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Hösten stora SARQA-händelse var höstmötet tillsammans med DKG. The 8th Scandinavian
SARQA/DKG Quality Assurance Conference gick av stapeln 15 november i Hyllie, Malmö. Vi i
organisationskommittén är nöjda med arrangemanget och i utvärdering av de ca 160 deltagarna fick
vi mest ros och lite ris att föra vidare till organisationskommittén för nästa gemensamma möte med
DKG om två år.
31-oktober -2 november representerade ordförande Ann Stjärnkvist och stipendiat Martin Fagerberg
SARQA på vår brittiska systerförening, RQAs, årliga konferens. Konferensen hade titeln ”Data and
Quality – Is the tail wagging the dog?” (Oxford Dictionary of English; ”the less important or
subsidiary factor, person, or thing dominates a situation; the usual roles are reverse”).
I det samarbetsavtal som finns mellan SARQA och RQA (och även andra QA föreningar i Europa och
USA) kan vi skicka två delegater gratis, om du vill delta nästa år, sök stipendium för att bekosta resa
och logi! På hemsidan under ”SARQA stipendium” kan du söka stipendium för delta i fortbildning
som i sin tur ska leda till spridande av information till övriga medlemmar. Ansökan att delta i
systerföreningars evenemang premieras, men andra evenemang kommer också att övervägas.
Här kommer några ord från Martina som beskriver hur hon upplevde konferensen:
Under den tre dagar långa konferensen i Manchester var utbudet på föreläsningar (och utställare)
omfattande, med allt från det omtalade GDPR till dataintegritet och det allt jämnt aktuella ämnet
brexit. En av föreläsningarna som gjorde mest intryck hos mig var den av BBC-journalisten Fergus
Walsh som tog upp ämnet om hur medias brist på kvalitetsgranskning och objektivitet av nyheter
och forskning påverkar allmänhetens val av vård och omsorg. Som den omtalade ”MMR Scare” (på
svenska MPR; Mässling Påssjuka Röda hund-vaccinet) dvs den falska nyheten att vaccinet skulle
orsaka autism. Men av alla de talare som hade kloka ord att yttra, så var där ett uttryck som
fastnade; Live the life you love, and love the life you live. För livet är för kort för att inte leva fullt ut!
Annat som har hänt är att ytterligare en nätverksträff har hållits 11 oktober i Göteborg, då Cristina
Barkman talade om den nya versionen av risk management standarden ISO14971 samt att en
benchmarking-grupp har startat. Charlotte Alexanderssons initiativ till benchmarking-grupp för IVDR
(Förordningen om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik) består av 7 medlemmar som
har haft sitt första möte. De har också fått en inbjudan till samverkansmöte med Läkemedelsverket i
januari som två av medlemmarna kommer att delta på.
Vi är nu igång med Slack, SARQAs nya forum för SARQA-medlemmar!
Enligt Wikipedia är Slack, en förkortning av ”Searchable Log of All Conversation and Knowledge”, ett
molnbaserat verktyg och tjänster för grupparbeten – eller som vi skulle uttrycka det ett forum för
medlemmar att smidigt och enkelt kunna kommunicera med andra medlemmar om det mesta. Slack
SARQA är till för att öka SARQA medlemmars aktiva kontaktnät, genom att vara ett professionellt
forum. Detta forum kan behandla allt från komplicerade regulatoriska frågeställningar, praktiska ting
inför nätverksträffar till mer lättsamma ämnen som samåkning och ”korridorsnack”. Genom Slack
ska medlemmarna få en tydligare samhörighetskänsla, ett tydligare nätverk. SARQAs policy för Slack
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finns på sarqa.com/Medlemssida. Om du inte redan har fått en inbjudan, hör av dig till
medlem@sarqa.com så ordnar Johan det.
Kommande händelse att se fram emot, förutom julledigheten, är årsmötet med efterföljande
program. Det sker i Lund 2019-04-04, boka in kalendern redan nu! Om du har tips och önskemål på
program, mejla Ann Stjärnkvist på ann@asqc.se. Om du är intresserad av styrelsearbete? Hör av dig
till Larsa Ellow, valberedningens ordförande på 0708-660663 eller larsa@key2c.com. Som alltid ska
en viceordförande väljas in, andra förtroendeposter som ska fyllas är en kassör, en ledamot, två
revisorer och en revisorssuppleant.
Till slut vill vi i styrelsen önska en riktigt …

