsregistren från sina kunders (åtta regioner samt ett privat sjukhus) journalsystem. 
Kundgrupp Cosmic var intresserade av att inkludera ett av RC Syds register till detta 
informationsförsörjningsprojekt och RC Syd tillsammans med registret deltog i förstudien för 
projektet. Tyvärr gick registret inte vidare i uttagningsprocessen för medverkan i projektet. 

RC Syd har också i fråga om registret BPSD deltagit i arbetet med att skapa möjlighet för direkt 
dataöverföring från de kommunala journalsystemen till plattformen Pharos som BPSD ligger på. 

RCC Syd arbetar, tillsammans med övriga RCC, med att ta fram en enhetlig arbetsprocess och 
gemensamma datamängder för att strukturera och anpassa kvalitetsregistren på cancerområdet. 
Detta med målet att automatiserad överföring av data ska kunna genomföras i större utsträckning 
framöver. Arbetet omfattar samverkan med bland annat Socialstyrelsen, expertgrupper och 
nationell samverkansgrupp Strukturerad vårdinformation och har resulterat i förslag på 
systematiskt arbetssätt för nationellt standardiserade mallar för patologisvar. Projektet har under 
2021 även identifierat vilka förutsättningar som behöver finnas för att processen ska kunna följas, 
till exempel beslutsprocesser, organisation, förvaltning och tillgängliggörande av svarsmallar. 

RCC Syds arbete på området omfattar även samarbete med Kundgrupp Cosmic och 
programstyrning informationsförsörjning kvalitetsregister. Samarbetet med Kundgrupp Cosmic 
omfattar framtagande av informationsspecifikationer, att hämta information från nationella 
tjänstekontrakt samt anpassning av kvalitetsregistren för bröst- respektive prostatacancer.  

Representanter från RCO Syd har också fortsatt att bidra till Region Skånes arbete för 
informationsförsörjning av nationella kvalitetsregister. 



 

              
 

Hur har RCO:s arbete med utformning och utveckling av registrens 
design sett ut? 

RC Syd initierade under 2021 arbetet med att ta fram en dokumenterad struktur för årligt 
återkommande arbete med övergripande uppföljning av registerutveckling. En mall för en 
strukturerad och långsiktig registeruppföljning utifrån certifieringsnivå är framtagen och syftar till 
att på ett likvärdigt sätt synliggöra olika utvecklingsbehov för anslutna register. Utifrån denna 
övergripande uppföljning kan register ”i större behov av stöd” identifieras och erbjudas adekvat 
hjälp att ta fram kort-/långsiktiga utvecklings-/handlingsplaner för vidare registerutveckling. 
Målsättningen för 2021 var att minst fem anslutna register skulle ha en dylik utvecklings-
/handlingsplan innan året var till ända. Sju register har, med stöd från RC Syd och utifrån denna 
modell, under 2021 arbetat fram en utvecklings-/handlingsplan för sitt register. 

Därutöver och trots pandemisituationen har RC Syd också på sedvanligt sätt uppdaterat 
registerapplikationerna i dialog med registren för att underlätta datainsamling. 

Stödteamsarbetet på RCC Syd följer en nationellt fastställd uppdragsbeskrivning som syftar till att 
samordna och effektivisera utvecklingen av kvalitetsregistren för cancer. I uppdragsbeskrivningen 
ingår kontinuerligt arbete för att säkra kopplingen mellan nationella vårdprogram och nationella 
kvalitetsregister.  

Under året har representanter från RCC Syd deltagit i en nationell arbetsgrupp som har tagit fram 
enhetliga arbetsprocesser och stöddokument som ska användas vid omfattande förändringar i 
kvalitetsregistren på cancerområdet. Det standardiserade arbetssättet införs under 2022 och 
kommer att utvärderas kontinuerligt.  

 

Hur har RCO arbetat mot en högre grad av samordning avseende generiska funktioner 
och samordning av så kallade närliggande register? 

