Protokoll styrgruppsmöte, 2013:1
2013-02-08 kl 09:00-14.00, Arlanda
Namn
Funktion
Närv
Ej närv
Hans Rahme
Ordförande, Armbåge
X
Björn Salomonsson
Registerhållare, Axel
X
Henrik Ahlborg
Instabilitet
X
Anders Nordqvist
Ledamot
X
Anders Ekelund
Ledamot
X
David Magnusson
Reumatikerförbundet
X
Lisbeth Eiksson
Sjukgymnast
X
Jan-Åke Nilsson
Statistiker, Epidemiolog
X
Adjungerade från kl. 12.30 Mikael Etzner samt Shwan Khoschnau från SSAS styrelse.

1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Björn väljs till sekreterare
och Hans till att justera protokollet.
2. Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.
3. Ekonomi
Aktuellt ekonomiskt läge är fortsatt stabilt, våra huvudsakliga kostnader har varit på
personalsidan, ffa sekreterare men också registerledning och administration för Björn som
fortsatt har ca 20% arbetstid med registerfrågor 2013, samt för övriga registeradministratörer
med den tid de lägger ned.
Från och med 2012 har det mera konsekvent varit en kostnad att använda RCSyd för
administration av registret samt analyser av innehållet, och nu första kvartalet 2013 kommer
vi att satsa extra på att komma ikapp förseningen i höstas, extra inmatning av WOOS resultat.
• Årsavgiften till RCSyd har höjts för 2013, 50´per register/år. Och likaså
timkostnaden, nu 650:-/h + moms.
• Våra kostnaderna för RCSyds arbete kommer att öka i den takt de hinner med att
leverera det arbete vi beställer.
• Vi har för det årliga driftstödet 2013-14 erhållit ett tvåårs-anslag på 1,1 miljon för
det gemensamma registret och arbetet med delarna.
4. RCSyd

2	
   [Skriv	
  text]	
  
Björn har haft möte med RCSyd. RCSyd och EyeNet har enligt uppgift genomfört en
sammanslagning för att följa direktiv om att bara ha ett RC per region. Gemensamt namn
RCSyd, de två kompletterar varandra på ett fördelaktigt sätt.
• Det kommer inte att ändra förutsättningarna för oss, eller vår databas där.
• RCSyd har överenskommit med Avensis (leverantör av databaslösningen
Comporto) om att ha en man arbetande på plats hos RCSyd för bättre direkt
kontakt inför framtagande av ny version av Comporto, med bättre funktionalitet.
• Vi kommer inte att behöva byta databas till ny, men om vi senare väljer det skall
det då inte innebära merarbete för vår del.
• Vi har fått löfte om bättre resurser för vår del hos RCSyd detta år, jmf med förra
året har de fler medarbetare tillgängliga.
• Björn utarbetar en prioritering och tidsplan för våren tillsammans med
kontaktpersonen Christina Ehrenkrona för att ha analyser klara så tidigt som
möjligt för produktion av Årsrapport.
• Tyvärr kommer Christina att inom kort byta till annan arbetsgivare och vi kommer
att få nya kontakter, vi beslutar att be om en namngiven kontaktperson.
5. Hemsidan
Hemsidan har kompletterats med en sida för Instabilitetsregistret som också fått en egen
domän (www.axellux.se) för sina WOSI score mm. Vi finns representerade på den
gemensamma portalen för de svenska ortopediska registren www.ortopediskaregister.se som
startade 2012 med stöd från SOF.
• Det finns möjlighet att lägga upp klinikernas kontaktpersoner för respektive delregisters hemsida, vi beslutar att göra den förändringen.
• Möte i har varit i Göteborg om registerportalen ortopediska register 7/2, vi har
ingen rapport om resultatet.
• Vi beslutar att öppna Instabilitetsregistrets sida.
• Innehåll till registersidorna utökas med bl a aktuella forskningsprojekt.
• Automatgenererade online-rapporter skall kunna presenteras via hemsidan enligt
RCSyd, Björn jobbar vidare med att få testa detta.
6. Logotyper
Till hemsidan och registerpublikationer m.m. behöver vi vektoriserade logotyper, helst
enhetliga på något sätt så att vi har en igenkänningsfaktor även mellan de olika delarna i
registren. Björn har tagit in offert och förslag från Olle Johansson som hjälpte oss med layout
av årsrapporten.
• Förslaget är bra och accepteras enligt offerten.
• Beslutas om följande benämningar på registren:
Svenska Axel och Armbågs Registret
Svenska Axelprotes Registret
Svenska Armbågsprotes Registret
Svenska Axellux Registret
7. Rapport från registret
Björn, Axelplastikregistret:

