Minnesanteckningar från styrgruppsmöte SwedeAmp 120601
Närvarande: Ander Stenström, Jan Larsson, Kerstin Hagberg, Leif Axelsson, Bengt
Söderberg, Gert-Uno Larsson och adjungerad Per-Olov Abelson
Ordförande hälsade välkomna till mötet. Särskilt välkommen till nya medlemmen Leif
Axelsson (0730-30 46 30, lgax@telia.com) och vår nye medarbetare Per-Ove Abelson som
tillika är ständigt adjungerad till styrgruppen ( 070-632 55 85 p.abelson@sol.nu ).
Leif som är quadrupelamputerad är ordförande i KFA som i nuläget har 550 medlemmar.
Per-Ove är ortopedingenjör med mångårig erfarenhet från olika ortopedtekniska verkstäder
från Umeå till Lund och arbetar för närvarande på SOL i Helsingborg.
Diskuterades arbetsuppgifter för PeO. Till en början behöver han komma in i registrets
uppbyggnad och även i Checklistan som är utgiven av RCS. Info om denna finns på
http://checklists.rcsyd.se . Diskussion med Gunnar Hägglund anbefalls. Vi behöver upprätta
en FAQ till hemsidan. Mängden tid som han ska ägna åt registret är lite beroende på hur
mycket tid SOL kan undvara men vi kom överens om flexibla ramar för detta i nuläget.
Anders Stenström är nu timanställd av Region Skåne och registrets pengar har flyttats över till
förvaltning inom RS. Fakturor och kvitton på utlägg ska skickas till Swedamp c/o Gun
Ingvarsson, Plan 8 Ortopediska kliniken, SUS Lund, 221 85 Lund. Hennes e-postadress är
gun.ingvarsson@skane.se.
Redogjordes för turerna kring anmälan till datainspektionen. Inget nytt att rapportera från de
senaste två månaderna.
Bokslutet för 2011 redovisades. Vi har haft intäkter på 200 000 SEK och utgifter på 220 853
vilket innebär att en viss kostnad måste bäras av innevarande år. Redovisningen visar sig
minutiös och styrgruppen riktade ett varmt tack till SOL som skött ekonomin i flera år.
Ytterligare utökning av styrgruppen diskuterades. Den tillfrågade Jan Drakander har avböjt av
tidsskäl. Ett nytt namn i form av Robert Holmgren föreslogs och vi beslutade att han ska
tillfrågas. Han är ortopedingenjör och verkar i Uppsala.
Revisionen av registret har gått framåt och det förväntas kunna vara klart inom 2-3 veckor.
Därefter vidtar validering och vi utsåg Jan + PeO till att utföra detta. Registret förväntas
öppna för inmatningar någon gång i augusti.
Detaljer kring inmatningsposterna avseende protesleverans diskuterades till vi kunde enas om
en skrivning.
Diskussion om hur vi ska rekrytera fler till att registrera amputerade i registret. Fler kurser
behövs och vi diskuterade möjligheten att arrangera en kurs i Karlstadstrakten eftersom SKL
kvalitetsregisterkonferens ska gå av stapeln där. Vi beslutade att sända några delegater till
konferensen men avvaktar med antalet. Helst ska vi även arrangera en kurs i Norrland också.
Diskussion av om vi ska ansluta oss till ett nytt PROM nämligen EQ-5D-5L. Beslut i den
frågan skjuts upp. Det behövs åtminstone en korrekt översättning innan man kan ta det i bruk.

Diskuterades budgeten. Förutsättningarna har ändrats en del sedan budgeten från sept 2011
författades. Ett förslag till reviderad vårbudget tas fram av PeO för att samla in åsikter.
Diskussion angående vilka av alla inmatningar som ska finnas i den datamängd som var och
en får ut när han/hon tar ut datablad. Ny remissrunda beslutades.
Avslutades mötet med tillönskan om en god sommar.
Vid tangenterna
Gert-Uno Larsson

