Södra sjukvårdsregionen

RSG kvalitetsregister
Mötesanteckningar 2021-01-15
Plats:
Videomöte
Tid:
13:00-14:00
Närvarande:
Mikael Åström, Martin Hultén, Maria Rejmyr Devis, Anneli Roubert,
Sven Oredsson, Petra Andersson, Charlotte Romfors
Dagens möte
Petra Andersson, ny representant för Region Halland får presentera sig och
Mikael hälsar samtliga välkomna tillbaka efter ledigheterna.
Föregående minnesanteckningar har justerats och publicerats på Södra
regionvårdsnämndens hemsida.
Programmet för Kvalitetsregisterdagen 22/4 2021
Anshelmsalen har blivit avbokad centralt då salen kommer att behövs användas
för COVID-19 vaccination.
Maria Rejmyr Davis föreslår en studio som de har använt under hösten 2020 till
olika webinar. Samtliga samtycker och Maria erbjuder sig kontakta ett företag som
både tillhandhåller videoutrustning och kan hantera inspelningen av själva
konferensen. Det återstår att utse någon som kan moderera och hantera chatten
under konferensdagen.
Mikael informerar om att det har skett en ändring gällande programpunkten ”Vad
kräver lagen?”. Ny gästtalare är Cecilia Wistrand från juridiska avdelningen.
Sven inväntar fortfarande en bekräftelse på deltagande ifrån gästtalarna från
SPOR och SIR.
Charlotte skickar ut en ny uppdaterad inbjudan med informationen om att
konferensen enbart kommer att hållas via videolänk.
Återrapportering från RPO-ordförande och processledarmötet 20/11
Sven informerar om bakgrunden till mötet och om de sjukvårdsregionala
gruppernas arbete och syfte. Tanken är att se till att regionerna bygger upp en
liknade arbetsstruktur i respektive region som den etablerade på sjukvårdsregional
nivå. Arbetsstrukturen behövs för att kunna arbeta vidare med riktlinjer som tagits
fram regionalt på lokal nivå.

Kommande statsbidrag för Registercentrum
Mikael informerar om förslaget gällande ett kommande statsbidrag som skickats ut
på remiss från Regeringskansliet. Sista dag för samtliga remissinstanser att lämna
in synpunkter på förslaget är den 1 mars. Gruppen har en öppen diskussion kring
olika frågeställningar och vilka möjliga konsekvenser ett statsbidrag kan få.
Mötestider våren 2021
Gruppen enades om följande mötesdagar och tider under våren 2021:
•
•
•
•
•

1/3 kl. 14.00
12/4 kl. 14.00
22/4 kl. 09.00 – 16.00 kvalitetsregisterdagen
26/4 kl. 14.00 uppföljning av kvalitetsregisterdagen
7/6 kl. 14.00

Minnesanteckningarna är sammanställda av: Charlotte Romfors
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