•

•
•
•

•

Möte i Lund 2013-01-22 med vår kontaktperson på RCSyd för att planera årets
analysarbete samt initiativ med onlinerapporter, samt analyser inför Årsrapport
mm.
Nästa möte med RCSyd prel. 24 april.
BOA-registret har inte återkommit om samarbete, frakturregistret har inte
diskuterats upplägg med ännu.
Beslutas om att stå för kostnadstäckning från registret för utländskt deltagande från
Danmark och Norge för deras presentatörer på det gemensamma axelregistermötet
i Malmö 25 april.
Diskuterades rapporteringen av re-operationer och revisioner, hur skall vi
säkerställa att det blir korrekt rapportering och återkoppling? Förslag:
o Införa diagnosen ”Misstänkt infektion” vid re-operationer.
o Jämföra SoS slutenvårdsregister, och be kliniker kontrollera utfallet.
o Återkoppla antal rapporterade till klinikerna.
o Producera en patientinformation/broschyr för att uppmuntra patienter att
kontakta sin opererande enhet vid komplikation.
o Presentera resultat.

•

2 stycken projektarbeten under HT 2012 utförda enligt plan från Axelregisterdata,
resultaten presenterade.
o Validering av WOOS score för frakturplastiker (Hanna Sjöberg)
o Resultat av frakturplastik relaterat till tid från fraktur till operation (Alma
Vuorinen)
Planeras bli 2 artiklar med Yilmaz Demir som huvudförfattare 2013.

•

Deltagande med redovisning av registerdata 2012 på:
o Deltamöte i Madrid 12-10-04 - 05 (Anders N)
o Företagsmöte i Lund 12-11-16 i samarbete med de övriga Ortopediska
implantatregistren (Björn).
Deltagande på registermöten 2013 på:
o QCR Sthlm 13-02-07 Möte om beslutsstöd och register (Björn)

•

•

Planerat deltagande med presentationer från axelregistret:
o ICSES möte Nagoya 2013-04-10 – 12 (2 presentationer: Björn, Yilmaz
Demir)
o SSAS Årsmöte/skandinaviskt registermöte Malmö 2013-04-25 – 26
Gemensam presentation med Norska och Danska registret.
o SKL möte Kvalitetsregisterforskning Arlanda 2013-05-16
(Posterpresentation)
o ISAR registerkongress Stratford-up-on-Aven 2013-05-31 – 06-03
Planerar presentation (Börn)
o SECEC Closed meeting Madrid 2013-09-21 - 22
Eventuellt presentation?

Hans, Armbågsplastikregistret:
• Deltagande med redovisning av registerdata 2012 på:
o Företagsmöte i Lund 12-11-16 i samarbete med de övriga Ortopediska
implantatregistren (Hans).
•

