Minnesanteckningar Styrgruppsmöte den 2016-11-11
Plats: Telefonkonferens
Tid: 9.00 – 10.00
Närvarande:
Jan Larsson (JL), Kerstin Hagberg (KH), Anneli Roubert (AR), Perove Abelson (PA), Ilka Kamrad (IK),
Bengt Söderberg(BS), Louise Mattsson (LM), Leif Axelsson (LA)
Frånvarande: Robert Holmgren (RH), Anna Zerne (AZ)
Pkt
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Ärende

Föregående minnesanteckningar:
Läggs till handlingarna.
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Revisionen:
Är i full gång och tycks fungera väl. Ingen sluttid är angiven ännu.
Information om den pågående revisionen läggs upp på vår hemsida.
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Formulären(papper):
Formulär 2 och 3 är klara
Formulär 4 och 5 färdigställs nästa vecka (ve 46)
Formulär 6, inga större ändringar
Testkörning i 3C när revisionen är klar och innan pappersformulären
läggs upp på hemsidan.
Mail går ut till användarna när de nya pappersformulären är klara.
Formulären bifogas i mailet. LM skickar ”manus” till PA.
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EQ-5D:
Det nya formuläret för EQ-5D kommer att finnas på RC Syds hemsida
för nedladdning och inte på vår hemsida. Diskussion följer kring detta.

5

SwedeAmp – Registerservice(SS):
Beskriver ärendet från början och vad vi kan, och inte kan, få hjälp med. AR, JL IK
Våra indikatorer får arbetas igenom ytterligare. Förslaget är att en
mindre grupp arbetar med dessa indikatorer men att vi först tar en
diskussion vid decembermötet de 16:e.
Socialstyrelsen kommer att uppdatera sin hemsida med SwedeAmps
information utifrån vår senast inlämnade registerprofil.
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Organisationsschema:
Vi ska upprätta ett organisationsschema över SwedeAmp med
styrgruppens medlemmar och deras ansvarsområden, våra
registrerare/användare och kontaktpersoner. I en hierarkisk ordning
med SKL och Landsting/Regioner i toppen ned till kontaktperson hos
var klinik/enhet.
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Täckningsgradsenkät:
Svaren på enkäten skickas ut till alla i styrgruppen.
Hur vi ska ta oss an de som vill bli kontaktade(24st) diskuterar och
bestämmer vi vid vårt möte den 16/12.
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Registerdagarna 13–14/10:
Redovisning från registerdagarna. Sammanfattning och föreläsningar
finns på RC Syds hemsida,
http://rcsyd.se/blog/nyheter/sammanfattning-av-rco-sydsregisterdagar-13-14-oktober
Information om tillvägagångssätt vid ”Patients vilja att utträda ur
registret”, finns idag på vår hemsida.
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Genomlysning blankett avslut 2016 och om fortsättning 1 år, Region
Skåne:
BS undertecknar blanketten och sänder in.
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Hemsidan:
Inför mötet den 16/12 går vi igenom önskemålen från användarmötet
om kompletteringar på vår hemsida.
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Övrigt:
- Computo-rapporter, diskussion:
En del av de förändringar vi önskade i revisionen (t.ex.
tidslinjen) kan endast genomföras med hjälp av Computorapporter. RCSyd berättade i de möten som varit hur
rapporterna skulle kunna fungera med hjälp av direkt-knappar
från Comporto. Vi anser att det underlag som lämnats in
beskriver förändringarna i sådan detalj att RC Syd bör kunna
färdigställa Computo-rapporterna utan ytterligare möten eller
underlag. Det är dock oklart om RCSyd har förstått att vi önskar
att få dessa Computo-rapporter som en del av revisionen. LM
sammanställer vilka punkter detta gäller och alltså därmed hur
många rapporter som skulle behövas.
Kontakten med RC Syd fortsätter i detta ärende.
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Kommande möten:
• 16/12, 9.00, Patienthotellet Lund
•
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2017:
2/2, 9.00, Patienthotellet Lund.

LM fixar bokning när vi är på patienthotellet Lund
2016-11-11
Perove
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