Minnesanteckningar Styrgruppsmöte den 2015-03-10
Plats: Patienthotellet Lund
Närvarande:
Jan Larsson, Kerstin Hagberg, Anneli Roubert, Perove Abelson, Ilka Kamrad och Bengt Söderberg
scype del av mötet.
Frånvarande:
Robert Holmgren och Leif Axelsson
Nr

Ärende

1

Ekonomi. 2016 års budget kan omfatta utgifter motsvarande max
1.200 000 kr + 454 000 överflyttat från 2015.
Månadsvis rapporterade kontoutdrag till Bengt och Per-Ove behövs för
att följa våra löpande kostnader.
Önskemålet ska framföras till Ortopedkliniken i Lund
Q1 är inlämnad till SKL. (lång tid att cirkulera om alla ändrar..)
Arbetsformer generellt i styrgruppen bör avgränsas till mindre
arbetsgrupp om 2-3 deltagare. Snabbare handläggning….
Förra mötesprotokollet gicks igenom.
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Ansv.
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Förfrågan om vilka verksamheter som är potensiella användare av
registret i Sverige, har inte skickats ut. Efter justering av brevet, som
fortfarande ska ha SKL som avsändare, ska det skickas ut via mail från
info@swedeamp.com och svaren ska tas emot samma väg.
Syftet med brevet är ökad täckningsgrad. Syftet med förseningen och
att arbeta om det, är proffigare utskick för högre svarsfrekvens.
Aktuell maillista ska tas fram.
Mailboxen görs andvändbar för utskick.
IK har bokat ett första möte (29/3) med Etiska forskningskommitten på
SUS. En så generell ansökan som möjligt, ska skickas till dem och
omfatta så många delar av vård som möjligt. Ansökan och deras
utlåtande ska senare ligga till grund för framtida forskningsstudier och
ev. mer omfattande förbättringsarbeten utifrån registerdata.
Nationella kvalitetsregisterdagen den 12 april Göteborg, anmälda är:
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IK
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Postern till den dagen, har KH skissat på.
Några mindre korrigeringar och bildbyte diskuterades.
Nya alternativ på av patient godkända bilder, tas fram.
Ansvar för tryckning och att sätta upp postern i mässhallen.
”Flyers” och PREM-rapporter trycks och tas med till mässan.
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Styrgruppsmöte kl 09.30 vid postern där 12/4

alla
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Nytt test av uppdaterat PREM-formulär bordlägges.
Prioriteras senare för att få med erfarenheter från nationella
patientenkätens rapporter.
Formuleras i syfte att även kunna jämföra med andra registers
frågor/korsfrågor.
Registeradministration
Viktigt att följa upp hur det går för användarna, speciellt GÄVLE.
Aktiva användare from 2104 har fått 10års behörighet till registret.
Endast inaktiva användare(2013 eller tidigare), vid användares ev.
adressbyte och/eller byte av arbetsgivare, medför det justering och
uppdatering via RCsyd till den egna registeranvändarlistan.
Arbetet med ”tårtbitarna”, möjlighet att få utdata per ”privat”
vårdande enhet, följs upp hos Rcsyd. Tidplan och omfattning?
RCsyd konferens den 16/3. Fyra styrgruppsmedlemmar är anmälda:
Inför konferensen, då presentation av 3c-plattformens möjligheter och
kvaliteteregistrens önskelistor ska tas upp, kommer Swedeamps egen
lista att uppdateras och kompletteras. Vb sedan till de anmälda.
Rcsydarbetet med utdata till årsrpporten = prioriterat som nr1 inkl.
Årsrapporten bör fokusera på tex 3 parametrar, intressanta för alla
målgrupper, verksamheter och leverantörer till vården.
Separat utdata angående jämförelse SUS och Falun - flera resultat
beställs. Liskom separat utdata angående tid op-första protes – att
jämföra regionalt.
Fler Ex. - Medelålder vid primär amputation
- Antal primära amputationer i regitret
- Antal reamputationer
- Antal revisioner
Kraven på utdata till årsrapporten görs klara.
Årsrapporten sätts samman och lämnas in till SKL.
Bortfall: Ofullständigt ifyllda formulär – stryks i statistiken!
Vid registerrevision bör särskild vikt läggas vid ”tvingande fält”.
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Revisionen prioriteras som nr 2 och arbetet med ”tårtbitarna” nr 3
Upprop nationella kvalitetsregister!
De gemensamma påtryckningar som i syfte att nå fortsatt satsning från
statens sida till registrerutveckling i Sverige, har Swedeamp ställt sig
bakom.
Nationellt Vårdprogram för amputerade på nedre extremiteter, ska vi
medverka till att ta fram. Hollänskt arbetsmaterial finns att läsa nu.
Ett vårdprograms kvalitetsindikatorer bör säkerställas med registerdata
och kompletteras vb. Anlysarbete; Får vårdprogrammet legitimitet i
registerdata? Mäts rätt indikatorer för att beskriva hur vården bedrivs
enligt vårdprogrammet? Vi bör kunna beskriva förhållandet ovan och
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då också behovet av ev. utvecklingsarbete.
Viktiga kvalitetsindikatorer bör ”flaggas upp” till diskussion med Rcsyd
och som senare kan följas över tid, på hemsidan (tex 3 st)
”Stockholms” eget framtagna vårdprogram, planeras presenteras på
användarkonferensen i Helsingborg i sept. Inbjudan skickas till dem och
en allmän påminnelse om att boka in konferensdatum i kalendern,
skickas till användare och andra tänkta deltagare.
Övrigt
Q2 ska lämnas till SKL senast den 29/4
Registerprofilen ska uppdateras senast den 29/4
Nästa möte 19/5 på patienthotellet heldag
Bokningar gör:

Ljungby 2015-03-13
/Anneli Roubert
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