Minnesanteckningar Styrgruppsmöte
Telefonkonferens
Datum: 2014 10 03
Deltagande: Bengt Söderberg (BS), Jan Larsson (JL), Kerstin Hagberg (KH), Anneli Roubert
(AR), Robert Holmgren (RH), Perove Abelson (PA)
KH rapporterade från mötet med RC syd att det var stort intresse för
1.
internationalisering. Ev. kan data flyttas mellan länder. Bäst är nog att komma överens om
gemensamma punkter som man vill ha med i registren. Byte av plattform
plattform sämre än att
förbättra befintlig.
Genomgång av förgående mötesprotokoll. Beslutades att JL bör träffa Ljuba för att
2.
diskutera ev. plattformsbyte och revision. JL förbereder med olika alternativ inför detta möte
och skickar detta till styrgruppen innan mötet
mötet med Ljuba. Protokollet godkändes.
3.
Linus Johansson från SKL har besökt pat. säkerhets ansvarig i Skåne. Skåne kan
sedan meddela datainspektionen när vi vidtagit åtgärder. KH fått mejl från Göran Andersson
angående tanken att privata vårdgivare kan skriva
skriva pappersblanketter som sedan förs in i
registret av någon inom landstinget. Detta förfarande är inte heller förenligt med datalagen.
Han skriver också att han väljer att släppa frågan om datasäkerhet inom Swedeamp och han
önskar att vi får många användare.
användare. Styrgruppen tackar Göran för hans mejl och uppskattar
hans ställningstagande i frågan.
En möjlighet att klara datasäkerhetskraven kan vara att skicka in papper till RC syd. En
ändring av plattformen skulle också kunna ge nya möjligheter att klara datasäkerheten.
datasäk
Vi
behöver vara tydligare vid beställningar av RC syd.
4.
Nya användare. Det tar nu lång tid att få bekräftelse på ansökningar. BS ska mejla
Ingemar Pettersson på RC syd om detta. Gotland har anmält intresse samt hela TeamOlmed,
som också får det inlagt
agt i sitt datasystem. Stockholm ska ha möte om Swedeamp bland
läkarna. Nyköping har också anmält sitt intresse. BS har pratat med läkarna i Helsingborg.
5.
AR rapporterade från registerdagar hos RC syd. Bra möte. Det finns olika upplägg på
de register som finns
nns där. Vi bör vara med på nästa möte 2 personer i sista veckan i sept.
2015. Validering är viktigt. Bör jämföra registreringar med journalanteckningar. Syftet med
registret är viktigt. Mycket hjälp kan fås från RC syd. Dubbelregistreringar måste undvikas.
undvikas Vi
ska vänta med valideringen och fokusera på att öka användandet. Man visade också viktiga
saker att ta med vid sökandet av medel. Ett önskemål är att pat. själva ska kunna fylla i
registeruppgifter.
6.
Inlämning av Q4 12/10. Swedeamps planer för nästa år: användarmöte,
användarmanual, årsrapport, revision och ev. ökad pat. medverkan. Planering för PREM
pilotprojekt. Beslutades ta med KH:s text från mejbilagan om PREM. Vi har också önskemål
om att kunna anställa en person på halvtid. Vi har också en kostnad på 150 tkr till RC syd.
Frågetecken vad som ingår i detta. BS skriver till Magnus Enerot om möjligheten att köpa in
sekreterar tid från ort. Kliniken.
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7.
Nästa SKL registermöte blir den 20-21
20 21 jan. 2015. Dom som kan bör åka på detta. Vi
kan få använda RC syds monter på detta möte för vår poster, visa filmen på en tv och lägga
fram årsrapporter.
8.

Nästa möte blir den 7:e nov. kl. 9-15
9
på pat. Hotellet i Lund.

Mötessekreterare
Robert Holmgren
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