De flesta av registren som är anslutna till RC Syd ligger på antingen plattformen Pharos eller 
plattformen 3C. Funktioner utvecklade för dessa plattformar kommer alla register som ligger på 
plattformen till godo och är därför generiska. 

Under 2021 utvecklades användargränssnittet på 3C för att direkt vid inloggning visa status över 
informationsmängden som finns på plattformen. Denna funktion har dessutom utvecklats vid 
inloggning till varje register för att ge registerspecifika data. Vidare har RC Syd utvecklat 
generiska verktyg för att kunna presentera data dynamiskt och denna funktionalitet har 
implementerats på ett antal register. 

RCC Syd har i nationell samverkan bidragit till att ett antal nationella registerkomponenter har 
utvecklats under 2021. Utvecklingen innebär att samtliga kvalitetsregister på cancerområdet 
erbjuds tillgång till standardfunktioner som exempelvis startsida, formulärkontroll och 
uppdatering av registerpost.  

RCC Syd har under 2021, liksom föregående år, medverkat i ett antal nationella arbets- och 
funktionsgrupper som har i uppdrag att effektivisera och harmonisera utveckling, inrapportering, 
kvalitetssäkring och återkoppling av data från kvalitetsregistren på cancerområdet. Exempel är 
nationell arbetsgrupp för registeradministratörer, nationell arbetsgrupp för statistiker samt 
nationell arbetsgrupp för registerproduktägare. Samarbetet har bland annat resulterat i 



 

              
 

gemensamma mallar för registerdokumentation samt generiska arbetsmodeller och funktionalitet 
för utdatalösningar. Interaktiva utdatarapporter för samtliga kvalitetsregister som RCC Syd är 
stödjande för finns publicerade på Interaktiva rapporter – RCC (cancercentrum.se) och innanför 
inloggning till respektive register finns en för kvalitetsregistret specifik startsida. 

 

Hur har RCO arbetat med valet av indikatorer som relevanta utifrån nationella 
vårdprogram och motsvarande för förbättringsarbete och som speglar patienternas 
perspektiv? 

RC Syd har arbetat för att registren ska utöka sin närvaro på Vården i siffror, men också med att 
utveckla presentation av data på sina hemsidor. Genom att uppmuntra registren till kontakt med 
sina respektive NPO har även indikatorerna kunnat finslipas för att få större relevans i 
förbättringsarbete. 

RCC Syd ansvarar tillsammans med övriga fem RCC för att inom cancerområdet ta fram ett antal 
kunskapsstöd, bland annat nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp. En 
introduktion till RCC:s samtliga kunskapsstöd har tagits fram under 2021 och finns publicerad på 
Kunskapsstyrning – RCC (cancercentrum.se). Ett RCC har rollen som stödjande för varje 
vårdprogram, SVF och kvalitetsregister, vilket ger goda förutsättningar för att stödja dialogen 
mellan vårdprogramgrupp och registerstyrgrupp, till exempel när det gäller definition och val av 
kvalitetsindikatorer. Rapporten från den översyn av RCC:s arbete med nationella vårdprogram 
och kvalitetsregister som genomfördes 2021 (se ovan) kommer att utgöra ett viktigt underlag för 
RCC i samverkans fortsatta utveckling av kvalitetsindikatorer och återkoppling av data. 

 

Beskriv det stöd till registren, och i förekommande fall till 
huvudmännen, som RCO lämnat för att definiera och uppnå hög 
täckningsgrad och god datakvalitet 

RC Syd har arbetat med att ta fram valideringsplaner till ett antal register (HAKIR, RIKSHÖFT, 
Makularegistret och Fotledsregistret) och dessutom statistiskt analyserat och avrapporterat 
genomförda datavalideringar enligt den plan som skrivits. Dessa planer och rapporter har sänts 
till SKR för kännedom och synpunkter. 

RC Syd har under 2021 dessutom deltagit aktivt i arbetet med att justera den nuvarande 
valideringshandboken. Arbetet har inte nått vägs ände på grund av svårighet för arbetsgruppen 
att finna tid, men arbetet går sakteliga framåt. 

