Minnesanteckningar SwedeAmp Styrgruppsmöte
Plats: Patienthotellet Lund

Datum: 2015-08-21

Närvarande: Leif Axelsson(LA), Bengt Söderberg(BS), Jan Larsson(JL), Kerstin Hagberg(KH), Anneli
Roubert(AR), Robert Holmgren(RH), Ilka Kamrad(IK), Louise Mattsson(LM), Perove Abelson(PA)
Punkt
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Ärende

Årsrapport 2014:
Genomgång av årsrapporten som får anses vara färdig. Tryckning sker i Ljungby i 400
exemplar.
Årsrapporten skickas ut till alla Ortopedtekniska avdelningar och Ortopedkliniker.
Årsrapporten läggs upp på hemsidan i samband med användarmötet i Uppsala där också
alla deltagare får var sitt exemplar.
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Användarkonferensen i Uppsala:
73 anmälda inklusive styrgruppen. Programmet justeras efter diskussion(LM). AR skickar
ett ”Välkommet-brev” till alla anmälda inkl styrgruppen samt övriga deltagare. Anmälda i
brevet ombeds att ta med eventuella förbättringsprojekt som man startat/planerar att
starta på hemmaplan. Styrgruppen avser att premiera ”Bästa utvecklingsprojekt” vid
nästa användarmöte 2016.
Efter konferensen skickas en summering till alla deltagare.
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PREM ”-Pilot”:
Vi fick inte den reaktion som vi önskat från LAs Facebook-sida. Plan tas fram för
projektet(KH).
På användarmötet presenteras förslag på hur att få kontakt med brukare som kan svara
på frågorna. Vi skickar frågor(100) med svarskuvert(frågetest) tillsammans med ett
följebrev.
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Ökad täckningsgrad:
Föreslå SKL att göra ett utskick till kliniker och OTA(BS) med ett antal frågor:
- Hur ser amputationsprocessen ut?
- Registrerar ni i amputationsregistret?
- Om inte, varför?
- Vilken klinik utför amputationen?
- Vem protesförsörjer?
- Vem rehabiliterar?
Syftet med dessa frågor är att inventera vårdkedjan för de amputerade bland landets
landsting/regioner.
Kanske kan SKL hjälpa oss med ett adressregister?
Styrgruppen planerar för att ta fram en lista på de kliniker och OTA som inte under 2015
registrerar i registret

Nationellt Kvalitetregister för Amputationer och proteser
www.swedeamp.com
info@swedeamp.com
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Vårt registerdata:
AR tar kontakt med Johan Thor för att planera in ett möte med syfte att reda ut de
eventuella synpunkter som finns angående vårt registerdata.

6

Användarmöte 2016:
Planeringen för användarmöte 2016 får påbörjas.
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Rapportering till SKL 30/9:
Genomgång av vad som efterfrågas. Följande fördelning av arbetsuppgifterna:
- Budget 2016(BS, PA). Resultatrapport till och med sista augusti 2015
rekvireras(BS)
- Täckningsgrad(BS, JL)
- Registerprofil(LM, BS)
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Aktivitetslista:
Alla medlemmar i styrgruppen skriver upp vilka aktiviteter man haft(och planerar?) under
2015 och skickar dessa till PA för sammanställning. LM planerar för att på sikt sätta upp
en gemensam ”Dropbox” där den nämnda gemensam aktivitetslistan kan finnas och kan
fyllas i av var och en.

9

Kommande möten:
Fysiska möten:
- 21/8 i Lund
- 10/9 fm. innan användarmötet i Uppsala
- 16/10 i Lund
- 17/12(ändrat från 18/12) i Lund
- 3/3 i Lund,
- 11/4 i Göteborg
Telefonmöten:
- 25/11 kl. 16.00
- 21/1 kl. 16.00
Telefonkonferens-nummer är 08-557 755 77. Konferenskod är året(15) och dagens datum
för mötet.

Antecknare
Perove
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