Minnesanteckningar Styrgruppsmöte
Plats: Patienthotellet Lund

Datum: 2015-01-23

Närvarande: Bengt Söderberg, Jan Larsson, Kerstin Hagberg, Anneli Roubert, Robert Holmgren,
Perove Abelson, Ilka Kamrad
Nr

Ärende
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Ekonomi. Vi har fått 1.200. 000:- + 100.000:- för PREMprojekt för 2015.
Vi har kvar ca.450 000:- från 2014.
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Ansv.

PA
AR,KH
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Mina Vård Kontakter (MVK)– en möjlighet att nå användare för
patientmedverkan. Detta kan drivas som ett pilotprojekt. Även
uppföljningarna kan göras genom MVK. KH och AR gör förslag på
formulär för PREM. AR ansvarar för inlämning som ska göras före 13/2
för att vi ska få bidrag för detta.
BS,JL ska träffa RCSYD. På mötet ska generella frågor om etisk ansökan
för forskning på materialet tas upp och vilken hjälp vi kan få från RC SYD
med en sådan ansökan. De ska också beställa registeruttag, fråga vad
som ingår i årsavgiften och hur går det med registerplattformen.
Förra mötesprotokollet gicks igenom. JL har skickat in artikel till
Diabetolognytt.
Rapport från SKL möte. Nästa SKL möte blir i Göteborg mars 2016.
Styrgruppsmöte dagen innan.Flitigaste användare kan få åka till mötet
som belöning.
”Bättre kvalitetsregisterforskning ” -konferens på Arlanda 26/5.
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Registerhållardag med region Skåne 25/3.

JL
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Rapporttider till SKL för 2015: 31/3 ; 29/4; 30/9 (se
Alla
Kvalitetsregister.se/registerarbete).
ISPO konferens i Lyon i juni. Stort intresse. BS moderator för symposium BS,KH,JL
om kvalitetsregister inom ortopedteknik. Beslutades att Swedeamp står
för KH:s konferensavgift och för JL:s kostnader.
Alla
Swedeamps användarkonferens 2015. Datum:10-11 september. Förslag
för deltagare fritt boende och konferensavgift. Presentation av
årsrapport, PREM, ny plattform, ev. yrkesuppdelning i gruppdiskussioner.
Lämna tid för diskussioner. Ingemar Petersson från RC syd ska tillfrågas
som föreläsare. Frågor att skicka ut till deltagarna innan mötet: Hur
tycker du att registret kan visa patientnytta? Hur kan registret identifiera
förbättringsområden? Vad anser du att registret leder till för
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BS,JL

Alla

KH,IK

förbättringar för patienten?
Hur kan du använda register data för att förbättra på din avdelning?
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Beskrivning av nyttan med registret saknas. Förslag: jämlik vård utifrån
förutsättningar. BS sammanställde några punkter från gruppens
diskussion. Dessa skickas till styrgruppen.
Nationellt Kvalitetregister för Amputationer och proteser
www.swedeamp.com
info@swedeamp.com

BS
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Kommande möten för gruppen: 20/3; 29/5 kl.9 i Lund.
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Kommande aktiviteter för att öka användandet av registret: Stockholm:
JL,IK; Teamolmed: BS; O4:an: PA; Aktivgruppen: RH
Problem finns med att vi dubbelregistrerar. Skriv vanliga fel på hemsidan
och meddela LM att föra in detta.
Uppdatering av styrgruppens medlemmar behövs.
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Protokollet skrivet av Robert
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