Svenska Skulder- och
ArmbågsSällskapets
Kvalitetsregister

Protokoll styrgruppsmöte, 2012:3
2012-09-28 kl 09:00-14.00, Arlanda
Namn
Hans Rahme
Björn Salomonsson
Henrik Ahlborg
Anders Nordqvist
Anders Ekelund
David Magnusson
Lisbeth Eiksson
Jan-Åke Nilsson

Funktion
Ordförande, Arnbåge
Registerhållare, Axel
Instabilitet
Ledamot
Ledamot
Reumatikerförbundet
Sjukgymnast
Statistiker, Epidemiolog

Närv
X
X
X
X

Ej närv

X
X
X
X

1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Björn väljs till sekreterare
och Hans till att justera protokollet.
2. Presentation av styrgruppen
Alla deltagare presenterade sig. Nya medlemmar i styrgruppen för detta möte är Lisbeth
Eriksson, Fil Dr. sjukgymnast från Sunderbyns sjukhus, Luleå som 2011 disputerat på
axelplastik och rehabilitering (Telerehabilitering : sjukgymnastik på distans, oktober 2011,
Luleå Tekniska Högskola), samt David Magnusson, Östersund, 1:e vice Ordf i Svenska
Reumatikerförbundet, som företrädare för patientförening.
3. Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.
4. Ekonomi
Aktuellt ekonomiskt läge redovisades och det är fortsatt stabilt, våra huvudsakliga kostnader
har varit på personalsidan, ffa sekreterare men nu i år också registerledning och
administration för Björn som har ca 20% arbetstid med registerfrågor 2012. Från och med i år
har det mera konsekvent varit en kostnad att använda RCSyd för administration av
registervård samt analyser av innehållet, och årsavgiften till RCSyd kommer att höjas för
2013. Kostnaderna har dock inte ökat i beräknad takt då RCSyd haft svårt att hinna med att
leverera det arbete vi beställer. Dessutom har det årliga driftstödet för 2012 till vår glädje
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fördubblats till 1 miljon SKR (men ändå med en liten osäkerhet pga ett visst förbehåll), varför
vi inte kunna accelerera aktiviteten fullt under första halvåret. Kommande år har vi dock
ökade kostnader i och med starten av Instabilitetsregistret, en ökande förhoppning att anlita
RCSyd och statistiker för hjälp med analys, produktion, tryck och distribution av Årsrapport
2011 samt önskemål om online-rapporter när RCSyd har tekniken färdig.
5. Ägarförhållanden, åtkomst till data
Registret startades av Svenska Skulder och Armbågs-Sällskapet 1999, SSAS styrelse har
representantskap i styrgruppen. Vi fick januari 2012 slutligen definitivt besked att Danderyds
sjukhus AB (DSAB) styrelse godkänner att formellt som myndighet stå som huvudman för
kvalitetsregistret, med VD som DSABs representant i kontakt med registret. Vi har sedan
starten haft driftsbidraget administrerat via ett konto hos DSAB. Bara SSAS styrgrupp för
kvalitetsregistren äger att besluta om utlämnande av data för analys och forskning,
ansökningar från SSAS medlemmar om forskningsprojekt kring registren välkomnas och får
vid godkännande, en tidsbegränsning samt en styrgruppskontakt utsedd för hjälp och möjligt
medförfattarskap. Visst ekonomiskt stöd kan utgå för t ex kostnader för databasen eller EPNprövning som också krävs.
6. Skyldigheter och åtaganden
Inför varje år söker vi driftsbidrag från SKL, och redovisar där årets verksamhet samt
Årsrapport. Många myndigheter och intressesfärer har önskemål och åsikter samt försöker att
bidra med sina resurser, och vissa har krav på registren att prestera olika besked och rapporter.
Aktuellt just nu är en Kravprofil och redovisning av intressedeklaration till Svensk Ortopedisk
Förening som också stöttar en planerad webbportal för de svenska ortopediska
kvalitetsregistren. Dessutom har SKL kriterier för certifiering av kvalitetsregister och
beskrivning av vilket slags aktivitet som driftsbidraget har till syfte att stötta, det pågår även
en täckningsgradsanalys och variabellista hos registerservice på Socialstyrelsen. Axel och
armbågsregistret planerar deltagande i Företagsmöte i Lund 16/11 i samarbete med de övriga
Ortopediska implantatregistren.
7. Information från registret
Björn, Axelplastikregistret:
• Deltagande med redovisning av registerdata 2012 på
o SSAS Årsmöte Stockholm 12-04-19 - 20
o ISAR registerkongress Bergen 12-05-21 - 22
o Skuldermöte Lofoten 12-05-31 – 06-01
o Deltamöte Madrid 12-10-04 - 05
• Ny ansökan om driftsbidrag 2013 för ett gemensamt register inlämnat till SKL
• Årsrapport 2011, redovisades
* Utskick till alla medlemmar, verksamhetschefer och rapportörer till registret 2012
• Svårighet att få ut data och analyser sedan juni då vår kontaktperson på RCSyd har
tjänstledigt.
• Abstract till ICSES möte april 10-12 Nagoya inskickat för ev muntlig presentation.
• Nya processmått införs i registerdata så snart RCsyd kan hjälpa till med databasen
och utskick kan genomföras för information.
•
Hans, Armbågsplastikregistret:
• Årsrapport 2011, redovisades

