




























F ö r b ä t t r a d  å t e r r a p p o r t e r i n g

Erik Bülow

Regionalt Cancercentrum Väst

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

413 45 GÖTEBORG

 
Tfn: 031-343 90 81 

E-post: erik.bulow@oc.gu.se

Eva Hagel

Onkologiskt Centrum Norr

Norrlands Universitetssjukhus

901 85 UMEÅ

Tfn: 090-785 47 34

E-post: eva.hagel@oc.umu.se

1 (3)

Regionala Cancercentrum, 

INCA och kvalitetsregister

I syfte att samordna svensk cancervård och 

cancerprevention har under året initierats 

uppbyggande av sex Regionala Cancercen-

trum (RCC). Socialdepartement har redovi-

sat tio kriterier för Regionala cancercentrum 

grupperade i kriterier kring patientcentrering, 

kunskapsstyrning och ledning-organisation. 

Det !nns ett starkt fokus på vårdprocesser för 

olika diagnosområden. 

I Regionala Cancercentrums verksamhet 

kommer att ingå att överta ansvaret för drift 

och utveckling av IT-systemet INCA (Infor-

mationsnätverk för Cancervård) på nationell 

nivå från Regionala onkologiska centrum. 

INCA ger stöd åt inrapportering, monitore-

ring och visualisering för dataunderlag för, i 

dagsläget, cirka 30 Nationella Kvalitetsregister 

inom cancerområdet. Insamlat datamaterial 

används i varierande grad för forskning, öpp-

na jämförelser, verksamhetsanalyser, besluts-

underlag och rapporter. Kvalitetsregistrens 

primära tillämpning ligger dock, som namnet 

antyder, inom ramen för kvalitetsdriven ut-

veckling.

Projektets syfte och mål

Projektet syftar till att med en nationell ansats 

stödja kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 

genom att utveckla återrapporteringen från 

cancersjukvårdens kvalitetsregister genom: 

Indikatorer: Skapa samsyn kring val av 

adekvata registrerade kvalitetsindikato-

rer, såsom processmått, miljömått samt 

intermediära och slutgiltiga resultat-

mått.

Mål: Skapa samsyn kring målnivåer för 

indikatorer som kan användas både för 

kontinuerlig verksamhetsutveckling 

och för jämförelser mellan sjukhus.

Tid: Undersöka möjligheterna att minska 

tidsåtgång från rapportering av klinisk 

händelse till återkoppling, dels vid själva 

registreringsprocessen vid berörda sjuk-

vårdsenheter, dels vid återrapportering 

från Regionala Cancercentrum.

Variation: Öka förståelsen av variation 

och variationskällor i insamlat datama-

terial i syfte att söka urskiljbara källor 

till variation över tid samt kartlägga 

motiverad och omotiverad di"erens 

mellan sjukvårdsenheter. 

Presentation: Utveckla pedagogiskt och 

gra!skt visualiserbara former för åter-
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Kvartalsrapport	  för	  hudmelanom	  
www.cancercentrum.se/sv/vast/
PaDentprocesser/melanom/Kvartalsrapport/	  
	  











Film	  Dme!	  
	  
Se	  vår	  reklamfilm	  på	  
www.incanet.se	  







RekommendaDoner	  

Inspirerarande	  om	  R:	  
www.r-‐bloggers.com/	  
	  
Om	  modern	  datavisualisering:	  
flowingdata.com/	  	  
	  
Bra	  programvara:	  
www.rstudio.com	  
www.xm1math.net/texmaker/	  
	  
	  
	  
	  



Frågor!	  