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 %. 
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Beskriv RCO:s stöd till registren för att stimulera till öppna 
redovisningar av data och presentation av könsuppdelad statistik 

RC Syd uppmanar kontinuerligt registren att synas på Vården i siffror och dessutom på sina 
hemsidor. Relevanta indikatorer uppmuntras och dessa uppmuntras jämföras avseende relevanta 
stratifieringsnivåer, däribland kön, men också ålder och vårdgivare. 

Öppna, interaktiva kvalitetsdatarapporter för samtliga kvalitetsregister som RCC Syd är stödjande 
för finns publicerade på RCC i samverkans gemensamma webbplats: Interaktiva rapporter – RCC 
(cancercentrum.se). Arbetet för att tillgängliggöra data från kvalitetsregister på cancerområdet har 
även inkluderat leverans av data för presentation på Vården i siffror. 

 

Beskriv RCO:s stöd till registren avseende patientmedverkan och 
PROM/PREM 

RC Syd har deltagit i det nationella arbetet med att ta fram riktlinjer för PROM/PREM. Flera 
register är angelägna om utfallet av detta arbete och ligger i kontinuerlig diskussion med RC Syd 
om framskridandet och hur hanteringen av PROM/PREM behöver förberedas inför de riktlinjer 
som tas fram. Bland annat tydliggörs att det är vårdgivaren som efterfrågar information och är 
medicinskt ansvariga för hantering av insamlade data. 

RCC Syd har under 2021 gett stöd för utskick, sammanställning och analys 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.  

RCC Syd har under året deltagit i RCC i samverkans nationella arbetsgrupp för 
patientrapporterade mått. Under hösten 2021 har arbete inletts för att genomföra en kartläggning 
som syftar till att beskriva hur patientrapporterade mått används i cancervården i Södra 
sjukvårdsregionen. Resultatet från kartläggningen kommer att rapporteras under 2022. 

 

Beskriv RCO:s stöd till registren och, om tillämpligt i ert uppdrag, 
stöd till huvudmännen avseende data management och statistiska 
analyser 

Personalsammansättningen på RC Syd är till stor del inriktad på statistisk analys, vilket också 
inkluderar data management genom till exempel valideringsarbete. RC Syd bidrar aktivt till att ta 
fram analyser att inkludera i årsrapporterna och agerar också stödjande för de forskare som 
använder data från registren. Detta stöd gäller både operativ, statistisk analys och design av 
registerbaserade studier.  

Vidare har RC Syd under 2021 kvalitetssäkrat att alla statistiska analyser som genomförs av RC 
Syd sker utifrån nationellt ramverk för statistisk analys av registerdata. Med denna 
kvalitetsstämpel har även fler register börjat nyttja RC Syd för statistiska analyser.  

RCC Syd har under året bistått anslutna register i kontinuerlig kvalitetskontroll av data samt med 
utarbetande av årsrapport inklusive interaktiva rapporter (se även avsnittet om öppna 
utdatalösningar). Arbetet förutsätter kontinuerlig dialog med representant för respektive register 
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kring datakvalitet och statistisk analys. Hantering av data inför utlämnande till registerstyrgrupp 
och forskargrupper inom ramen för beviljade registerstudier har skett kontinuerligt under året. 

 

Beskriv RCO:s stöd för att underlätta forskning och samverkan med 
life science-företag 

RC Syd har tillsammans med berörda CPUA-myndigheter (Region Blekinge och Region Skåne) 
tagit fram en tydlig process för utlämnade av data för forskning. Ett stort antal utlämnanden har 
skett under året och i vissa fall har medarbetare från RC Syd supporterat forskare med rådgivning 
och operativt, statistiskt arbete i form av analyser. 

