
 
 

 
Amputations- & Protesregistret för Nedre Extremiteten – Ett nationellt kvalitetsregister 

www.swedeamp.com 
info@swedeamp.com 
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Inbjudan till Registerkonferens 28 Mars 2019 i Göteborg/Mölndal 
SwedeAmp inbjuder alla användare till en en-dags registerkonferens vid Sahlgrenska 
Sjukhuset. Deltagandet är kostnadsfritt och fika samt en enkel lunch ingår.  

Syftet med dagen är att sprida ny information, att SwedeAmpanvändare delar med sig av 
sina erfarenheter eller planer för projekt samt att komma vidare i vår ambition att upprätta 
nationella riktlinjer för vården av benamputerade patienter. Tanken är att det ska vara ett 
”luftigt” program med plats för möten och diskussioner. 

 

Torsdag 28 mars 2019, Mölndalsaulan, Mölndals sjukhus kl 9.45 – 16.00 

Preliminärt program (ordningen på punkterna kan t.ex. förändras) 
9.30 - 10.00 Kaffe och smörgås finns uppdukat 

10.00 – 10.45 Välkommen, Information och Nyheter, styrgruppen SwedeAmp 

10.45 – 11.05 Riktlinjearbetet i Stockholm – lägesrapport, Anna Zerne 

Bensträckare 

11.20 – 11.50 Förbättringsarbete Örebro  

11.50 – 12.20 Amputationsprocessen – ett förbättringsarbete i Göteborg, Sanna Neselius 

Diskussioner  

12.30 - 13.30 Lunch och kaffe 

13.30 – 13.45 Vad händer med svenska kvalitetsregister framöver? Anneli Robert 

13.45 - 14.00 RCSyd presenterar sig  

14.00 – 14.15 Standards för Proshtetics and Orthotics inom WHO och ISPO, Bengt Söderberg 

Bensträckare 

14.30 – 15.30 Vetenskapliga publikationer (på gång) som utgår från SwedeAmp data,  

Ilka Kamrad, Hedvid Örnholm, Kerstin Hagberg 

15.30 – 16.00 Frukt och Summering av dagen 

Anmälan  
Anmälan görs via länken nedan, senast den 1 mars. Mölndalsaulan har plats för 100 
personer så det finns anledning att du inte dröjer med din anmälan för att vara säker på att 
få plats. Du får ett mejl med bekräftelse när du anmält dig. 
https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=e877eaac3473 

 
För frågor runt anmälan kontakta Anneli Roubert anneli.roubert@kronoberg.se 
För andra frågor kontakta: Kerstin Hagberg kerstin.hagberg@vgregion.se  

 

Vi hoppas på en fullsatt aula och önskar alla Varmt Välkomna! Styrgruppen för SwedeAmp 
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