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

Aktuellt

Rapport om  nationella kvalitetsregister
Det är en hel del på gång i kvalitetsregistervärlden 
under 2018. Anslagen har som bekant reducerats 
och nyligen offentliggjores en rapport från
revisionsbyrån EY som granskat kansliet, ett antal 
register och alla sex registercentrum. I korthet 
påpekas i granskningen att administrativa rutiner, 
ansvar, och avtal behöver ses över och stramas 
upp. Ledningen för RC Syd och RCC Syd arbetar 
med dessa frågor på olika sätt.
Klicka här för att läsa rapporten i sin helhet.

GDPR
Ett viktigt och högaktuellt ämne är det europeiska 
datasäkerhetsdirektivet, GDPR, som skall börja 
gälla den 25 maj i år. Konsekvenserna av GDPR är 
fortfarande under utformning i sina detaljer. Vi 
kommer att återkomma om dessa under våren.
Klicka här för att läsa mer om GDPR.

Övrigt
Andra frågor som vi fokuserar på är

 •  inventering och de�iniering av kvalitets-
     indikatorer med målet att samtliga register
     anslutna till RCO Syd ska presentera
     kvalitetsindikatorer öppet

 •  synliggörande av öppna utdatapresentationer
     på webben

 •  genomgång av våra anslutna register och
     koppling av dem mot programområde i
     nationella modellen för kunskapsstyrning.

Framtida aktiviteter

Kvalitetsregister för forskning
Den årliga konferensen Kvalitetsregister för
forskning anordnas den 23 maj 2018 på Hotell
Radisson Blu Arlandia, Arlanda. 
Konferensen sker i samarbete mellan Nationella 
Kvalitetsregister, Vetenskapsrådet och Apotekar-
societeten. Programmet innehåller bland annat en 
diskussion mellan två landstings-/sjukhus-
direktörer och en registercentrumchef under 
temat Kvalitetsregister–kunskapsstyrning–FoU.
Klicka här för mer information och anmälan.

Workshop för patientföreträdare
Den 3 oktober klockan 09:30–15:00 anordnas en 
workshop i Gamla Gästmatsalen i Medicon Village, 
Lund. Ämnen som kommer att belysas är framför 
allt utdata och organisation kring kvalitetsregister. 
Mer information och anmälan kommer senare i år.

RCO Syds registerdag 2018
Den 4 oktober klockan 08:30–16:00 anordnas 
årets registerdag i Lilla Aulan, MFC, SUS Malmö. 
Mötet kommer att innehålla mycket av intresse för 
alla registerengagerade, både från registerstyr-
grupperna och för oss som �inns på RC/RCC Syd.
Fokus kommer att ligga på kvalitetsregister-
systemet 2019 och framåt, återkoppling från 
ovanstående workshop, hur register används för 
verksamhetsutveckling och förbättringsarbete i 
vården, samt Socialstyrelsens registerservice.
Mer information och anmälan kommer senare i år.

Hör gärna av er med frågor och synpunkter kring 
allt det som är på gång!
Kontaktuppgifter �inns på våra hemsidor:

www.rcsyd.se
www.cancercentrum.se/syd
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