2017-10-05

SAMVERKANSGRUPPEN FÖR NATIONELLA KVALITETSREGISTER
Minnesanteckningar från Samverkansgruppens uppstartsmöte 2017-10-04 och
2017-10-05
Närvarande den 4 oktober: Marie Lawrence (ordförande), Anders Bengtsson, Ulrika
Frithiofsson, Claes Norring, Jonas Oldgren, Pär Stattin, Arvid Widenlou Nordmark och Karin
Göransson.
Närvarande den 5 oktober: Marie Lawrence (ordförande), Soffia Gudbjörnsdottir, Maria Nilsson
och Karin Göransson

1. Samverkansgruppens uppdrag
Ordförande informerade om Samverkansgruppens uppdrag och arbetsformer samt om den
sammanhållna strukturen för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården som håller på
att växa fram, se länk:
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/battrekunskapskageenmerjamlikvard.12435.html samt
bifogat bildspel. Respektive huvudman står för finansiering av Samverkansgruppens
ledamöters arbete relaterat till uppdraget.

2. Principiella frågor
Samverkansgruppen diskuterade ett antal frågor av principiell karaktär och konstaterade

att dessa behöver beredas ordentligt innan gruppen kan fatta beslut. Ordförande
informerar Styrgruppen för Nationella Kvalitetsregister vid dess kommande möte om att
ett antal frågor kommer att identifieras och tas upp vid senare tillfälle efter beredning.

3. Samverkansgruppens möte den 17 november 2017
Samverkansgruppen beslutade att förlänga mötestiden, ny mötestid är kl 8-16.30. Det är
ett omfattande material som ska gås igenom och beslutas om. För att effektivisera mötet
beslutade gruppen att de, så långt det är möjligt, ska skicka funderingar av mer principiell
karaktär per mejl till övriga i gruppen för att alla ska ha möjlighet att ta ställning till frågan

inför mötet.
4. Telefonmöte den 23 november 2017
Samverkansgruppen bokade in ett telefonmöte den 23 november 2017, kl 13-14, för

uppsamling efter mötet den 17 november. Vid det mötet finns möjlighet att besluta i
frågor som det eventuellt inte finns tid till under mötet den 17 november.
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5. Internat
Samverkansgruppen beslutade att träffas för ett internat i januari. Internatet kommer att
äga rum den 11-12 januari, med start kl 10 den 11 januari och avslut efter lunch den 12
januari. Kansliet återkommer med inbjudan.
6. Vårens mötestider
Samverkansgruppen beslutade att boka in ungefär ett möte per månad under våren och
hösten. Standardtid är kl 10-15. Om möjligt bokas inte möten tisdag eftermiddag eller

onsdag förmiddag. Mötena bokas av om det inte finns ärenden att ta upp. Kansliet
återkommer med mötestider.
7. Projektplats för Samverkansgruppen
Kansliet kommer att skapa och bjuda in till en Projektplats för Samverkansgruppen.

Vid anteckningarna
Karin Göransson
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