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

Genomförda aktiviteter

5:e seminariet om sjukdomsspeci�ika PROM
RC Syd Karlskrona bjöd för femte året in till ett 
seminarium om sjukdomsspeci�ika patientfråge-
formulär. Seminariet ägde rum den 15 september 
på Sheraton i Stockholm och samlade register-
inresserade deltagare från många delar av landet. 
Ämnen som behandlades var bland annat item 
banking och PROMIS. Ett antal register presente-
rade också hur de arbetar med PROM. 
Klicka här för en längre artikel om PROM-dagen.

RCO Syds registerdagar och Epi Scania
Den 13–14 oktober samlades registerengagerade i 
Anselmsalen i Lund för att lyssna till föreläsningar 
och diskutera ämnen som Projekt Röda telefonen, 
Automatisk överföring från vårddatabas, Juridik 
kring kvalitetsregister och Utdata i praktiken. 
Registerdagarna inleddes i år med det så kallade 
Epi Scania-symposiet som behandlade epidemio-
logi och registerbaserad forskning.

Efter första dagens lunch startade huvudprogram-
met för RCO Syds registerdagar och till runt 40 
anmälda som även valt att delta på förmiddagens 
symposium anslöt ytterligare 30-talet deltagare.
Maria Rejmyr Davis (RCC Syd), Björn Ohlsson, 
Thomas Troëng (båda RC Syd Karlskrona) och 
Mikael Åström (RC Syd Lund) berättade om 
dagens program och om framtiden kopplat till 
Mona Boströms rapport, ekonomin för över-
gångsåret 2017 och projektgruppen som utsetts. 
Syftet med dagarna sammanfattades till att lyfta 
goda exempel, informera om pågående projekt, 
inspirera, förmedla kunskap samt skapa en arena 
för dialog och nätverkande. I samband med infor-

mationen startade också en diskussionsstund där 
åhörarna i grupper om 3–4 personer �ick prata 
utifrån ett antal frågor rörande framtiden.
Dag ett och två fortlöpte sedan med föreläsningar 
och utrymme för möten och samtal mellan passen.

En av de inbjudna talarna, Staffan Winter, som 
representerade NPDi (Nationella Programmet för 
Datainsamling), menade i en intervju efter första 
dagen att event likt RCO-dagarna där register-
medarbetare samlas var högst relevanta:
– Det här är det viktigaste vi gör från kansliet 
egentligen, att vi åker ut och pratar. Vi som 
kommer från tekniksidan eller det kliniska hållet 
bär olika begrepp i våra huvuden. Det är bara 
mötas som gäller.
Klicka här för en längre artikel om dagarna och 
intervjun med Staffan i sin helhet.

Efter registerdagarna skickades en utvärderande 
enkät ut. Svarsfrekvensen blev 74 %. Mer än 90 % 
av de som besvarade enkäten instämde helt eller 
delvis i påståenden om att kvalitetsregister-
dagarna bidrog till att man knöt kontakter som 
kan vara värdefulla i ens arbete, �ick inspiration att 
använda kvalitetsregisterdata, samt �ick informa-
tion som man kan ha nytta av i sitt arbete.
80 % svarade att de gärna deltar i �lera kvalitets-
registerdagar arrangerade av RCO Syd.

Framtida aktiviteter

Kvalitetsregisterdag om hälsoekonomi
I Lund hålls den 10 november en inspirationsdag 
om hälsoekonomi, registerdata och frågor om 
människors hälsa och välfärd. Efter en introduk-
tion till hälsoekonomi varvar dagen presentatio-
ner av hälsoekonomiska studier med grupp-
diskussioner. Eventet är fulltecknat, men är man 
intresserad av dagens innehåll går det bra att höra 
av sig till Katarina Steen Carlsson:
katarina.steen_carlsson@med.lu.se
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http://rcsyd.se/blog/nyheter/prom-seminarie-5-sjukdomsspecifika-frageformular
http://rcsyd.se/blog/nyheter/sammanfattning-av-rco-syds-registerdagar-13-14-oktober

