Minnesanteckningar
Styrgruppsmöte SwedeAmp 2016-01-21
Närvarande: Perove Abelson,(PA), Annelie Roubert(AR), Bengt Söderberg(BS), Jan
Larsson(JL), Kerstin Hagberg(KH), Robert Holmgren(RH)
1. Genomgång av revisionsunderlag inför möte med RC syd. RH mailar ändringar i
protesformuläret till JL.
2. Uppföljningsrapport för PREM projektet gicks igenom. KH skickar in rapporten till SKL
efter justeringar. LM lägger ut sammanställningen på hemsidan.
3. IK ska titta på ansökan om etiskt tillstånd för forskning inom registret.
4. PA har gjort en karta som visar på vilka orter det finns registrerande användare. PA
ska titta vidare på lösningar på hur användandet av registret kan illustreras. Karta ska
göras över vilka Ot:or som registrerar. Hur användandet kan visas ska tas upp med RC
syd. Utskick till användarna bör göras så ofta som möjligt för att påminna om
registreringar.
5. Åtgärd efter Datainspektionens anmärkning. De privata vårdgivarna kommer att
kunna skriva i alla formulär men bara läsa i F3. Detta ska ändras efter möte med RC
syd. Brev ska skickas till berörda användare innan förändringen görs.
6. Brev med frågor till ortopedkliniker och ortopedtekniska avdelningar om användning
och var rehab sker inom upptagningsområdet författades. BS skickar brevet vidare till
SKL för utskick.
7. Genomgång av inkomna mail till BS. AR, PA, LM samt JL ska delta i möte med RC syd
och dataföretaget AddPro den 16/3 angående utvecklingen av dataplattformen.
Återkoppling till användare ska ökas enligt önskemål från SKL. Vi vill ha ut antalet som
registrerar samt täckningsgrad. Detta ska tas ut en gång/kvartal. BS tar upp med RC
syd om möjligheten att regelbundet göra rapporter på indikatorer på hemsidan.
Dessa Indikatorer kan vara medelålder vid amputation fördelat på kön samt antal
revisioner som utförts. Tiden från amputation till första protesutprovningen, antal
registreringar och proportioner mellan olika amputationsnivåer bör också visas. BS
har lista med fler intressanta indikatorer som kan visas längre fram.
8. Vid mötet i mars ska förslag till Poster för Kvalitetsregisterkonferensen vara klart (KH)
9. Förslag på nytt PREM formulär ska tas upp för diskussion (AR, KH),
10. Underlag för beställning årsrapport till RCSyd ska genomarbetas (JL, alla)
11. Nästa möte är den 10/3 på pat.hotellet. PA skickar kallelse och agenda. LM bokar
lokalen. Därefter tel.möte 20/4 kl.09.00. Sedan 26/5 på pat.hotellet.

Protokoll fört av
Robert

