Södra sjukvårdsregionen

RSG kvalitetsregister
Mötesanteckningar 2020-09-04
Plats:
via Skype
Tid:
13:00-15:00
Närvarande:
Mikael Åström, Martin Hultén, Maria Rejmyr Devis, Anneli Roubert, Sven
Oredsson, Mia Dreier, Charlotte Romfors
Dagens möte
Mikael hälsar samtliga välkomna till dagens möte. Detta är första gemensamma
mötet gruppen har sedan Kvalitetsregisterdagen som var planerad till den 1 april,
blev inställd.
Mikael förslår därför att se dagens möte som en nystart.

Uppdraget för RSG Kvalitetsregister
Samtliga deltagare delger sina tankar kring uppdraget utifrån de
uppdragsbeskrivningar som skickades ut tillsammans med mötesbokningen. Det
finns många tankar kring samordning och att delge kunskap mellan grupperingar.
Samtliga är överens om att det viktigaste uppdraget för gruppen förutom att
anordna en årlig kvalitetsregisterkonferens, är att lyfta fram kvalitetsregister i
samarbetet med övriga regionala samverkansgrupper inom södra
sjukvårdsregionens kunskapsstyrningsorganisation.

Kvalitetsregisterdag; när och format och innehåll
Öppen diskussion om hur gruppen ska kunna anordna en digital konferens istället
för en ny fysisk konferens som behöver bokas om på nytt. Maria föreslår att
konferensen flyttas till våren 2021 för att undvika att krocka med redan
inplanerade konferenser. Videoverktyget ”Zoom” föreslås då det finns möjlighet till
”breakout rooms”. Zoom är dock ett verktyg som Region Skåne inte stödjer då det
inte anses säkert.
Martin framför att ett videomöte skapar andra förutsättningar men kräver även ett
annat upplägg, t ex kanske inte mötet kan vara ett heldagsmöte utan bara en
halvdags. Man bör även fundera över upplevelsen kring presentationen och
behovet av tätare pauser. Sven informerar om en ”studiolösning” där
presentatörerna blir filmade undertiden de presenterar som ett alternativ.

Mikael summerar diskussionen med att gruppen helst vill ha ett fysiskt möte men
kommer överens om att planera inför en digital konferens under våren 2021. I
början av 2021 kan gruppen ta ett nytt beslut utifrån hur omvärlden och ev. nya
riktlinjerna för fysiska möten ser ut. Det digitala mötet ska ske genom att
föreläsarna filmas på plats i hörsalen på Medicon Village. Sven Oredsson tar
kontakt med firma kring detta.
Gruppen beslutar att behålla principerna i programmet som togs fram till
konferensen som var planerad tidigare i år men funderar på om någon punkt kan
läggas in om hur Corona-situationen hanterat i kvalitetsregister. Diskuteras
vidare på nästa möte.
Mikael föreslår den 22 april 2021 som nytt datum för en kommande konferens
och gruppen bifaller.
En ”Save the date” ska gå ut under december 2020.
Mikael/Charlotte bokar föreläsningssalen på Medicon Village den 2021-04-22

Mötesfrekvens
Blir beroende av vilka aktiviteter som ska genomföras förutom att ordna en
Kvalitetsregisterdag.

Nästa möte
Nästa möte 2020-09-25 kl. 13.00 – 14.00 (särskild kallelse via Outlook skickas ut
av Charlotte).

Övriga frågor
Mikael ska ta kontakt med ordföranden i RSG ”Uppföljning och analys” (Sandra
Stern) samt ”Stöd för utveckling” (Jesper Stenberg) för att diskutera samarbete
mellan oss och dem.

Minnesanteckningarna är sammanställda av: Charlotte Romfors
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