Minnesanteckningar Styrgruppsmöte
Plats: Lund
Datum: 2014-08-14
Närvarande: Bengt Söderberg, Jan Larsson,
L
Kerstin Hagberg, Anneli Roubert, Leif Axelsson, Robert
Holmgren,, Louise Mattsson, Perove Abelson
Nr

Ärende

1

Föregående möte: protokoll godkänt. Bordlagda frågor:
kontakta OTA och påminna om att delta i användarmötet
fixa separation
ion register/SOL på IT sidan
Pågående ärende datainspektionen:
tainspektionen:
- Problemet omkring delning av registerdata mellan privata och
offentliga vårdnadsgivare ska ta upp vid mötet på SKL den 3/9 2014.
- För vår del ska/har följande åtgärdas/åtgärdats: funktion för
uppladdning av video tas bort (fixat), kryssruta läggs till ”patienten
”patienten har
motsagt sig att
tt data delas mellan vårdgivare” samt modifiering av
sökfunktionen så den begränsas för icke-landstingsanställda.
icke
- Förslag till temporär lösning: alla privata vårdgivare fyller i data på
papper som sedan registreras av företrädare på sjukhuset. Detta
kommer att föreslås t.ex. till Falun OTA som har avböjt medverkan i
registret tills frågan är utredd.
Rapportering till SKL har gjorts om så att den sker på 4 olika tider på året:
31/3 Ekonomisk redovisning, 31/5 Användbar data och förbättringsarbete
30/9 Täckningsgrad och årsrapport och 12/10 Budgetäskande och plan för
kommande år.
ivning av de två sistnämnda
Möten planeras för skrivning
Hemsidan måste uppdateras med inbjudan till användarmöte i Växjö
Ekonomi: ser stabilt ut. Rapportering från Region Skåne fungerar nu
tillfredsställande
Användarregistret: Enligt RC Syd finns 50 aktiva användare. I Peroves lista
finns ca 160 användare registrerade. Förslag till RC Syd att man får stå kvar
som aktiv användare 1 år efter senaste registrering istället för nuvarande
system. Gärna med automatiskt
automatis utskick av mejl med varning att man
tappar behörighet på grund av inaktivitet (med tid för registrering innan
man tappar behörighet).
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Ansv.

BS har fått klart att vi kan ha ett bord och en pull-up
pull
på Ortopediveckan
(25-29/8) i Helsingborg. LA åker och representerar registret
Årsrapport: gås igenom och rättas.
Lämnas till tryckning (100 ex).
Beställning ytterligare 50 ex av Flyern för vikning och användning vid
ortopediveckan i Helsingborg.
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Visning av beställd film för presentation av registret. Ska ändras något,
men kommer att kunna användas vid utställning, föreläsning och på
hemsidan.
Genomgång och justering av program för användarmötet i Växjö om två
veckor.
Utskick påminnelse med uppmaning om skyndsamt anmälan till samtliga
användare.
Kommende konferenser som vi ska delta i:
Hearing SKL Stockholm 3/9 2014
Registermöte i JKPG 20-21/1
21/1 2015
ISPO World Conference, Lyon juni 2015
Nästa möte i Styrgruppen:
telefonmöte 11/9 kl. 8.30
fysiskt möte 7/11 kl. 9.00
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