Minnesanteckningar Styrgruppsmöte
Plats: Patienthotellet i Lund
Datum: 2014 05 08
Närvarande: Bengt Söderberg (BS), Anders Stenström (AS), Jan Larsson (JL), Kerstin Hagberg
(KH), Anneli Roubert (AR), Robert Holmgren (RH), Louise Mattsson (LM), Perove Abelson (PA)
1.

Föregående möte – bordlagda frågor: Personuppgiftsansvarig på region Skåne har haft
en Skype konferens med BS angående brev från datainspektionen. Vi arbetar vidare med
frågan. AS och BS besöker Per Bergstrand i ärendet.

Datumet för PA och JL:s möte i Umeå ligger fast.
PA skickar ut uppgifter som vi kan använda när vi bokar resor mm. för registrets räkning.
Beslutades att AR håller i det praktiska med användarmötet i augusti.
Föregående mötesprotokoll godkändes.
1.

Swedeamps mailadresser flyttas till ny server: Bluerange.

2.

Registret har köpt ISO standard för nomenklaturen i registret.

3.

Årsrapporten för 2013 ska presenteras i en snyggt utskriven skrift med illustrationer och
tabeller. En powerpointredovisning ska göras och en animerad film ska göras och finnas
på hemsidan.

De uttagna uppgifterna gicks igenom för att välja ut vad vi ska ta med. BS och RH tar fram hur
3:6 ska visas.
1.

Nästa styrgruppsmöte blir ett telefonmöte den 17 juni kl.15.Ämne planering av
användarmötet. Alla ska då ringa då 08-55775577 kod:1313.

Därefter blir nästa möte i Lund den 14/8 kl.09.00. Mötet ska fokusera på årsrapporten.
1.

Beslutades att JL och BS skriver artikel om Swedeamp till Ortopediskt magasin nästa
vecka.

2.

Beslutades att LM skriver inbjudan till användarmötet.

3.

Planering gjordes inför användarmötet blir den 28-29/8 i Växjö. LM dokumenterar
program för mötet och mejlar till styrgruppen. Svara PA om det ser OK ut.

KH skickar inbjudan för 2-3 personer vardera till ISPO Danmark och Norge. Beslutades att de
deltar gratis men betalar boende och resa själva.
1.

KH rapporterade att föreläsningen på Gåskoledagarna blev lyckad med ca.100 åhörare
varav ca. 85 var sjukgymnaster och ca.15 ortopedingenjörer.

JL ska ha en presentation i Linköping i maj.
PA har pratat för OI på O4:an.
BS kollar om vi kan ställa en poster på läkardagarna i Helsingborg i augusti.
1.

Beslutades att ta bort bildfunktionsmöjligheten från registret.

Mötessekreterare
Robert Holmgren

