	
  

Minnesanteckningar från SwedeAmps styrgrupp 2012-02-22
Närvarande: Anders Stenström, Kerstin Hagberg, Jan Larsson, Bengt Söderberg och Gert-Uno
Larsson, Louise Mattson anslöt vid lunchtid
Information om läget avseende pengar från SKL. Beslutades att SOL gör bokslut för 2011
men att vi strävar efter att föra över den ekonomiska förvaltningen till ortopediska kliniken
SUS på ett motsvarande sätt som CPUP har. Anders tar upp den diskussionen med Magnus
Eneroth. I konstruktionen ingår att Anders måste ha någon anställning i Region Skåne.
Kerstin informerade om att vårt föreslagna symposium på ISPO:s möte i Hyderabad är
accepterat och ville ha konfirmerat att vi deltar. Kostnader för deltagandet kommer inte att
ersättas från ISPO. Alla accepterade läget.
Vi påbörjade arbetet med revision av registret. Utifrån praktiska erfarenheter företrädesvis i
Göteborg men även baserat på de data som finns registrerat i registret förslogs ett stort antal
ändringar som Jan Larsson tog anteckningar om och ska vidarebefordra till RCS. Han ska
också begära en tidsram om när det är möjligt att påbörja arbetet där. När förslagen är
sammanställda kommer de ut till styrgruppen för finslipning innan de sänds till RCS.
Vi talade om hur vi ska gå vidare med att anställa personal till registret. Vi enades om att
arbeta med två personer nämligen Ingelis Schibrach och sjukgymnasten Sara som har arbetat
på gåskolan och verkar ha kvaliteter som stämmer in på våra önskemål. Anders och Bengt
talar med IngeLise och Louise talar med Sara.
Faktura från RCS avseende uttag av data som Kerstin redovisade på 60 000 kronor.
Kerstin redovisade de första resultaten där merparten av de 371 inrapporterade kommer från
Göteborg, Linköping, SUS och Kristianstad. Det finns en hel del fel i databasen men
samtidigt mycket som är positivt. Resultaten kan redan nu ge en fingervisning om hur
användbart registret kan komma att bli.
RCS kallar till registermöte 19/3 och vi anmäler Anders, Jan, Bengt och Gert-Uno till det
mötet.
Patientinformationen gicks igenom och förslaget som vi fått reviderades så att det får plats på
en sida.
Nästa möte siktar vi på att ha i Lund i april, tidpunkt bestäms mejlledes. Förhoppningen är att
vi då kan ha klart med anställning enligt ovanstående eller annan lämplig kandidat.
Kristianstad 2012-02-22
Gert-Uno Larsson