Fortsatt erfarenhetsutbyte kring R-RCT (registerbaserade randomiserade studier) har genomförts 
under året med målet att etablera en organisation för att kunna genomföra R-RCT för 
kvalitetsregistren på cancerområdet. Samarbetet med Kliniska Studier Sverige Forum Söder har 
fortsatt under 2021 och har bland annat resulterat i genomförandet av ett antal utbildningar i 
GCP (Good Clinical Practice) samt planering av en utbildning i registerforskning som kommer 
att genomföras hösten 2022. 

 

Beskriv hur RCO har bidragit till att underlätta registrens 
presentation av data och resultat (utdatalösningar) och hur dessa 
lösningar utvecklats i enlighet med huvudmännens behov för 
verksamhetsutveckling och planering/uppföljning 

RC Syd har kontinuerliga diskussioner med registren om bästa sätt att åskådliggöra framför allt 
viktiga indikatorer. Eftersom presentationen av indikatorer ständigt utvecklas följer RC Syd med i 
detta arbete och diskuterar med registren så att presentationerna följer de strömningar som finns 
avseende statistisk grafik. 

RC Syd har också (se ovan) utvecklat de tekniska möjligheterna att visa beskrivande statistik både 
på registrets hemsida och i andra sammanhang. 

RC Syd fortsätter också arbetet med att automatiskt skicka indikatorer till Vården i siffror. 

Öppna, interaktiva kvalitetsdatarapporter för kvalitetsregistren på cancerområdet finns 
publicerade på RCC i samverkans gemensamma webbplats: Interaktiva rapporter – RCC 
(cancercentrum.se). Representanter från RCC Syd använder regelbundet data från 
kvalitetsregistren på cancerområdet för att följa upp och utveckla cancervården i dialog med 
representanter från regionernas linjeorganisationer, till exempel på regionernas och 
förvaltningarnas cancerråd och på regionala processmöten. För att stödja regionala och lokala 
patientprocessledare i deras uppdrag att följa upp och utveckla cancervården har en arbetsgrupp 
inom RCC Syd tagit fram en videofilm och en lathund som fokuserar på hur man kan använda 
kvalitetsregisterdata innanför INCA-inloggning. Materialet kommer att publiceras på webben i 
början av 2022. 
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Beskriv hur RCO har bidragit till stödet till registren i juridiska 
frågor 

RC Syd har under 2021 påbörjat arbetet med att öka registerstyrgruppernas kunskap om och 
förståelse för vilket uppdrag de har i relation till CPUA-myndigheterna. RC Syd har under året 
även arbetat mer intensivt med de CPUA-myndigheter som flest register är knutna till för att öka 
närheten mellan register och CPUA-myndighet. 

RC Syd har dialog fyra gånger om året med samtliga register som har Region Skåne som CPUA-
myndighet. I dessa dialoger lyfts specifika och generella frågor, ofta av juridisk karaktär. Frågor 
som inte kan besvaras under mötet har tagits till juridisk expertis och sedan återkopplats när svar 
erhållits. RC Syd har också infört flera rutiner för att hantera de register som har endera Region 
Skåne eller Region Blekinge som CPUA myndighet. 

RCO Syd har under året haft kontinuerlig samverkan med dataskyddsombud och jurister i Region 
Skåne och Blekinge. Därutöver har RCO Syd samverkat kontinuerligt med övriga RCO och det 
nationella juristnätverket. 

 

Beskriv RCO:s stöd i arbetet med den lokala/regionala utvecklingen 
mot ett sammanhållet system för kunskapsstyrning 

RCO Syd är representerade i den sjukvårdsregionala samverkansgruppen för kvalitetsregister som 
stödjer förbättringsarbete baserat på bland annat data från kvalitetsregister i Södra 
sjukvårdsregionen.  

RC Syd har medarbetare som aktivt stödjer verksamheterna i förbättringsarbete. 

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 RCC Syds årsredovisning 2021. 
 

