Närvarande Erik Nordenström, Martin Almquist, Olov Norlén, Göran Wallin, Anna Koman, Andreas Muth,
Lennart Greiff

Styrelsemöte
Läkarsällskapet 20171207 kl 16.00-18.30

Agenda:

1. Årsrapport (EN). Diskussion kring resultatredovisning. Förslag att istället för 3 år bakåt titta
på sista årets operationer eller 100 senaste operationerna. Förslag att lägga till en variabel
om NIM signal efter dissektion var ua.
2. Ansökan, Budget och tilldelning 2018 (EN) Användaravgiften höjs till 12500 SEK.
Registerhållarens anställning sänks till 15 %. Koordinatorns andel ev. sänkas efter diskussion
med registercenter syd. Beräknad tilldelning 2018 ca 650 000 SEK.
3. Utdatarapporter (AB,EN). Bordlagd till Arlandamötet
4. Styrelsesammansättning (Alla) Alla ledamöter förutom Angela Hägg fortsätter. Ny
kontaktsköterska måste knytas till styrelsen. Förslag vid Arlandamötet efter sondering i
regionerna.
5. FoU (alla) 1. Projektet rörande binjurekirurgi inskickat av Lo Hallin Thompsson: Datauttag
bifölls under förutsättning att endast operationer pga hyperkortisolism inkluderas. Bilaterala
adrenalektomier föreslogs exkluderas (ektopisk Cushing). 2. Projekt rörande säsongsvariation
för hypocalcemi efter thyroideakirurgi inskickat av Robert Brännström et al: Datauttag bifölls.
Däremot ber man sökande bättre definiera hypocalcemi samt definiera hur outcome mer
exakt skall beräknas. Man bör också beakta ev. bias att svårare fall (fler canceroperationer)
görs under sommarmånaderna. Till projektet bör knytas en kontaktperson från styrelsen och
förslaget är Anna Koman som arbetar nära de sökande. Ordningen för datautlämning
diskuterades och nuvarande rutiner där sökande först ansöker till registerstyrelsen och sedan
till Region Skåne känns omständlig och för forskaren inte optimal. Förslag till förändring tas
fram av EN inför Arlandamötet
6. Infrastruktur för registerbaserad forskning för vetenskapsrådet (MA) Vetenskapsrådet
kommer upprätta en gemensam plattform (RUT)där medicinska kvalitetsregister kan
presentera vilka variabler som finns i respektive register. En presumtiv registerforskare kan
då kontrollera om tillgängliga register kan besvara frågeställningar och hypoteser. EN och MA
föreslogs träffa vetenskapsrådet för en förutsättningslös diskussion utan förpliktelser och
sedan återrapportera till styrelsen och först därefter ev ansluta SQRTPA till RUT
7. Binjuremodul (EN, AB)Enbart positiva kommentarer från EUROCRINE representanter. JH och
AM kommer modifiera sitt förslag utifrån nya referenser och därefter slutligen efter samråd
med referensgruppen inom EUROCRINE under 2018 påbörja diskussion med AddPro om
implementering under 2018
8. Användarmötet (Alla) Diskussion kring möte vartannat år om deltagarantalet är lågt. Ny
utvärdering efter mötet under morgondagen

9. EN sätter agenda till Arlanda mötet
10. Automatisk överföringsprojektet i Örebro är nu i det närmaste slutfört. Förhoppningen är att
det kommer i drift i början av 2018.
Nästa möte 2/2 2018 på Arlanda kl 10-15

