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Hej SwedeAmp användare och Gott Nytt år! 

 

o SKR (före detta SKL) gav precis före jul beskedet att vi får fortsatt förtroende och medel 
för att driva SwedeAmp som en nationellkvalitets register under 2020. Detta, som delges 
årligen, är vi mycket tacksamma för! I beslutet poängterar de dock att SwedeAmp måste 
förbättra täckningsgraden, dvs få med fler delar av Sverige i registret. Man påtalar också 
att vi behöver visa hur registret har påverkat vården. För att uppfylla båda dess krav 
behöver vi din hjälp:  

o Har du eller dina arbetskamrater gjort ett förbättringsarbete eller använt 
SwedeAmp under året (tex vid utbildning) vill vi att du snarast skickar en 
kortfattad beskrivning till kerstin.hagberg@swedeamp.com. 
Verksamhetsrapporten till SKR ska vara klar i början av februari. 

o Hjälp oss att öka täckningsgraden i Sverige genom att Upplysa, Utmana och 
Uppmuntra kollegor runt om i landet att börja registrera i SwedeAmp! I 
årsrapporten 2018 (finns på hemsidan) kan du se topplistorna var registrering 
sker, eller inte sker. 
 

o Inmatning av data som avser amputation, protes eller uppföljning utförd under 2019 eller 
tidigare kan matas in under hela januari, dvs. fram till 20-01-31. Det är alltså fritt fram 
att lägga in data även för åren före 2019 om du har sådant samlat på hög. Allt är av 
värde. Vi är tacksamma om eventuella uppdateringar och/eller kompletteringar av redan 
inlagd data också görs innan dess.  
 

o På hemsidan http://www.Swedemp.com finns nu Sahlgrenska Universitetssjukhusets 
amputationsriktlinjer att ta del av (under fliken Riktlinjer).  

 
o På hemsidan kan du också hitta en lättläst version av Årsrapporten 2018 som riktar sig 

till patienter och anhöriga. Den har utarbetats tillsammans med en student. Lägg den i 
väntrummet eller ge den direkt till patienter du träffar.  

 
o För närvarande pågår arbete med att revidera och förbättra Formulär 3, dvs Protesdata. 

Arbetet leds av Stefan Sanfridsson tillsammans med ortopedingenjörer från olika enheter 
i Sverige. Målsättningen är att detta ska bli klart under våren.  

 
o På användarmötet i Malmö november framkom önskemål om fortsatta en-dags 

konferenser under 2020. Vill du att vi ordnar ett sådant möte på din hemort? Hör av dig! 
 

 

Många hälsningar och Stort Tack för du engagerar dig i att belysa och uppmärksamma 
patientgruppen med benamputation i Sverige - till gagn för både patienter och professionella 

Styrgruppen för SwedeAmp  

genom Bengt Söderberg och Kerstin Hagberg 
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