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

Genomförda aktiviteter

PROM-utbildning
2016 har det hittills genomförts tre interna kurs-
dagar inom RCO Syd, den senaste i slutet av maj. 
Kursdagarna syftar till att få djupare kunskap och 
sprida kompetensen gällande användandet av 
PROM. Områden som behandlats är Rasch-analys, 
respondentpsykologi, fokusgrupper och enkätkun-
skap.

Patientföreträdarutbildning
Årets patientföreträdarutbildning i samverkan 
med RC Syd genomfördes i två etapper med två 
dagar i april och en dag i maj. På utbildningen 
samlades ett 30-tal deltagare som �ick lyssna till 
föreläsningar från bland annat registerhållare och 
andra patientföreträdare. I samband med utbild-
ningen startades på deltagarnas initiativ en Face-
bookgrupp där man fortsatt kan hålla kontakten 
och utbyta erfarenheter.
Klicka här för att läsa mer om dagarna. 

Förbättringsprogram Palliativ Vård Syd 
Våren 2015 gick en inbjudan ut från RC Syd och RC 
Sydost om förbättringsarbete med stöd av kvali-
tetsregisterdata inom den palliativa vården i södra 
och sydöstra sjukvårdsregionen. Arbetet innehöll 
ett antal lärandeseminarier samt en avslutande 
återträff som skedde den 12 maj i år. Deltagare i 
arbetet har varit team bestående av cirka 4–6 
personer från olika vårdprofessioner, varav en i 
varje team med chefsposition från arbetsplatsen. 
Mellan seminarierna jobbade de olika teamen med 
sina egna respektive förbättringsprojekt. 
Klicka här för att läsa mer om återträffen.

Aktuellt

Dynamiska utdatarapporter
Dynamiska utdatarapporter erbjuder ett över-
skådligt sätt att presentera utdata. De ger bland 
annat tillgång till olika diagram och möjlighet att 
enkelt bryta ner och visa data på en lägre detalj-
nivå och på så sätt analysera information enligt 
egna behov, önskemål och intressen. Rapporterna 
kan bland annat användas som stöd i förbättrings-
arbete ute på klinikerna eller som underlag för
diskussion vid till exempel enhetsmöte.
Klicka här för mer information.

RCC Syds utdatamodell
RCC Syd erbjuder öppet tillgängliga kvalitetspara-
metrar som bygger på data i de nationella kvali-
tetsregistren för cancer. Dessa data uppdateras i 
början av varje månad.
Klicka här för mer information.

Framtida aktiviteter

5:e seminariet om sjukdomsspeci�ika PROM
För femte året bjuder RC Syd Karlskrona in till ett 
seminarium om sjukdomsspeci�ika patientfråge-
formulär. Seminariet äger rum i Stockholm på 
Sheraton Stockholm Hotel.
Datum: 15 september.
Klicka här för mer information och anmälan.

RCO Syds registerdagar och Epi Scania
RCO Syd hälsar välkomna till årets registerdagar. 
Tvådagarskonferensen hålls likt förra året i Lund, 
denna gång i Anselmsalen. Nytt för i år är att 
registerdagarna inleds med ett Epi Scania-
symposium som behandlar epidemiologi och 
registerbaserad forskning.
Datum: 13–14 oktober. 
Klicka här för mer information och anmälan.
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