* Planeras samordning med Axelregistret och tryck av en gemensam Årsrapport
2011 för distribution.
• Svårighet att få ut korrekta data, och analyser måste kollas och justeras
•
Henrik, Instabilitetsregistret:
• Arbete 2011, redovisades
* Planeras start av Pilotdrift för test under vintern.
• Inloggning och webb enkät för patienter med RAKIR registrets lösning som mall
för WOSI planeras för preoperativ samt uppföljande.
• Egen domänadress för WOSI-applikationen.
•

8. Framtida utveckling av registren, utveckling, forskning
Viktiga områden:
• Presentabla Årsrapporter, resultatredovisning.
* Tid och resurser för administration och analys
• Forskningsprojekt och vetenskapliga presentationer av registerdata, Styrgruppen
skall arbeta med att ta fram resultat ur axel och armbågsplastikregistrens data.
• Nya förslag på samarbeten: Två nystartade register, frakturregistret och BOAregistret har oss näraliggande områden, där vi skall bevaka att undvika
dubbelarbete men underlätta samarbete? Preoperativ diagnostik och förberedelse
och postoperativ rehabilitering?
9. Frågor att diskutera, ta ställning, besluta
* Kravprofil till SOF, beslutas att alla skall besvara.
* Organisation av vetenskapliga arbeten, beslutas att skapa arbetsgrupper kring varje
projekt.
• Angående styrgruppens arbete, så stöder driftsbidraget kostnader för styrgruppen
att utveckla registret. För ekonomiskt ersätta arbetsinsats och bortfall pga ledighet
från ordinarie tjänst för styrgruppsmöte, beslutas att föreslå max 10 timmars
ersättning per person a 500:-/h SKR (max 5000:- per möte) för restid,
förberedelser, efterarbete samt mötestid. Björn undersöker och informerar om hur
det mötesarvodet kan administreras via registrets konto på DSAB.
• Inkomna ansökningar om forskningsprojekt godkändes:
o Magnus Ödquist och Kristofer Hallberg, Delarbete i doktorandprojekt
analys av ytersättande hemiplastiker i registerdata, Styrguppskontakt och
medförfattare Hans
o Yilmaz Demir och Björn Salomonsson analys av resultat av
frakturplastiker med avseende på tid från skada till operation,
Styrguppskontakt och medförfattare Anders N.
o Yilmaz Demir och Björn Salomonsson Validering av WOOS score för
frakturplastiker. Styrguppskontakt Björn och eventuellt Anders N.
*
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8. Övriga frågor
* Möten i styrgruppen ca 2-3 ggr per år.
*
10. Styrgruppens beslut
Styrgruppen har fattat beslut på följande punkter vid detta möte:
* Godkänna maximal kostnad om 5000:- i arvode per möte och person samt därutöver
faktiska utlägg mot kvitto för resa mm. Se bilaga med blankett.
* Presentera en tryckt version av Årsrapporten 2011. 300 exemplar. Utkast, se bilaga
* Godkännande att tillåta de ansökningar om forskningsprojekt som inkommit. Bilaga
• Alla styrgruppsmedlemmar fyller i SOF kravprofil och sänder till Hans. Bilaga
•

10. Nästkommande möten
Styrgruppsmöte den 8 februari 2013 kl 09.00 Arlanda.

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

Vid protokollet:

Justeras:

Björn Salomonsson

Hans Rahme

