
 

 

Dagordning för RiksSårs digitala årsmöte 201023 kl. 9-12 via Adobe connect 
 
Deltar: Rut F Öien, Nina Åkesson, Anna Davnert, Hanna Wickström, Lill-Marie Persson, 

Alexandra Forssgren, Lena Blomgren, Cecilia Fagerström, Åsa Boström, Madeleine Stenius, 

Christina Monsen, Sandra Strand, Liselott Sahlberg, Ulla Hellstrand Tang, Maria Kusagård 

deltar efter punkt 5, Kristina Malmsten deltar från kl.10. 

Deltar ej: Linda Jervidal, Jan Apelqvist, Harry Hansson, Inger Jardevi, Olle Nelzén, Dag Salaj, 

Desirée Wiegleb-Edström, Hedvig Örneholm, P-O Nyström, Astrid Lundevall, 

 

Dagordning för årsmötet: 

1. Val av mötesordförande och mötessekreterare. Rut Öien väljs till mötesordförande, 

Nina Åkesson väljs till mötessekreterare. 

2. Val av justeringspersoner. Cecilia Fagerström och Christina Monsén väljs till 

justeringspersoner. 

3. Fastställande av dagordning – godkänns. 

4. Årsmötets behöriga utlysande 

5. Val av nya styrgruppsmedlemmar – nomineringar. Maria Kusagård är nominerad. 

Legitimerad arbetsterapeut. Arbetar som verksamhetsutvecklare i Kristianstads 

kommuns hälso – och sjukvård. Styrgruppen väljer in Maria som nu bjuds in i 

årsmötet. Hon hälsas välkommen och styrgruppen presenterar sig. 

6. Val av registerhållare och ordförande i styrgruppen. Nina Åkesson väljs till 
registerhållare i ytterligare 1 år. Rut Öien väljs till ordförande i styrgruppen i 
ytterligare 1 år.  
 

7. Val av ordförande i de permanenta grupperna och i undergrupperna. Sittande väljs. 

8. Kort information om styrgruppens arbete under 2019. Registerhållare Nina Åkesson 

gör en kort nulägesbeskrivning där organisation av Kvalitetsregister, System för 

kunskapsstyrning, Nationell informationsförsörjning tas upp. En nationell samordning 

av CPUA enheter, Registercentrum har tagit fart. För den som vill fördjupa sig finns 

information att nå på SKR:S hemsida. Redogörelse för ekonomi och utfört arbete 

2019. Budgeten 2019 var sparsam med ett anslag från SKR och staten på 600 000 och 

arbetet fick anpassas därefter. RiksSår har knutits till Registercentrum SydOst (RCSO), 

det finns även ett pågående samarbete mellan de fem register som erhållit anslag 

från kommunerna. För utförlig beskrivning av arbetet 2019 hänvisas till 



 

 

verksamhetsrapporten. Budget och planerat arbete 2020 presenteras. Årets anslag 

från SKR och staten blev 1 800 000, Sveriges kommuner har i år gått in med anslag till 

fem register som används i kommunen, RiksSår var ett av dem. Budgeten fördelas 50 

% till personalkostnader och 50 % till teknisk förvaltning och utveckling. Registret har 

under 2020 utökats med Covid variabler, dataöverföring till Vården i Siffror (VIS), en 

systematisk valideringsplan har fastställts. 

 

Forsknings- och Utvecklingsgruppens ordförande Hanna Wickström ger en 

sammanställning av forskning med anknytning till RiksSår. Varje forskningsprojekt får 

en kort beskrivning.  

 Cecilia Fagerström – PePP (patienter egenvård) 

 Nina Åkesson – KuPP (kvalitet ur patientens perspektiv) 

 Ulla Tang D-foot (diabetsfoten – instrument riskfot) 

 Sandra Strand – Magisterarbete (trycksår – individanpassad förskrivning) 

 Madeleine Stenius – Flera projekt med fokus på Trycksår 

 Hanna – Doktorandarbete (Digital konsultation) 

 Rut – Flera projekt med fokus Digital konsultation. En publicerad studie som 

följt upp trycksårspatienter.  

 Styrgruppens ordförande Rut F Öien informerar. Projekt med Strama klart där 

man översatt Sårsmart till Engelska. Deltagit i flera digitala konferenser och 

talat om registret kopplat till digitalt beslutsstöd (Vitalis, Dagens Medicin, 

EWMA). I Blekinge region Blekinge arbetar man för en satsning med digital 

rådgivning. Stor ansökan till Kamprad har gått vidare i steg två. Mindre anslag 

från region Blekinge beviljats. 

9. Ekonomisk rapport för RiksSår redogjordes under punkt 8. 

10. RiksSårs verksamhetsberättelse. Beskriver arbetet under 2019. Finns att hämta på 

RiksSårs hemsida. Som exempel beskrivs internationella samarbeten samt 

förebyggande insatser. 

11. Behandling av inkomna motioner och förslag. Inga inkomna. 

12. Kort info från övriga styrgruppsmedlemmar och övriga frågor. Madeleine Stenius 

berättar om ett nytt dokument om fuktskador. Länk skickas till intresserade i 



 

 

styrgruppen. Christina Monsén har utarbetat en webbutbildning i Skåne som är fri för 

övriga landet, länk skickas till intresserade. 

13. Mötet avslutas  

 

 

 

 

 

________________________                                                         __________________________ 

Mötessekreterare                                                                              Mötesordförande 

 

 

 

________________________                                                       __________________________ 

Protokolljusterare                                                                            Protokolljusterare 
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