Södra sjukvårdsregionen

RSG Kvalitetsregister
Mötesanteckningar 2020-10-23
Plats:

via Skype
Tid:
13:00-14:00
Närvarande:
Mikael Åström, Martin Hultén, Maria Rejmyr Davis, Anneli Roubert,
Sven Oredsson, Mia Dreier, Linda Staaf, Kerstin Fjällman-Schärberg,
Charlotte Romfors
Dagens möte
Mikael hälsar samtliga välkomna och undrar om någon av deltagarna har några
kommentarer på föregående minnesanteckningar. Charlotte har fått in kommentar
via mejl och justerat därefter. Ingen av deltagarna på dagens möte har några
ytterligare kommentarer. Minnesanteckningar från föregående möten finns
publicerade på Södrasjukvårdsregionens hemsida.
Kvalitetsregisterdagen 2021
Gemensam uppföljning kring programpunkterna till Kvalitetsregisterdagen. Mikael
Åström bevakar programpunkten som Marcus Carlbrand skulle hålla i då Marcus
kommer att lämna Region Skåne vid årsskiftet. Marcus har lovat att vara behjälplig
med att hitta en ersättare till sin programpunkt.
Sven Oredsson återkommer med besked angående talare för punkten som berör
framtida digitala vårdinformationsmiljöer då Pelle Johnsson har lämnat sitt
uppdrag hos SDV.
Övriga talare är tillfrågade och har bekräftat sitt deltagande.
På föregående möte fördes en diskussion gällande en programpunkt om
”Kvalitetsregister som verktyg för uppföljning av Covid-19 Pandemin”. Mikael
Åström har bett SKR om information gällande vilka kvalitetsregister som har fått
extra anslag för tillägg av Covid-19 variabler i sina register men har ännu inte fått
något besked.
Sven Oredsson erbjuder sig att kontakta SIR och SPOR som samlar in data
gällande COVID-19 och fråga dem om möjlig medverkan på
Kvalitetsregisterdagen för den aktuella programpunkten.

Öppen diskussion kring lokalfrågan och aktuella direktiv gällande distansering.
Gruppen beslutade sig för att boka Anshelmssalen på Baravägen i Lund.
Uppdatering efter avslutat möte; Charlotte har fått en bokningsbekräftelse för
Anshelmssalen.
Regionala Samverkansgrupper och uppdrag
Mikael Åström återkopplingar från mötet med ordförande i RSG ”Uppföljning och
analys” Sandra Stern och RSG ”Stöd för utveckling” Jesper Stenberg gällande ett
samarbete mellan samverkansgrupperna. Initialt så hittades inga uppenbara
gemena samverkanspunkter men samtliga tre är överens om vikten av samarbete.
De andra grupperna är också i ett uppstartsläge och behöver sätta sig in i arbetet
då Covid-19 situationen har delvis varit hämmande. Ett nytt möte är inbokat för
vidare diskussioner om kommande samarbete.
Sven Oredsson informerade om ett möte som är inbokat den 20 november
gällande ”RPO-ordförande och processledarmöte” där Mikael Åström är inbjuden.
Förhoppningsvis kan mötet bidra till nya samverkanspunkter.
”RSG Stöd för utveckling” håller på att ta fram en utbildning för processtöd och
första kurstillfället är redan nu i december i år. Målgruppen för utbildningen är
Processledare i olika sammanhang.
Sven Oredsson informerade kort om pågående diskussioner inom andra
grupperingar där han medverkar.

Ersättare av representant för Region Halland
Kerstin Schärberg Fjällman kommer att delta i samverkansgruppen fram till
årsskiftet men därefter att ersättas av en ny representant som just nu håller på att
rekryteras för ett uppdrag inom Region Halland.

Nästa möte
Nästa möte hålls den 11 december kl 13.
Mikael skickar ut en kallelse och återkommer med agenda för mötet.

Övriga frågor
Deltagarna framför ett önskemål om att på kommande möte även planera in
vårens möten. Mikael för in önskemålet som en punkt på kommande agenda.

Minnesanteckningarna är sammanställda av: Charlotte Romfors
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