Minnesanteckning, styrgruppsmöte i
SWETRAU (telefonmöte)
Datum
Tid

2018-02-07
16:00 – 17:30

Mötesdeltagare:
Olof Brattström, Gunilla Wihlke, Tina Friberg
RC Syd: Thomas Troëng, Susanne Albrecht
Ej närvarande: Lena Klarin, Mikael Sundfeldt, Per Örtenwall, Fredrik Linder, Tomas Sundberg
1. Mötet öppnades av registerhållare Olof Brattström.
2. Val av mötespresidium; Olof Brattström valdes till mötesordförande och Tina Friberg till
mötessekreterare.
3. Dagordningen godkändes av styrgruppen.
4. Föregående mötesprotokoll genomlästes och godkänns
5. GDPR – info och vad innebär det för oss? Bilaga 1, 2
Konsekvenser i stort:
- PUL och nuvarande dataskyddsdirektiv upphör 25 maj.
- Nuvarande registerförfattningar (ca 200 st) har setts över.
- Nationell reglering krävs och får förekomma inom vissa områden.
- Stadfäster mycket av det vi redan ansett utgöra praxis.
Nytt:
- Värnar tydligare om enskildas fri- och rättigheter (enligt grundlag; främst mänskliga
rättigheter, främst rätten till privatliv).
- Kravet på öppenhet (transparens) gentemot den registrerade har stärkts.
- Grundläggande krav har blivit grundläggande principer för databehandling.
- Integritet och konfidentialitet har lyfts in i de grundläggande principerna.
- Tydligare krav på samtycke
- Den personuppgiftsansvarige ansvarar inte bara för att de grundläggande
principerna följs utan ska också kunna visa på att de efterlevs, s.k.
ansavarsskyldighet






www.swetrau.se

Det är väldigt oklart vad det praktiskt innebär för SweTrau och andra
kvalitetsregister. Grunden är att alla måste ha bättre kontroll på vad och hur de
hanterar personuppgifter.
Att CPUA (Central Person Uppgifts Ansvarig) får ett större ansvar även att följa
upp att lagen följs – Thomas har haft kontakt med CPUA och tar ännu en ny
kontakt nu för att fråga hur hen vill att samarbetet ska se ut.
Registerförfattningen har setts över men inget resultat är klart.
RC Syd håller på att skriva ett personuppgiftsbiträdesavtal med Nasher för att
säkerställa att GDPR följs.
SweTraus patientinformation ska ses över och uppdateras
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GDPR ska tas upp som en punkt på användarmötet för att informera om vad man
vet så långt

6. Vad ska prioriteras avseende kommande utveckling av registret? Bilaga 2
 Prioritering av listan med fel/utveckling inom SweTrau måste ske i ett samarbete
mellan styrgruppen och Nasher när tid och kostnad för de olika uppdragen är mer
klar. Thomas ska diskutera listan med Nasher .
 Nya inklusions- och exklusionskriterierna ska läggas upp på start sidan så snart som
möjligt.
 I april kommer det vara ett användarmöte för register på Pharos för att hitta
gemensamma utvecklingspunkter, 1-2 personer/register (ca 10 register).
7. PROM 1177, var står vi idag?
Det är en spretig process med att få till PROM och arbetet via 1177 ser ut att ta flera år.
SKL har också börjat jobba med PROM och försöka få till det via Nationella patient
enkäten. Frågan är om vi kommer att ”äga” datan om vi jobbar med dem. Andra register
inom RC Syd använder en lösning som Nasher byggt upp som vi skulle kunna titta vidare
på som alternativ. Ytterligare ett alternativ är att vi bygger in uppföljningen som en del i
SweTrau.
8. Registeruttag
Inga ansökningar har kommit in.
9. Ansökan om medel 2018, bilaga 4
Motiveringen är bra, alla har saker att jobba på. Diskussion om att lägga ut öppna
jämförelser på landstings nivå får diskuteras när fler närvarar vid styrgruppsmötet. Tanken
är att andelen dödsfallsanalys/sjukhus ska redovisas på dashboarden för att sjukhusen ska
få en chans att jämföra sina siffror innan de går ut som öppna jämförelser men då ingen
dashboard finns ännu har det hela försenats.
10. Årsrapport 2017
Får diskuteras mer på nästa styrgruppsmöte när fler närvarar.
11. Övriga frågor
 AIS utbildning Vi har inte fyllt våra AIS kurser de senaste gångerna och frågan är
om vi har täckning för att ha mer än en per år för tillfället. Kontakt ska tas med
transportstyrelsen för att se om det går att samarbeta mer när det gäller kurserna.
 Prehospital representation i styrgruppen Kontakt ska tas med fler föreningar
som representerar prehospitalpersonal för att efterhöra intresset att vara delaktiga i
SweTrau.
12. Nästa möte
17/4 09:30 – 16:30 Central Hotel, Vasagatan 38, Stockholm
14/5 16:00 – 17:00 Telefonmöte
4/9 09:30 – 16:30 Central Hotel, Vasagatan 38, Stockholm
16/10 16:00 – 17:30, Telefonmöte

www.swetrau.se
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