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Mötesdeltagare:
Olof Brattström, Lena Klarin, Linda Lundgren, Gunilla Wihlke och Mikael Sundfeldt,
Per Örtenwll, Tina Friberg
RC Syd: Thomas Troëng, Susanne Albrecht
Ej närvarande: Dan Gryth, Hans Granhed
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. Nyheter om utveckling registret, plattformsbyte, info RC Syd
RC Syd informerade om att Styrgruppen för Nationella Kvalitets register tillsatt en
projektgrupp för att utreda hur övergången till ett hållbart system för finansiering . ”017
kommer att vara ett ”övergångsår” då alla register som tidigar ingått i SKLs satsning får
föregående års pengar -15 % medan alla Register Centrum får samma summa -25 %. Från
och med 2018 räknar man med att det nya systemet för finansiering är igång. SweTraus
ställning är stark, 48 av c:a 52 akutsjukhus är anslutna i dagsläget sen är det som i alla
kvalitets register vissa rapporterande enheter som har svackor. Susanne informerade om
plattformsbyte generellt och vad som är speciellt med SweTraus byte. Jag, Tina,
informerade om de systemspecifika sakerna som kommit fram vid ett möte med Nasher
AB ang plattformsbytet. Styrgruppens förslag på vad som ska med på
• Dashboard kom med förslag på vad denna kan innehålla; osignerade/signerade
registreringar, antal registreringar/sjukhus (min klinik +20 största),
Skadegrad(ISS)/Sjukhus, antalet peer review/sjukhus.
• Meddelandefunktion som finns inbyggd på nya plattformen ska jobbas för att
den ska användas.
• Exporter; Förslaget på flera olika standard exporter för att få ut alla skador och
åtgärder förkastades och frågan ska tas upp med Nasher igen.
• Visualiseringsfunktion som finns möjlighet att få inbyggd i systemet på Pharos
förkastade till förmån för Qlikview och möjligheten att hålla en Qlikview kurs ska
undersökas.
• Åtgärdsidan målet är att man så småningom ska importera data från
operationsplanerings program.
• Användarmötet ska tillfrågas om åsikter ang dashboarden, patientlistan, flikarnas
ordning.
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6. Rapporter: Öppna – För inloggade Styrgruppen enades om att jobba för att införa
öppna jämförelser mellan sjukhusen på hemsidan. Thomas och Susanne tar med sig frågan
till Landstinget Blekinge om hur man kan utnyttja QlikView för att få fram och in dessa
rapporter på hemsidan.
7. Kvalitetsindikatorer Styrgruppen enades om 4 kvalitets indikatorer som de öppna
jämförelserena ska bygga på.
Skadegrad (NISS)/sjukhus
Trubbigt- penetrerande våld/sjukhus
GCS <9 och ej direkttransport till regionsjukhus
ISS >15 och ingen IVA vård
8. Ekonomi Redovisades enl. bilaga 1 och 2. Det påpekades att lönekostnader för Olof,
Gunilla och Tina inte är fakturerade ännu likaså kostnader för It utveckling.
9. Nätverket för Trauma, möte 1/12 i Göteborg. c:a 120 personer är anmälda förmiddagen
kommer att ägnas på de hospitala traumalarmskriterierna och på em kommer att ägnas åt
prehospitala traumalarmskriterier.
10. Nationella traumalarmskriterier, bilaga 3 LÖF med Pelle Gustavsson i spetsen kommer
att stå för kostnaderna för informations broschyrer och traumalarmskort mm.
11. Användarenkät är snart klar och kommer att skickas ut till kontaktpersonerna på
respektive sjukhus innan årets slut med instruktioner om att ta hjälp av de personer som
behövs för att kunna besvara frågorna.
12. Registeruttag, bilaga 4 Styrgruppen beslöt att bifalla ansökan om uttag av registerdata till
”Långtidsuppföljning avseende psykisk morbiditet, fysisk funktionsförmåga samt
livskvalitet av patienter vårdade efter traumatisk skada”
13. Övriga frågor SweTrau bör ändra sina formuleringar i registreringen för att harmonisera
med de nya traumalarmskriterierna och även införa en variabel för omprioritering. Lena
mailar ett förslag till Tina som Sahlgrenska kommit fram till
14. Nästa möte
Användarmöte i Mölndal (Göteborg) 2017-05-04 OBS reviderat efter mötet till den 3/5
Styrgruppsmötet i Mölndal 2017-05-03 OBS reviderat efter mötet till den 2/5
Akademiska i Uppsala som erbjudit sig hålla i vårens möte erbjuds istället vara värd för
användarmötet nästa höst detta för att sprida mötena lite över Sverige.
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