Södra sjukvårdsregionen

RSG Kvalitetsregister
Mötesanteckningar 2020-09-25
Plats:

via Skype
Tid:

13:00-15:00
Närvarande:
Mikael Åström, Martin Hultén, Maria Rejmyr Davis, Anneli Roubert,
Sven Oredsson, Mia Dreier, Linda Staaf, Charlotte Romfors
Ej närvarande:
Kerstin Fjällman-Schärberg
Dagens möte
Mikael hälsar samtliga välkomna. Kerstin har lämnat återbud och har meddelat att
hon kommer att leta efter en ersättare som kan ta över hennes plats i gruppen
framöver.
Föregående minnesanteckningar
Charlotte har fått in kommentar på minnesanteckningarna via mail.
Ingen av deltagarna på dagens möte har några ytterligare kommentarer.
Genomgång av programmet inför Kvalitetsregisterdagen 2021
Öppen diskussion om programmet, möteslokaler och om dagens ska ”streamas”
oavsett hur situationen ser ut under våren i o m Corona restriktionerna.
Charlotte ombads att boka ”Hörsalen” på Medicon Village samt undersöka vilka
lokaler som finns tillgängliga i ”The Spark”.
Beslutades att bibehålla heldagsprogrammet under förutsättning att det hålls
pauser kontinuerligt under dagen samt att behålla datumet som tidigare har
föreslagits.
Gruppen önskar lägga till en punkt som berör Covid-19. Mikael undersöker vilka
register som har fått extra anslag från SKR genom att lägga till nya variabler
kopplade till Covid-19 och kan tänkas delge sina erfarenheter. Maria föreslår
följande formulering till programmet ”Kvalitetsregister som verktyg för uppföljning
av Covid-19 Pandemin”.
Sven Oredsson undersöker vem som kan hålla i programpunkten som Pelle
Johnsson ansvarade för. Pelle har lämnat sitt uppdrag på SDV.

När det gäller övriga talare beslutar gruppen följande:
Annelie stämmer av med Fredrik Westander, Mikael följer upp med Marcus
Carlbrand och Mia följer upp med Rut Öien och Nina Åkesson från RiksSår.
Träff med andra Regionala Samverkansgrupper
Mikael har bjudit in i ordförande i RSG ”Uppföljning och analys” (Sandra Stern)
samt ”Stöd för utveckling” (Jesper Stenberg) för att diskutera ett samarbete mellan
samverkansgrupperna.
RSG Kvalitetsregisters uppdrag
Öppen diskussion om uppdraget och arbetsuppgifterna för gruppen.
Mikael föreslår att vi bordlägger frågan till nästa möte. Han kommer att diskutera
uppdraget under träffen med de andra samverkansgrupperna och återkopplar på
kommande möte.
Nästa möte
Nästa möte 2020-10-23 kl. 13.00 – 14.00
Mikael skickar ut en kallelse och återkommer med agenda för mötet.

Minnesanteckningarna är sammanställda av: Charlotte Romfors
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