Minnesanteckningar Styrgruppsmöte
Telefonkonferens
Datum: 2014 09 11
Deltagande: Bengt Söderberg (BS), Jan Larsson (JL), Kerstin Hagberg (KH), Anneli Roubert
(AR), Robert Holmgren (RH), Louise Mattsson (LM), Perove Abelson (PA), Ilka Kamrad (IK)
1.
JL.

Alla i gruppen ska läsa LM:s dokument som mailades ut idag. Ev. ändringar mailas till

2.
E-postadresser. Swedeamps e-mailadresser flyttas nu från SOL:s server till
Bluerange. De som vill ha en Swedeamp mailadress behöver ett konto för detta vilket kan
ordnas genom PA. Detta konto är offentligt.
3.
IK ska träffa en sjukgymnast i Malmö och då försöka locka henne att börja använda
registret. Hon ska senare även försöka få med Lund. BS tar med årsredovisningar till IK. IK
ska också berätta om Swedeamp på klinikmöte.LA har anmält sig till Stockholmsmötet. BS
kontaktar LA om detta.
4.

Vi jobbar på med revisionen nu och tar upp detta på mötet i Lund i november.

När revisionen är klar ska ändringarna meddelas och skickas ut till användarna.
5.
BS har varit på kvalitetsregisterkonferens med deltagare från socialdepartementet,
socialstyrelsen och registerhållare i Stockholm. Kvalitetsregistren har fått anslag på 330
miljoner/år i 3 år. 2 år har nu gått och de mål som satts upp är uppnådda. Vårdregistren
täcker nu 25 % av den totala vårdkostnaden i Sverige. Man vill nu ha in fler register. Detta är
en bra satsning som troligen kommer att bli större. En del register ger ersättning till de som
registrerar mycket men detta ökar risken för dålig kvalitet.
Gotland vill vara med i Swedeamp och TeamOlmed har genomgång nästa vecka om registret.
6.
PA tog upp frågan om Datainspektionens beslut som påverkat bl.a. Dalarna att inte
registrera. BS har pratat med en jurist på SKL och ska skicka beslutet från Datainspektionen
till honom.
7.
BS ska skriva ett följebrev som PA tillsammans med årsrapporten skickar till
användarna.
KH föreslog att det borde göras en knapp på startsidan för årsrapporter.
8.
KH föreslår att vi ska söka pengar för ett pilotprojekt om PREM- Pat. Reported
Evaluation Measure- är pat. nöjd? LA skulle kunna skicka ut frågor i ett brev till ett antal
patienter med svarskuvert. Resultatet kan läggas in som ett separat projekt inom registret.
Viktigt dock att de som får breven har informerats om att de är med i registret!
9.
AL, PA och BS träffas nästa vecka för att gå igenom rapport för Q3 samt
ekonomirapporter som ska lämnas in senast 30/9.
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10.
KH och AR ska till RC syd-möte den 25-26/9. De ska då undersöka vad som gäller för
PREM.
11.
Registrets täckningsgrad ska redovisas i ansökan om medel. Antalet major
amputations som registrerats (JL tar fram antalet reg.) kan jämföras med det totala antalet
(ca. 2500/år).
Antalet amputerande kliniker som registrerar är 26 jämfört med totalt 62 kliniker.
Vi ska söka medel och kan söka för extra projekt.
Sekreterare- koordinator skulle kunna anställas på deltid. RC syd har ledig lokal för detta.
12.
RH berättade att ett projekt angående benamputerade med deltagande av OTA
Västerås och avdelningar i Tyskland ska startas. Mycket tycks vara lika det som Swedeamp
undersöker. RH ska kontakta Västerås och ta reda på mer samt uppmuntra deltagande i
Swedeamp.
RH och JL ska presentera Swedeamp på klinikmöte på Akademiska sjukhuset på torsdag.
13.
Nästa möte för gruppen blir en telefonkonferens fredag 3/10 kl.8. Samma
telefonnummer och kod som idag (0855775577 kod 1313).

Mötessekreterare
Robert Holmgren
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