
Registercentrum (RC) Syds nyhetsbrev syftar till
att sprida information om pågående projekt, 
genomförda och kommande utbildningsinsatser 
samt ge exempel på hur registerdata används.

Aktuellt

Det kommande statsbidraget/framtida
medelstilldelning
Utredningen av det kommande statsbidraget och 
formen för detta fortgår. RC Syd följer ärendet 
noga, bland annat genom att delta i forum som 
RCO i samverkan.

På hemsidan för Nationella Kvalitetsregister står 
följande sammanfattning om statsbidraget:
”För att stärka Registercentrumorganisationernas 
(RCO) arbete för en förbättrad infrastruktur, samt 
uppnå bättre möjligheter till utvärdering och 
uppföljning av kvalitetsregistersystemet, gav 
regeringen under 2018 Socialstyrelsen i uppdrag 
att analysera förutsättningar och ge förslag till hur 
medelstilldelning och uppföljning genom ett i 
förordning reglerat statsbidrag kan utformas. 
Parterna är överens om att verka för att ett 
statsbidrag kan införas stegvis från år 2022.”

För en tid sedan sändes en remiss ut från 
nationellt håll till såväl regioner som register-
centrum och regionala cancercentrum. Svar på 
remissen har sänts in från respektive mottagare.
I svaret från RC Syd skrevs som övergripande 
kommentar följande:
”RC Syd ställer sig positivt till förslaget som helhet 
och välkomnar den mer långsiktiga �inansieringen 
och att en tydlig uppföljning av hur medlen 
används införs. Detta borgar för en långsiktighet 
och fokusering på registersystemets uppdrag. 
Tidplanen för ikraftträdande av statsbidraget är 
snäv och kan vara en utmaning varför vi föreslår 
att den utvärderas.”

RC Syd fortsätter att följa utvecklingen och åter-
kommer när ytterligare relevant information �inns 
att förmedla.

Klicka här för mer information om statsbidraget 
på Nationella Kvalitetsregisters hemsida.

Framtida aktiviteter

Digitalt möte om statsbidraget
I höst planeras ett digitalt möte där statsbidraget 
diskuteras. Ett preliminärt program kommer 
längre fram. Ingen föranmälan krävs.

Hör gärna av er med frågor och synpunkter kring 
aktuella ämnen och kommande aktiviteter!
Kontaktuppgifter �inner ni på vår hemsida:

www.rcsyd.se/kontakt
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