Beskriv relevant samverkan för RCO med annan verksamhet, 
exempelvis angränsande regionala uppdrag 

• Medarbetarna på RC Syd har uppdrag från deras respektive regioner som är 
beröringspunkter med registersystemen. Exempel på sådant arbete är medverkan i 
regionala arbetsgrupper för uppföljning och analys, eller handledning i 
förbättringsarbeten utifrån kvalitetsregisterdata. Inom ramen för detta arbete har RC Syd 
tagit fram rutiner för att begära egna data från kvalitetsregister som är relevanta för 
införandet av personcentrerade standardiserade vårdförlopp. 
 

• RC Syd har, tillsammans med Södra regionvårdsnämndens kansli, tagit fram ett 
beslutsunderlag för Södra regionvårdsnämnden i vilket det föreslås att Region Skåne ska 
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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-2021.pdf


 

              
 

bli huvudman för RC Syd. Chefen för RC Syd i Skåne är dessutom formell företrädare för 
Region Skåne i dess roll som centralt personuppgiftsansvarig myndighet för ett tjugotal 
register. 
 

• RCC Syd har, som ovan nämnts, ansvar för att stödja samverkan och kunskapsbaserad 
utveckling mellan och inom cancervårdens processer i Södra sjukvårdsregionen. Arbetet 
med kvalitetsregister är en viktig del för att kunna stödja regionerna med planering, 
uppföljning och utveckling av cancervården. Samverkan och arbete som genomförts 
inom respektive fokusområde under 2021 beskrivs i RCC Syds årsredovisning 2021. 
 

• RCO Syd genomförde under 2021 en serie utbildningar för regionala patientprocessledare 
och processägare i Södra sjukvårdsregionen. Utbildningarna, som var mycket uppskattade 
av deltagarna, syftade bland annat till att ge en större förståelse för hur kvalitetsregister 
kan användas för att följa upp och utveckla hälso- och sjukvården på olika nivåer. 
 

• Drygt 40 regionala patientprocessledare arbetar på uppdrag av RCC Syd för driva, stödja 
och följa upp utvecklingen av cancervården i Södra sjukvårdsregionen. 

 

Samtliga RCO tilldelades 200 000 kronor extra under 2021, beskriv 
hur detta anslag har använts 

I nuvarande finansieringsmodell av kvalitetsregisterorganisationen får de kvalitetsregister som får 
mest medel via sina beslutsbrev också mest stöd till utveckling, trots att registret kanske redan är 
väldigt välfungerande. RC Syds tolkning av det föreslagna statsbidraget var att det föreslagna 
statsbidraget skulle ge en större andel av medlen till RCO och en mindre andel till registren, vilket 
RC Syd tolkade som att statsbidragets främsta syfte var att RCO skulle likrikta 
registerutvecklingen genom att ge mer stöd till register i större behov, oavsett registrets 
ekonomiska ramar. Under 2021 tog RC Syd därför fram en mall för övergripande 
registeruppföljning för att genom denna uppföljning kunna identifiera vilka register som är i 
störst behov av RC Syds stöd för vidare utveckling. Mallens syfte är således att ge ett mer jämlikt 
stöd till anslutna kvalitetsregister utifrån behov och inte utifrån ekonomiska förutsättningar. 
Statsbidraget blev inte verklighet, men RC Syd valde ändå att, utifrån ovan beskrivna 
registeruppföljningsmall, samt utifrån kravställningar i beslutsbrev, erbjuda register med större 
ekonomiska utmaningar avsevärt mer stöd och hjälp med registerutveckling än vad de egentligen 
hade ekonomiska förutsättningar för.  

RCC Syd har använt anslaget för samfinansiering av INCA och nationella kompetensresurser 
med målet att harmonisera och utveckla kvalitetsregistren på cancerområdet. 

 

Ekonomisk redovisning 

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

 

https://cancercentrum.se/globalassets/om-rcc/syd/arsredovisning/arsredovisning-rcc-syd-2021.pdf


 

              
 

Bilagor 

Bilaga 1A Ekonomisk rapport 2021 RC Syd  

Bilaga 1B Ekonomisk rapport 2021 RCC Syd  

 

 


