Minnesanteckning, styrgruppsmöte i
SweTrau (telefonmöte)
Datum
Tid

2017-03-09
13:00 – 14:15

Mötesdeltagare: Olof Brattström, Lena Klarin, Linda Lundgren, Tina Friberg
RC Syd: Thomas Troëng, Susanne Albrecht
Anmält frånvaro: Gunilla Wihlke, Per Örtenwall, Mikael Sundfelt,
Frånvarade: Dan Gryth
1. Mötet öppnas av registerhållare Olof Brattström
2. Val av mötespresidium; Olof Brattström valdes till mötesordförande och Tina Friberg till
sekreterare.
3. Dagordningens godkännande
Styrgruppen godkände dagordningen
4. Föregående mötesprotokoll
Punkt 13 Nästa möte; rätt datum för användarmötet är 3/5, detta ska ändras och nytt
protokoll publiceras på hemsidan.
5. Ta beslut från föregående möte
Punkt 7; som separat punkt på detta möte
Punkt 10; Beslut att man kan ansöka om registeruttag på framtida data.
Punkt 11; Patienter med skyddad identitet ska inte registreras i SweTrau
Styrgruppen anses beslutsmässing då både Gunilla och Per sa ja till punkterna på förra
mötet.
6. Stadgar för SweTrau, diskussion hur vi jobbar vidare
Alla vara även detta möte eniga om att SweTrau bör ha sin hemvist under Svensk förening
för traumatologi och det framkom förslag på förändringar i formuleringar i §7, 8.2 och 8.3.
Gunilla har meddelat att hon inte har några förslag på ändringar. Olof hör efter om Per
och Mikael har något mer att tillägga och sätter ihop ett slutgiltigt dokument som
presenteras för Svensk förening för traumatologi. Detta bifogas minnesanteckningarna som
Bilaga 2 Stadgar för SweTrau.
7. Ny registerhållare
Ännu har inget förslag på ny registerhållare framkommit så Olof lyfter frågan mot Svensk
förening för traumatologi och Lovisa Strömmer när han överlämna stadgarna.
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8. Övriga frågor
• Ortopediveckan i Umeå; Presentation av SweTrau önskas ca 10 min. Gunilla ska
dit och hålla ett annat föredrag och kan tänka sig ta uppgiften om hon får det i
uppdrag av styrgruppen. Alla är överens om att det är ett utmärkt alternativ.
• Fråga om registerutdrag från Norrköping. Frågeställningen är tämligen oklar
och ingen formell ansökan har inkommit. Linda tar kontakt med dem för att
klargörande.
9. Nästa möte
2/5 kl 13:00-18:00, Fysiskt möte på Clarion Hotel Post i Göteborg
3/5, användarmöte Clarion Hotel Post, Göteborg
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