Minnesanteckningar Styrgruppsmöte SwedeAmp 121213
Telefonmöte
Närvarande: Anders Stenström, Bengt Söderberg, Louise Mattson, Leif Axelsson, Gert-Uno
Larsson, Jan Larsson, Kerstin Hagberg
Adjungerad: PerOve Abelsson
Frånvarande: Robert Holmgren

1.

PerOve har tagit fram aktuell lista över hur många registreringar som finns i resp
formulär. Störst antal finns i F2 (Amputation) med ca 1000 amputationer registrerade.
Mötet beslutar att nyhetsbrev/utskick via mejl ska ske till våra användare varje kvartal
för att motivera till det fortsatta arbetet. En fast punkt kan då vara att rapportera just
antal registrerade i varje formulär.

2.

Ansvarsområden för vårt fortsatta arbete:
Jan Larsson kommer fortsättningsvis vara kontaktperson mellan RCSyd och
SwedeAmp vad gäller frågor kring datauttag.
Anders Stenström ansvarar för kvartalsvis utskick till användare.
Gert-Uno Larsson ansvarar för mötesanteckningar.
Fler ansvarsområden kommer definieras efterhand och fördelas inom styrgruppen

3.

SwedeAmp ger Kerstin Hagberg bidrag för konferensavgiften (4.500 kr) för
deltagande vid ISPO 2013 i Hyderabad Indien. Kerstin har initierat och planerat det
Symposium gällande Kvalitetsregister vid benamputation där SwedeAmp kommer
presenteras.

4.

Användarkurs i Umeå. Anders har kontaktat Olle Svensson i Umeå och väntar på svar.

5.

Arbetsmöte i Lund för slutgiltig planering inför årsrapport 2011/2012 beslutades till
Torsdagen 21 Februari kl 10.

6.

SwedeAmp och alla andra Ortopediska register har från SOF blivit ombedda inkomma
med uppgifter gällande bla intressedeklaration. Samtliga medlemmar i styrgruppen
skall därför besvara frågor under punkt B i det utskick som kommet från SOF via
PerOve. Anders Stenström besvarar frågorna under punkt A i samma dokument.

7.

Gert-Uno, Jan och PerOve har haft ett möte med RCSyd för att räta ut missförstånd
och klargöra datauttag inför våra presentationer vid ISPO 2013. SwedeAmp har
därefter kommit överens med RCSyd om fakturering för 100 timmars arbete. Viss del
av detta arbete kommer också kunde vara användbart för årsrapporten. Anders
Stenström har skrivit på avtalet.

8.

RCSyd kommer kalla till ett möte under Januari 2013 vad gäller förändrade former för
samarbete för alla register anslutna. SwedAmp kommer representeras av Anders och
Bengt (ev fler)

9.

En hemsida för alla ortopediska kvalitetsregister är under upparbetning,
Ortopedprotalen. Göran Garellick från Höftprotesregistret har därför bett om uppgifter

från SwedeAmp som skall ingå i portalen. Anders ser till att dessa uppgifter inkommer
till Göran G.
10.

Fakturering för ev arbetstid utförd av styrgruppsmedlemmar under 2012 skall snarast
skickas till;
Skånes Universitetssjukhus, Ortopedkliniken Lund, ref 121570 (Lena Oreby),
205 01 Malmö

Vi önskade varandra God Jul och alla bokade in kommande arbetsmöte i Lund -Torsdag 21
februari - i våra kalendrar.
Vid datorn 121214
Kerstin Hagberg

