Minnesanteckningar Styrgruppsmöte den 2016-04-20
Plats: Telefonmöte
Närvarande:
Jan Larsson (JL), Kerstin Hagberg (KH), Anneli Roubert (AR), Perove Abelson (PA), Ilka Kamrad (IK),
Bengt Söderberg(BS), Robert Holmgren (RH)
Frånvarande:
Leif Axelsson (LA), Louise Mattsson (LM)
Nr

Ärende

1

Förra mötesprotokollet gicks igenom.

Alla

2

Mailkonton:
Svara Louise innan fredag om du INTE vill ha något SwedeAmp-konto.
Förslag att även lägga upp ett ”konferens@swedeamp.com” att
användas vid konferensutskick.

Alla

Användarmöte (lunch-lunch) Helsingborg Marina Plaza 29-30/9 2016:
Vi gör ett nytt utskick om påminnelse till användarna under maj månad.
Ett preliminärt program presenteras i utskicket.
- Årsrapport 2015
- Information kring revisionen
- Framtagande av ett nationellt vårdprogram
- Förbättringsarbeten (PA kollar också med Blekinge)
- PREM-testet, hur gå vidare?
Vi informerar i utskicket även om de förändrade giltighetstiderna samt
vikten av att man avregistrerar sig om man flyttar, byter arbetsplats
eller på annat sätt inte längre kommer att registrera i registret.
PA gör ett utkast på utskick och AR verifierar.

Alla
PA, AR

Slutligt program fastställs vid vårt nästa möte i maj.

Alla

Uttag till årsrapport 2015:
JL har tillsamman med RC Syd(Pernilla) gått igenom underlaget och
hittat en del data som behöver redas ut.
Telefonkontakt tas med berörda registrerare för att bringa klarhet i
frågeställningarna.

JL

JL och KH förväntas kunna starta arbetet med sammanställningen om
någon vecka. Ett arbete som troligen håller på till början av augusti då
det är dags att lämna in för tryckning.

JL, KH

3

4

Ansv.

Nationellt Kvalitetregister för Amputationer och proteser
www.swedeamp.com
info@swedeamp.com

LM

JL, IK, KH

5

Göteborg Kvalitetsregisterkonferens den 12/4 2016:
Många besökare till vår poster. Intressanta föredrag framför allt
demonstrationen av diabetesregistret gav positiva känslor för vad som
är möjligt när det gäller att utveckla ett register.

6

Q2 och Registerprofil:
Datum för inlämning är den 28/4. JL och AR har lämnat kommentarer
på skrivningen. PA sammanställer och trycker på knappen den 28:e
Gällande registerprofilen tar LM detta och diskuterar med JL om
eventuella tveksamheter.

7

8

Utskick ”Ökad täckningsgrad”:
Bordläggs till vårt möte i maj då frågor kring tillvägagångssätt får redas
ut.
PA skickar omgående ut frågeformuläret till styrgruppen.
Ändrad giltighetstid för användarkonton:
RC Syd har sett över alla användarkonton i alla register som är anslutna
till RC Syd och kommit fram till:
Aktiva användare = användare som har ett giltigt användarkonto i 3C
Inaktiva användare = användare som har ett icke giltigt användarkonto i
3C.
Alla användare som var registrerade som aktiva användare 2016-03-30
fick en behörighetsdatum tom 2050-01-01.
Alla nya användare kommer att få en behörighetsdatum tom
2050-01-01.
Användare som inte varit inloggade i 3C mellan 2005 – 20012 är satta
som inaktiva användare (ej borttagna)

AR

PA, JL, LM,
AR

PA
PA

RC Syd kommer inom kort att återkomma med listor, om det är så att vi
har användare som inte varit inloggade de senaste 18 månaderna,
så vi kan ta ställning till om dessa skall vara aktiva eller inaktiva.
Efter denna ”städning” kommer vi att lägga en plan för hur vi ”håller
reda på” vilka användare som skall sättas som inaktiva i fortsättningen.
Har vi användare som vi vet skall sättas som inaktiva eller nya
användare som behöver behörighet så gör vi som tidigare i dialog med
Penny.
9

Nästa möte:
Patienthotellet Lund den 19/5 kl. 9.00.
Konferensrum, fika och lunch är bokat av LM.

Bolmsö 2016-04-20
Perove
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Alla
LM

