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Närvarande:

Mikael Åström, Sven Oredsson, Martin Hultén, Nina Åkesson, Anneli Roubert,
Charlotte Romfors

Dagens möte

Mikael hälsar samtliga välkomna. Föregående minnesanteckningar godkändes och är
publicerade på Södra sjukvårdsregionens hemsida.

Uppdragsspecificering RSG Kvalitetsregister

Sven Oredsson har tagit fram förslag på uppgifter som skulle kunna ingå i uppdraget för
RSG Kvalitetsregister, som har mejlats ut till samtliga. Detaljerna kring förslagen behöver
diskuteras mer i detalj. En grupp bestående av Annelie Roubert och Nina Åkesson tar
förslagen vidare till en mer formell skrivelse för beslut/förankring med övriga på första
mötet under hösten (2021-09-08).

Roterande ordförandeskap RSG Kvalitetsregister

Mikael lyfter frågan om roterande ordförandeskap för samverkansgruppen, något som
har använts tidigare för likande grupperingar. Eftersom inte samtliga är närvarande på
dagens möte kommer frågan att diskuteras igen för beslut på nästkommande möte efter
sommaruppehållet (2021-09-08).

RC Syd presentation för SRVN

Mikael Åström och Suzana Selan höll en presentation för Södra Regionvårdsnämnden den
11 juni i syfte att diskutera frågan om huvudmannaskap för Registercentrum Syd inför
införandet av ett kommande statsbidrag.

Statsbidraget

Det finala förslaget gällande ett kommande statsbidrag förväntas kommuniceras i slutet
av september. Mikael har i dagsläget inte någon mer information att delge.

Representation i RSG strukturerad vårdinformation

Mikael informerar om bildandet av en ny regional samverkansgrupp, RSG strukturerad
vårdinformation med representanter från de olika regionerna. Sven delger bakgrunden till
behovet av en ny samverkansgrupp. Man önskar att RSG kvalitetsregister, liksom RSG

uppföljning och analys och RSG stöd för utveckling, vardera utser en representant som
blir adjungerad i RSG strukturerad vårdinformation. Frågan kommer att lyftas igen på
första mötet efter sommaruppehållet (2021-09-08).

Mötestider hösten 2021

Första mötet efter sommaruppehållet bör vara länge för att kunna påbörja planeringen
inför kvalitetsregisterdagen 2022. Följande mötesdatum och tider förslås:
•
•
•

8 september 13:00-15:00 (videomöte)
15 oktober 13;00-14:30 (videomöte)
24 november 12:00-16:00 (fysiskt möte)

Om restriktionerna tillåter förslås att ha ett längre fysiskt möte den 24 november med en
gemensam lunch innan mötesstart. Sven Oredsson erbjuder sig att undersöka om var det
finns någon passande lokal för mötet och återkommer. Preliminär plats är Hotell Statt i
Hässleholm.
Mötesbokningarna för höstens möte skickas ut inom det snaraste.

Nästa möte

Nästa möte är den 8 september kl. 14:00.
Mikael önskar samtliga en fin sommar och en avkopplande semester.
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