Styrgruppsmöte amputationsregister
Plats: Rica Hotel, Stockholm
Datum: 2011-05-25
Närvarande: Kerstin Hagberg, Gert-Uno Larsson, Jan Larsson, Bengt Söderberg, Anders
Stenström, Louise Mattsson

1. Inledning av Anders, genomgång av kritik från SKL i samband med tilldelning av
medel och diskussion kring detta.
2. Ekonomisk redovisning av Bengt. Medel finns, men täcker inte de faktiska
kostnaderna i dagsläget.
3. Sammansättning av styrgruppen: SKL har önskemål om att kompetensen ska breddas
samt att det ska bli bättre spridning geografisk.
4. Vi behöver stöd från yrkesföreningar: Svensk ortopedisk förening är positiva,
ortopedtekniska branschrådet är positivt, ISPO och SOIF är inte officiellt tillfrågade,
Svensk Fotkirurgisk förening inte heller. Anders gör en officiell förfrågan och skickar
den till ovanstående för påskrift. Kerstin skapar dokument för påskrift af representant
för ”Gåskoledagarna”.
5. Ska vi försöka ha en kurs till, ännu längre norrut? I så fall bara skicka en mindre
grupp från styrgruppen. Vi avvaktar tills någon norrifrån visar intresse och lobbar så
gott vi kan tills dess.
6. Hur följer vi upp på kursdeltagare som registrerat sig som användare, men inte lagt
in några patienter? Till hösten kontaktar Bengt OTA personal och Kerstin kontaktar
sjukgymnasterna. Ortopederna? Vore bra om vi kunde jämföra antalet patienter i vårt
register med amputationer registrerade i ORTREG, helst tätare än 1 gång/år.
7. Målet är fortfarande att få tillräckliga medel för att anställa en person (deltid) för
administration/support/utbildning. Vid ev. tilldelning av medel måste typ av
anställningsform övervägas noga.
8. Personuppgiftsombud: Inte helt enkelt att få fram vad som gäller här, men det måste
finnas en vid varje landsting/region samt en för hela registret.
9. Patientinformation: det finns bra patientinformation från VG-regionen. Kolla upp för
varje landsting och påminna användare om att ha informationen tydlig i väntrummet.
10. Anders berättar om olika kurser i registerhållning, datakvalité med mera som man
kan gå samt pengar vi kan söka. Inga beslut kring detta.
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