Minnesanteckningar Swedeamp 2012-10-18
Närvarande: Perove Abelson, Kerstin Hagberg, Anders Stenström, Bengt Söderberg, Robert
Holmgren, Louise Mattsson, Gert-UnoLarsson.
Utbytte information om saker som hänt, exempelvis Kvalitetsregistermötet. Presentation av
deltagarna med tanke på Robbans inträde. Robbans telefonnummer är 0702-421325 och hans
mejladress är robert.holmgren@aktivortopedteknik.se.
Möte med Registercentrum Väst torsdag 26/10 med vissa oklarheter.
Hemsidan
Hemsidan förs över från SOL till Region Skåne.
Louise visar hemsidan och vi kollar detaljer som behöver justeras. Diskussion om ekonomiska
redovisningen ska finnas på hemsidan. Perove kontrollerar hur man gör i andra register.
Robban har haft problem att hitta hemsidan, detta ska undersökas. Perove kollar det också.
”Registeranslutna enheter” diskuterades. Hur ofta ska den uppdateras? Ska den tas bort? När
årsrapporten publicerats blir behovet ringa och därefter kan den tas bort.
Länk till verksamhetsberättelse ska läggas in.
Användare
Diskussion om ansökningförfarandet för behörighet till registret. Det nuvarande systemet är
krångligt men vi kommer inte runt det för närvarande eftersom säkerheten måste vara hög.
Utskicket till användare. Alla användare behöver gå in och revidera sina data efter det nya
formuläret. Olika distributionsmetoder diskuterades. Beslutades att vanligt brev ska användas.
Som komplement ska ett mejl som förvarnar om brevets ankomst skickas. Deadline för
revisionen 15/12. Körning hos RCS beställs till 10/1.
FAQ eller manualer. Mycket manualer finns redan i registret. Båda behöver upprättas. Vi
kommer överens om att Kerstin och Louise tittar på formulär 4 och 5, Bengt, Peo och Robban
på formulär 3, Jan, Anders och Gert-Uno på formulär 1och 2. Hjälpknapp på hemsidan
behövs. Dessa grupper ska återrapportera inbördes så att man kan ha bilden klar till nästa
möte i december.
ISPO-mötet i Hyderabad
Just nu 250 anmälningar. Programmet för vårt symposium gicks igenom och godkändes.
Kvalitetetsregistermötet. Inspirerande. Önskemål att alla i styrgruppen deltar i detta möte vid
tillfälle. Nästa möte i Stockholm 9-10/10 2013.
Kerstin kommer att föreslå studentarbeten med anknytning till Swedamp till Hälsohögskolan.
Exempelvis enkätundersökning till ortopedtekniska verkstäderna.
Ekonomin
Pengarna räcker till så att vi kommer att ha drygt 300 000 kr kvar vid årsskiftet. Som det är
känt idag får vi ta med oss de pengarna till nästa år. Att leta efter ytterligare en anställd som

kan vara inspiratör och resa runt skulle behövas men stöter på flera praktiska problem.
Ytterligare kurser önskvärt.
Fakturering till Lena Oreby (lena.oreby@skane.se) till adressen
Skånes universitetssjukhus, Ort klin Lund, Er ref.: 121570, 20501 MALMÖ
Kommande användarmöten och styrgruppsmöten.
Umeå under våren? Uppsala september-oktober?
Nästa möte 13/12 kl 15.00, telefonmöte.
Dokumentationsrutiner
”Dokumentationsrutiner i kvalitetsregister” är en typ av kvalitetsregister för kvalitetsregister.
RC Syd har arbetat fram ett sådant register och det innehåller frågor som måste besvaras. Peo,
Anders och Bengt analyserar frågorna så att vi sedan kan besvara dem tillsammans när så
krävs.
Frågor att ställa till RCS
Inför framställandet av årsrapporten och de data som ska redovisas i Hyderabad förbereds
frågor för att ta fram statistik. Körningen ska förberedas av RCS under slutet av året så att vi
sedan kan göra körningen i början av januari. Helst vill vi att faktureringen för detta blir så att
vi kan använda det här årets pengar till att betala med. Vi avslutade med lite brainstorm kring
frågor som vi kan belysa i årsberättelsen, här följer exempel på frågor:
Frågor att komma ihåg till årsrapporten:
Kommer jag hem igen efter en amputation?
Får jag protes?
Kommer jag att kunna gå med den?
Hur mår man efter en amputation?
Om jag röker får jag då protes?
Måste jag sluta röka?
Får man protes i mitt landsting?
Får man protes snabbare i ett annat landsting?
Får man mindre avancerad protes i mitt landsting?
Kan jag gå utan stöd?
Behöver jag rullstol också?
Är det svårt att ta av och på protesen?
Hur stor är risken att jag måste opereras igen?
Hur vanligt är det med fantomsmärtor?
Gör det ont i stumpen?
Vid tangenterna
Gert-Uno
PS Jan meddelar att ersättare för Caddie är
Ljuba Kedza
lk@rcsyd.se
Tel 046-17 58 12
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