Södra sjukvårdsregionen

RSG kvalitetsregister
Mötesanteckningar 2021-04-12
Plats:
Videomöte
Tid:
14:00-15:00
Närvarande:
Mikael Åström, Martin Hultén, Maria Rejmyr Davis, Anneli Roubert,
Sven Oredsson, Petra Andersson, Charlotte Romfors
Dagens möte
Mikael hälsar samtliga välkomna. Föregående minnesanteckningar har justerats
och publicerats på Södra regionvårdsnämndens hemsida.
Välkommen Nina
Nina Åkesson ersätter Mia Dreier och kommer att representera Region Blekinge.
Tyvärr kunde inte Nina medverka på dagens möte utan kommer att få presentera
sig själv på nästkommande möte.
Genrep Kvalitetsregisterdagen 22/4 2021
Charlotte går igenom programmet för dagen. En öppen diskussion kring praktiska
frågor inför kvalitetsregisterdagen.
Statsbidraget & Södra Regionvårdsnämnden
Samtliga svar på remissen gällande ett kommande statsbidrag finns nu tillgängliga
på regerings hemsida och Maria delger länken till samverkansgruppen. Den 11
juni kommer en presentation av Registercentrum Syd att hållas för Södra
Regionvårdsnämnden som ett steg mot ett kommande statsbidrag.
En förutsättning för att kunna få ta del av det kommande statsbidraget kommer
troligen att vara att RCC Syd likväl som RC Syd har en tydlig huvudman. Idag
finns ett ägardirektiv från Södra regionvårdsnämnden avseende RCC Syds
verksamhet genom vilket det framgår att huvudman för RCC Syd är Region
Skåne. Under 2021 behöver det arbetas för att RC Syd också ska få en tydlig
huvudman.
Övrigt
Den 22 april kommer ett extrainsatt RCO-möte att hållas gällande nominering av
en till två nya ledamöter till nationell samverkansgrupp för Nationella

Kvalitetsregister. Sven informerar om att Jesper Pettersson har nominerats av
Region Skåne.
Mikael har blivit kontaktad av Södra Regionvårdsnämndens kansli gällande
uppdraget för RSG kvalitetsregister. Bakgrunden till mötet är en gränsdragning
kring uppdraget för respektive gruppering. Under mötet beslutades att Mikael
skulle ta fram ett underlag gällande uppdraget för RSG kvalitetsregister. Utkastet
kommer att delges samverkansgruppen för vidare diskussion på ett kommande
möte.
Martin informerar kort om tre kvalitetsregister inom psykiatrin som riskerar att
avvecklas då de i år inte uppbär något anslag från SKR av olika anledningar.
Gruppen har en öppen diskussion kring processen för avveckling av register som
inte uppfyller kraven för statligt anslag.
Öppen diskussion kring skillnaden mellan kvalitetsregister och forskningsregister.
Petra efterfrågar en sista anmälningsdag till kvalitetsregisterdagen den 22 april.
Anmälan är öppen till den 21 april men Charlotte önskar att få in alla anmälningar
så snart det går då det underlättar den administrativa hanteringen.
Nästa möte
Nästa möte planeras den 26/4 kl. 14.00.
Minnesanteckningarna är sammanställda av: Charlotte Romfors
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