
Registercentrumorganisation (RCO) Syd är en 
virtuell organisation vars verksamhet baseras på 
samverkan mellan Registercentrum (RC) Syd och 
Regionalt Cancercentrum (RCC) Syd.

Genomförda aktiviteter

Verksamhetsplan 2017
RCO Syds verksamhetsplan för 2017 fastställdes i 
slutet av januari. I planeringen utgår RCO Syd från 
de övergripande nationella mål och riktlinjer som 
satts upp för registercentrumens arbete med stöd 
till de kvalitetsregister som omfattas av den
nationella kvalitetsregistersatsningen.
Klicka här för att komma till verksamhetsplanen.

Chefsbyte hos RC Syd Karlskrona
Hos RC Syd har det från årsskiftet skett föränd-
ringar. Björn Ohlsson, som varit chef för RC Syds 
kontor i Karlskrona sedan 2015, har lämnat sitt 
uppdrag för fokus på andra uppgifter. I hans ställe 
har en annan konstellation införts. Till ny chef i
Karlskrona har utsetts Gunilla Skoog. Till sin hjälp 
har Gunilla bland annat RC Syd Karlskronas
tidigare chef och numera sakkunnige, Thomas 
Troëng. Tanken är att Gunilla och Thomas ska 
komplettera varandra i ett delat ledarskap.

I samband med chefsbytet gjorde RC Syd en
intervju med Gunilla och Thomas.
Klicka här för att läsa artikeln i sin helhet.

Kvalitetsregisterkonferens i Lund
Den 7 april besökte delar av RCO Syd en konferens 
anordnad av Skånsk Kvalitetskraft och Enheten för 
strategisk kvalitetsutveckling. Bland annat disku-
terade Mats Bojestig framtidens kvalitetsregister.
Klicka här för att läsa mer om konferensen.

Framtida aktiviteter

RCO Syds registerdag
Till hösten anordnas åter en registerkonferens i 
RCO Syds regi. En skillnad från förra året blir att 
det nu är koncentrerat till en dag istället för två. 
Precis som i �jol äger det hela rum i Lund.

Program och mer information kommer att skickas 
ut senare i år.

Datum att reservera: 5 oktober

Nationellt PROM-seminarium
Tidigare år har RC Syd stått som värd för PROM-
seminarium riktade till hela Registersverige. Med 
start i år ändras detta då det inletts ett utökat 
samarbete med andra registercentrum och istället 
för ett sjätte seminarium från RC Syd utarbetar ett 
nybildat PROM-nätverk ett första gemensamt. 
Datumet är den 8 november, det vill säga dagen 
innan årets nationella kvalitetsregisterkonferens.

Susanne Albrecht, utvecklingsledare hos RC Syd, 
kommenterar samarbetet:
– Ett nationellt PROM-seminarium i anslutning till 
höstens nationella kvalitetsregisterdag skapar 
möjligheter på �lera plan, men framför allt ökar 
detta samarbetet mellan registercentrum, utbytet 
av kunskap och erfarenheter och stärker samman-
hållningen. PROM-nätverket satsar på att skapa ett 
brett och intressant program om PROM ur �lera 
perspektiv: sjukdomsspeci�ika och generiska, nya 
tekniska lösningar och framför allt framtidens 
item banking. 

Program och mer information kommer skickas ut 
senare i år.

Datum att reservera: 8 november
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http://rcsyd.se/blog/nyheter/rc-syd-besokte-registerkonferens-i-lund
http://rcsyd.se/blog/nyheter/ett-gemensamt-ledarskap
http://rcsyd.se/om-rc-syd/verksamhetsplan-och-verksamhetsberattelse