Planerat deltagande
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o ISAR registerkongress Stratford-up-on-Aven 2013-05-31 – 06-03 (Hans)
Henrik, Instabilitetsregistret:
• Planeras start av Pilotdrift för test omgående.
o Inför operation registreras patientdata i registret
o Patienten får inloggningsuppgift via SMS, lämnar WOSI mm pre-operativt.
o Efter operation rapporteras data i registret av operatören.
• Inloggning och webb enkät för patienter kräver viss manuell handläggning varje
vecka av registeradministratör.
o Manual för test/start av registret produceras och distribueras till testenheter
o Behörigheter måste delas ut till testenheter.
• Beslutas att administratör av respektive del i registret får delegeras mandat att
besluta om behörigheter för sin del av registret.
• För närvarande finns applikation för dator, beslutas att avvakta med applikationer
för surfplattor och mobiltelefoner tills vi testat behovet via nuvarande
funktionalitet.
Övrigt Registerarbete:
• Kommande andra registermöten (Planerat deltagande)
o QCR Sthlm 2013-02-07 Möte om beslutsstöd och register (Björn)
o SKL Sthlm 2013-03-08 Patientmedverkan i registren (David)
o SKL Sthlm 2013-03-22 internationell samverkan, kunskapsutbyte och
jämförelser (Björn)
o SKL Sthlm 2013-04-09 i etik och juridik i internationellt samarbete
o RC Västra Götaland Göteborg 2013-04-24 PROM och kvalitetsregister
o Skandinaviskt skuldermöte, Malmö Registerrapport 2013-04-25 – 26
Jämförelser mellan Danmark, Norge, Sverige (Alla?)
o SKL Sthlm 2013-04-26 ”marknadsföra”, paketera och exportera den
svenska registermodellen
o SKL Arlanda 2013-05-16 Kvalitetsregisterforskning (Björn, David)
o ISAR Stratford-up-on-Aven 2013-05-31 – 06-03 Implantatregisterkongress
samt ev. informellt axel/armbågsregistermöte (Björn, Hans)
o SECEC Closed meeting Madrid 2013-09-21 (Björn?)
o RCSyd/EyeNet möte i höst?

8. Framtida forskning
Det har nu kommit förslag från SKL på riktlinjer för utlämnande av kvalitetsregisterdata,
snabbguide för forskare och en mall ansökan utlämnande som utarbetats på uppdrag av
samtliga RC/RCC samt SKL. Styrgruppen kan på delegation besluta men om det gäller legala
frågor bör man stämma av det med CPUA först.
• Beslutas om att använda de framtagna exemplen med komplettering av våra
kontaktuppgifter, logga mm.
• Beslutas om att avtala med CPUA om delegation till styrgruppen för beslut om
forskningsansökningar.
• Lägga upp informationen och dokumenten på hemsidan.
• Ekonomi? Avgifter för uttag och stöd till ansökningar får diskuteras vidare.

•

Beslutas att sammanställa aktuella forskningsprojekt på hemsidan.

Aktuella forskningsprojekt:
• Validering av WOOS för elektiva axelplastiker som vi genomför under 2013 vid
Danderyds sjukhus planerad.
• Pågående registerstudie om ytersättande/hemiprotes av Magnus Ödquist/Kristofer
Hallberg, doktorandprojekt, datauttag slutet av 2013.
• Genomförda exjobbsarbeten 2012 bearbetas för publikation enligt planeringen.
9. Frågor att diskutera, ta ställning, besluta
•

Inga inkomna ansökningar om forskning sedan förra mötet.

10. Övrigt
Styrgruppen har inbjudit styrelsen för SSAS för att gemensamt avsluta mötet och få
bekanta sig med varandra för framtida samarbete.
10. Styrgruppens beslut
Styrgruppen har fattat beslut på följande punkter vid detta möte:
• Satsa på att testa onlinerapporter för registret via RCSyd.
• Begära en namngiven kontaktperson vid RCSyd, och bjuda in denna till nästa
styrgruppsmöte.
• Utveckla hemsidan för registren med nya funktioner enligt ovan.
• Anskaffa en gemensam logotype till registret enligt offert, som även skall används
för del-registren.
•

Beslutas om följande benämningar på registret och del-register:
Svenska Axel och Armbågs Registret
Svenska Axelprotes Registret
Svenska Armbågsprotes Registret
Svenska Axellux Registret

• Beslutas om kostnadstäckning från registret för utländska presentationer (Danmark,
Norge) på det gemensamma axelregistermötet i Malmö 25 april.
• Beslutas att starta pilottest av Axellux registret omgående.
• Beslutas att administratör av respektive del i registret på delegation har mandat att
besluta om behörigheter för sin del av registret.
•
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10. Nästkommande möten
Styrgruppsmöte den 24 maj 2013 kl 09.00 Arlanda.

11. Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Björn Salomonsson

Hans Rahme

