Minnesanteckningar SwedeAmp Styrgruppsmöte
Plats: RCSyd Lund

Datum: 2015-12-17

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

Föregående protokoll:
- Vi går igenom föregående minnesanteckningar och lägger sedan detta till
handlingarna.
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Datainspektion:
BS gör en resumé över vilka kontakter som tagits och vad som hänt i frågan. Diskussion
följer och enighet råder att dela in användarna/registrerare i ”tårtbitar” vilket innebär att
användaren endast kan se de registreringar som är gjorda inom dennes organisation.
Senare under dagens möte kommer representanter för RCSyd där vi mer ingående ska
titta på möjligheterna med en indelning och hur tidplanen för detta kan se ut.
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PREM:
KH och AR finputsar texten och dokumentet i PDF-format anslås sedan på vår hemsida av
LM.
Uppgifter om utlägg och nedlagda timmar skickas till PA snarast som sedan gör en
ekonomisk sammanställning av det genomförda PREM-projektets utgifter.
Vidare kommer AR och KH att titta igenom frågorna och förtydliga i de fall vi funnit att det
funnits en otydlighet. Det ska också bestämmas vilka frågor som ska användas. Paienterna
besvarar frågorna först vid 24 månaderskontrollen. Ge så många som möjligt en möjlighet
att besvara frågorna genom att ha möjlighet till frågor på papper och genom 1177.
AR tittar på nya frågor som sedan går ut på remiss till styrgruppen.
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Användarkonferens 2016 :
Vi får finna en alternativ plats till Jönköping eftersom hotellen i där är fullbelagda. Nytt
förslag är Helsingborg. AR tittar djupare på detta förslag och förhandsbokar om möjligt
Marin Plaza.
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Möte med RCSyd:
Mikael Åström och Karin Ottosson representerar RC Syd.
• Information ges till styrgruppen att 3C kommer att byggas om och att test
kommer att ske via Infektionsregistret. Vid ett positivt utfall av testet kommer
sedan en migrering att ske.
• SwedeAmps önskade revision kommer att ske efter att RC Syd och AddPro(ITkonsult) tillsammans med JL och LM gått igenom registrets punktlista. Revisionen
medför att inga registreringar kommer att kunna ske under 2-3 veckor. En
revision får ske efter januari månad 2016.
• Att dela in användarna i ”tårtbitar” ska inte vara något problem enligt RC Syd. BS
och PA bearbetar användarregistret under början av januari för att sedan under
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februari träffa RC Syd. PA och BS bokar tid med RC Syd –Penelope Lindegren.
Mikael Åström tar kontakt med Region Skånes jurist Per Bergstrand för att ge en
förhandsinfo om vad som är på gång när det gäller användarnas behörigheter.
SwedeAmp står på tur när det gäller PREM-frågorna genom 1177.
Arbetet med datauttag ska vara klart för bearbetning fr.o.m. den 7/3 -16.

Registerdagar Göteborg i april 2016:
Anmälan till Registerdagarna 12 april 2016 i Göteborg, Svenska Mässan, ska vara gjord
innan 31/1-16. AR bevakar också International Forum som följer på Registerdagen.
KH sätter upp postern.
Var och en som åker gör sin egen anmälan. Fakturamottagare som ska anges vid anmälan
är:
Region Skåne
Skånes universitetssjukvård
Ort klin
Rsid: 104985
205 01 MALMÖ
Radering av patientuppgifter:
Från SKL har vi erhållit dokument angående förfarande vi radering av patientuppgifter.
LM uppdaterar på hemsidan under ”Personal”.
Formulär 6:
Det får byggas ett nytt Formulär 6 till den kommande revisionen. Nytt Layout-förslag görs
av LM. Beslöt att inköpa ett demosystem av kinematisk data.
Ny informationsfilm:
Efter diskussion beslutar vi att göra ytterligare en informationsfilm som visar på
betydelsen och nyttan som våra amputerade patienter har av SwedeAmp.
Kommande möten:
Fysiska möten:
- 21/1 i Lund hos RC Syd
- 10/3 i Lund, Patienthotellet
- 12/4 i Göteborg, Svenska Mässan över en kopp kaffe.
- 26/5 i Lund, Patienthotellet
Telefonmöten:
- 20/4 kl. 09.00
Telefonkonferens-nummer är 08-557 755 77. Konferenskod är året(16) och dagens datum
för mötet.

Antecknare
Perove
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