
 

 

Protokoll styrgruppsmöte, 2013:2
2013-05-24 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 Eriksson Sjukgymnast  X 
Jan-Åke Nilsson Statistiker, Epidemiolog  X 
Adjungerad från kl. 10.30 Aldana Rosso, registrets kontaktperson från RCSyd. 
 
 
 

1. Mötets öppnande  

Ordförande förklarade mötet öppnat. Björn väljs till sekreterare och Hans till att justera 
protokollet. På grund av några återbud med kort varsel blev vi få denna gång men vi 
koncentrerade diskussionen om den kommande årsrapporten som ju snart är aktuell. 
 

2.  Rapport från registret 

Björn, Registret har genomfört följande aktiviteter sedan förra mötet: 
 

• SKL Sthlm 8/3 David har deltagit i workshop om patientmedverkan 
• SKL Sthlm 22/3 Björn Deltagit i workshop om Internationellt registersamarbete 
• ICSES Nagoya 10/4 Björn och Yilmaz Demir haft Registerpresentation 2 föredrag 
• RCSyd Lund 24/4 Björn haft möte med vår kontaktperson på RCSyd, Aldana 

Rosso. Samt med programmerare Claus Dana Möller. Angående analyser inför 
Årsrapport samt onlineresultat. 

• Skandinaviskt möte Malmö 25/4. Gemensam presentation från de nordiska 
axelregister i Sverige, Danmark och Norge. 

• SKL Arlanda 16/5 Björn deltagit i utbildning om registerforskning, samt med en 
posterpresentation om frakturplastiker 

 
 

• Planerat kommande deltagande från registret: 
o ISAR Stratford-upon-Avon1/6 Björn deltar i kurs registerforskning 
o ISAR Stratford-upon-Avon1/6 Björn, Skandinaviska register, möte om 

samarbete 
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o ISAR Stratford-upon-Avon 3/6 Björn har presentation + Poster 
o Ortopediveckan Uppsala 30/8 Hans och Björn, registersymposium + 

utställning med nya Årsrapporten. 
o RCSyd Köpenhamn19-20/9. 
o SECEC 21-22/9 Björn har inskickade abstracts för presentation, ej besked 

om accept ännu. 
o Sydafrikanska skulderföreningens möte i Victoria Falls 5-6/10, ev 

deltagande osäkert. 
o Årligt registermöte med industrin i november, troligen deltagande. 

 
 

• Övrigt om registret: 
Datainspektionen planerar nu kontroll av registren. Vi går igenom checklistan och 
konstaterar att det verkar vara i sin ordning men att personuppgiftsbiträdesavtal med 
Danderyds sjukhus AB nog behövs formaliseras för armbågsregistrets administration. 
Björn har tidigare bett om ett sådant från DS AB, men då avvaktade man nyanställning 
av patientsäkerhetsansvarig person. Björn påminner DS AB om behovet av avtal. 
 
Västra Götalandsregionen planerar att administrera ansökan om behörigheter via mail. 
Det påverkar troligen inte vårt register speciellt mycket, och eventuella praktiska 
frågor blir nog att redan ut mellan VGR och RCSyd om det finns några. 
 

 
 

3.   Analyser och Årsrapport 

 
Tillsammans med Aldana som är vår kontaktperson på RCSyd går vi igenom analyser inför 
årsrapport som skall produceras:  

• Vi planerar att ha årsrapporten klar att distribuera i slutet av augusti så att vi kan ha 
den med till Ortopediveckan i Uppsala. 

• Vi planerar att samarbeta med samma företag som förra året för Layout, tryck och 
distribution. 

• Vi behöver därför ha aktuella analyser klara från RCSyd innan sommaren. 
Armbågsregistret tar i stort sett fram samma anlyser som förra året. Axelregistret 
tar utäver förra året fram klinikvisa jämförelser samt ett utökat antal Kaplan-
Mayerkurvor. 

• För klinikvisa målnivåer på redovisning av WOOS resultat beslutas att välja 
WOOS 50% av frisk axel som nivå till att börja med. Det är då jämförbart med det 
Danska registret som har den nivån. Därefter kan vi till exempel redovisa andelen 
patienter per klinik/riket som uppnått målnivån, medelvärdet för riket samt likartat 
beskriva andelen nöjda patienter per klinik/riket och även EQ-5D som medelvärde.  

• För denna typ av analyser planeras även att kliniken kommer att få sina egna 
värden via epost några gånger under året framöver. Vi skall därför uppdatera 
epostadresser för klinikkontakter till en lista. 

•  
 

4 . Styrgruppens beslut 
 

Styrgruppen har fattat beslut på följande punkter vid detta möte: 



 

 
• Planera för att årsrapporten är klar i augusti 2013. 

 
• Deltagande på Ortopediveckan med registrets årsrapport samt presentation under 

fredagens registerdel. 
 

 
 
10. Nästkommande möten 
 

         Styrgruppsmöte preliminärt den 18 oktober 2013 kl 09.00 Arlanda. 
  
 
  
   

11. Mötets avslutande 
 
        Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
       Vid protokollet:   Justeras:  
 
 
 
       Björn Salomonsson   Hans Rahme 
 
 
 
 
 


