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

Genomförda aktiviteter

RCO Syds registerdag
Den femte oktober samlades i Hörsalen i Lunds 
Medicon Village 50-talet registerengagerade för 
årets registerdag i RCO Syds regi. Till skillnad från 
förra årets två registerdagar var årets event alltså 
koncentrerat till en dag.

På programmet fanns bland annat ämnen som 
framtida organisation kring nationella kvalitets-
register med fokus på registercentrumens upp-
drag, juridik inklusive EU:s nya dataförordning 
samt direktöverföring. 
Klicka här för att läsa mer om registerdagen.

Nationellt PROM-seminarium
Den åttonde november anordnades det sjätte 
PROM-seminariet i RC Syds regi. Eventet hade 
rekordmånga 90 anmälda och ägde rum på
Clarion Hotel Sign i Stockholm. Programmet, som 
hade fokus på PROMIS och itembanking, hade 
utarbetats i samråd med registercentrum-
organisationernas PROM-nätverk.

En av de inbjudna föreläsarna var Caroline 
Terwee, koordinator för det holländska PROMIS-
projektet. Deltog gjorde också Evalill Nilsson och 
John Chaplin som berättade om läget i det svenska 
PROMIS-projektet. Andra ämnen som berördes var 
PROM och PROMIS i svenska kvalitetsregister, 
juridik och teknisk lösning via 1177.
Klicka här för att läsa mer om seminariet.

Framtida aktiviteter

Verksamhetsplan 2018
Under 2018 kommer RCO Syd att stödja anslutna 
register i anpassningen till det nya kvalitets-
registersystemet och den nationella strukturen för 
kunskapsstyrning. Vi kommer också vidareut-
veckla samarbetet med södra sjukvårdsregionen.

I dialog med våra register kommer vi fortsatt att 
erbjuda översyn av registerdesign, täckningsgrad, 
nya presentationsformer och användning av 
registerdata till förbättringsarbete i Vården i 
siffror och forskning. Statistikstöd kommer att 
som tidigare ges för bland annat dataanalys, 
värdering av datakvalitet, beräkning av indikator-
värden och registerbaserad forskning. 
Register som har data på egna plattformar 
kommer att erbjudas dialog för att komma igång 
med överföringsprocessen till någon av våra 
huvudplattformar, Pharos, 3C och INCA.
Under året kommer vi sträva efter att i samverkan 
med övriga RCO utveckla insamlandet och 
analyserna av patientrapporterade mått.
Vi kommer också vara engagerade i olika projekt 
för direktöverföring av data.
Till hösten planeras såväl ny RCO-dag som 
PROM-seminarium.
Klicka här för att komma till verksamhetsplanen.

Övrigt

Artikeltips
På RC Syds hemsida presenteras varannan vecka 
tips på artiklar kopplade till RC Syds register, 
kansliet, andra registercentrum samt nationell 
media. Tipsen sänds även ut via mail till de som 
anmält sitt intresse.
Vill du �innas med på sändlistan och få artikel-
tipsen direkt i mailkorgen? Hör då av dig till
richard.bjorkman@ltblekinge.se
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