Styrgruppsmöte i SweTrau,
mötesprotokoll (telefonmöte)
Datum
Tid

2016-09-12
13:00 – 14:15

Mötesdeltagare: Olof Brattström, Hans Granhed (tom punkt 11), Gunilla Wihlke, Per
Örtenwall, Tina Friberg
RC Syd: Thomas Troëng
Anmält frånvaro: Lena Klarin, Linda Lundgren, Mikael Sundfelt, Susanne Albrecht
Ej närvarande: 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
Inga kommentarer eller ändringar till föregående styrgruppsprotokoll 20160613
inkom
5. Ny styrgruppsmedlem
Olof hälsar mig, Tina Friberg, välkommen till styrgruppen
6. Utlåtande från Expertgruppen för Nationella Kvalitetsregister, vad kan vi göra
bättre? Bilaga 1
Mötet enas om att jobba på följande sätt för att nå nästa nivå i certifiering
Olika kvalitetsindikatorer diskuterades:
• Processmått, olika mått diskuterades: prehsopitala samt hospitala.
• Över och undertriage; detta är möjligt efter att de nya Nationella
traumalarmskriterierna är antagna och en ny variabel införd
• Täckningsgrad; enl Brittiskt tillvägagångssätt(TARN) via PAR(SoS)
• Genom dessa åtgärder så får SweTrau också kvantifierade resultat av
förbättringsarbeten som gjorts
Får diskuteras vidare vi d kommande styrgruppsmöte.
Användarundersökning ska skickas ut till kontaktpersonerna på respektive sjukhus. Ev
kan frågorna från SKL’s användarundersökning användas med lite förändringar.
Ang ”strategier för att stödja systematiskt kliniskt förbättrings arbete” så kommer
Olof kommentera detta i kommande kvartalsrapport till SKL.
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7. Nyheter om utveckling registret, plattformsbyte, info RC Syd.
Förfarandet kring nyutveckling, inkl plattformsbyte, har formaliserats från RC Syd.
Olof har bett om en offert för av att byta SweTrau till Pharos men inte fått något svar
ännu. All annan nyutveckling som ligger i pipeline måste ev. vänta tills vi är på nya
plattformen och det är därför angeläget att detta blir av så snart som möjligt.
8. Nätverket för Trauma, möte 1/12 Bilaga 4
Inget nytt, Gunilla har fått in ett antal anmälningar redan och frågar efter lokalens
storlek.
9. Säker Traumavård, nått nytt?
Regional samverkan i VGR diskuteras och ett formellt brev ska gå ut till alla
sjukhusdirektörer.
Mälarregionen; den 15/11 är det återkopplingsmöte med SöS medan Karolinska
Solna och det regionala inte är förrän 2017. Säker Traumavård har gjort att
diskussionen om regionala riktlinjer runt var och traumapatienten ska vårdas har
aktualiserats och nu är på G.
10. Nationella traumalarmskriterier.
De nationella traumalarmskriterierna ska vara klara och presenteras på
Nätverksmötet den 1/12. Införandet kommer följas upp med en studie för att
utvärdera kriterierna, ev kan SweTrau vara behjälplig på något sätt.
11. Registeruttag, TBI-studien.
Hans har skickat över en sammanfattning men det är lite oklart om mer material ska
skickas över till TBI studien. Faktureringsunderlag ska skickas över för uppgifter till
TBI-studien. Alla enades om att det inte ska vara några juridiska problem att skicka
materialet utomlands denna gången då det är på grupp och inte på individnivå.
Thomas berättade att Kärlregistret skickar sina uppgifter utomlands på individnivå i
avidentifierad form.
12. Redovisning Q3
Det ska i år göras en ”Anmälan om grundmedel” senast den 20/10 om den skickas in
är SweTrau garanterad samma summa som förra året -15%, dvs ca 900 000kr. I denna
ansökan får redogöras för att täckningsgraden inte är riktigt klar ännu men är på G
enl Brittisk förelaga.
13. Årsrapporten, hur långt har vi kommit, varför är den inte klar?
Hela KS är under omorganisation vilket gjort det väldigt turbulent och det har därför
inte funnits den tid som det borde till att göra årsrapporten dessutom är Olof
sjukskriven efter att ha opererat en höft för 3 veckor sedan. Han hoppas dock kunna
leverera årsrapporten inom 2-3veckor.
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14. Övriga frågor
• Stadgar finns ett beslut sen den 24/11 2015 att Dan skulle ta fram dessa men
de är ännu inte levererade. Olof tar på sig att driva den frågan framåt.
• Skyddad ID var en fråga på användarmötet 18/4 som RC Syd skulle diskutera
med sina jurister, registrera avidentifierat eller inte? Detta får tas upp på
styrgruppsmötet den 21/11 för att kunna redovisas på användarmötet den
22/11 i Stockholm
• PROM – PREM Bilaga 4 Gunilla redogjorde för informationsmöte om ITEMbanker för patientrapporterade mått i Göteborg och en ny variant av frågor
”Global 10” där man efterfrågade register som kunde testa. PROM möte i
nästa vecka i Stockholm, både Gunilla och Thomas kommer att närvara och ta
reda på ITEM-banking för SweTraus del.
15. Nästa möte
I Stockholm på Nordic C Hotel 21/11
Användarmöte 22/11 Nordic C Hotel
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Datum

Att göra

Ansvarig

Uppföljning Klart Kommentar

20160912 Skriva om ”strategier för att stödja systematiskt kliniskt förbättrings arbete”

Olof

201704

20160912 Påbörja jobbet med att få fram täckningsgrad tillsammans med RC Syd

Olof

20161121

20160912 Anpassa SKL's enkät till vår användarundersökning

Olof/Thomas

20161121

20160912 Påskynda offertförfrågan om plattformsbyte

Thomas

20161121

20160912 Fel/ändringslistan till RC Syd

Tina/Olof

20160926

X

20160912 Lokal storlek med mer informationtion ang Nätverks mötet 1/12 till Gunilla

Hans

20161003

X

20160912 Klargörande av vad som mer behöver skickas till TBI-studien + skicka

Hans/Thomas

20161121

20160912 Skicka faktureringsunderlag till TBI studien

Thomas

20161121

20160912 Prata m David Nelson ang juridiken att överföra avidentiferad individ data utomlands

Olof

20161121

20160912 Skicka ut årsrapporen till styrgruppen

Olof

20160926

20160912 Skicka in "Anmälan om grundmedel" till SKL

Olof

20161020

20160912 Påbörjaarbetet med SweTrau's stadgar

Olof

20170201

20160912 Klargöra vad som gäller ang patienter med Skyddad ID med RC Syds jurister

Thomas

20161121

20160912 Ta fram program och "patientfall" till användrmötet 22/11

Olof/Gunilla/Tina

20161021

20160912 Lägga ut info om användarmötet 22/11 på hemsidan

Olof

20160926

20160912 Skicka ut anmälan till användarmötet 22/11 i Stockholm

Tina

20161028

20160912 Skicka ut användarenkäten till kontaktpersonen på resp Sjukhus

201601
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