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Minnesanteckning,	styrgruppsmöte	i	
SweTrau	(telefonmöte)	
Datum 2017-02-13 
Tid 14:30 – 15:50  
 
Mötesdeltagare: Olof Brattström, Gunilla Wihlke (tom punkt 9), Per Örtenwall (tom punkt 2 på 
övrigt), Dan Gryth (tom punkt 7), Tina Friberg 
 
RC Syd: Thomas Troëng, Susanne Albrecht 
 
Anmält frånvaro: Lena Klarin, Linda Lundgren, Mikael Sundfelt,  
 

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 7 Kvalitetsindikatorer ändra till ”ISS >15 och ingen IVA vård”. Inga kommentarer i 
övrigt på styrgruppsprotokoll 2016-11-21. 
Ang punkt 9; Olof informerade om vad som skett på Nätverk för Traumas möte 1/12. De 
hospitala traumalarmskriterierna presenterades och klubbades igenom. 2 nya arbetsgrupper 
tillsattes som ska jobba med ”Prehospital traumalarmsstyrning” och ”Imobilisering”. Nytt 
möte kommer att vara i Stockholm den 30/11 
 

5. Säker Traumavård, nått nytt? 
Introduktionsdagarna för Södra regionen har varit och revisionen kommer att äga rum den 
6-8 mars, med bland revisorerna finns Linda Lundgren och Gunilla Wihlke som kan 
bevaka SweTrau’s intresse.  
 

6. Nationella traumalarmskriterier. 
Dessa är på väg att införas på flera håll i Sverige och sprids med hjälp av LÖF och 
intresseföreningarna. Fredrik Linder för en diskussion med RETTS ang de nya kriterierna 
och troligen kommer RETTS algoritmen att justeras för att matcha de nya kriterierna.  
  

7. Stadgar för SweTrau, diskussion hur vi jobbar vidare, bilaga 2 
Då styrgruppen inte var beslutmässig blev det en diskussion runt förslaget och frågan 
bordlades och ska tas upp på ett extra telefonmöte för styrgruppen den 9/3. Alla ska 
till dess läsa igenom och fundera på ändringar i stadgarna. Detta för att ett förslag till 
stadgar ska kunna läggas fram till Svensk föreningen för Traumatologis möte i april för 
diskussion i deras styrelse.  
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§ 7 Förslagsvis föreslår styrgruppen en registerhållare som Traumatologi föreningen kan 
godkänna på sitt årsmöte. Vilka intresseföreningar ska få en stadigvarande styrgruppsplats? 
Det bör ändras till att styrgruppen bör innehålla… Susanne hade fler förslag på ändringar 
av formuleringar mm som hon tar med till 9/3. 
 

8. Nyheter om utveckling registret, plattformsbyte  
• Hela plattformsbytet är försenat, vi räknar inte med att få något att titta på förrän i 

slutet av mars.  
• Användarenkäten är utskickad till kontaktpersonerna den 17/1 och en första 

påminnelse går i ut denna vecka, hitintills har vi fått svar från 17st. 
• Slagningen mot folkbokföringen hoppade ur vid årsskiftet och Nasher fick ingen 

signal om att körningen inte gått igenom. Tanken är att 30 dagars mortaliteten för 
personer men svenskt personnummer ska kunna tas bort i nya versionen men det 
kräver ett stabilare system. 

 
9. Gemensamt möte för Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Trauma och svensk 

Förening för Traumatologi 
Nytt möte kommer att ske i höst men inget datum är satt ännu 
 

10. Förfrågan om registeruttag, bilag 1 
Frågan om man kan ansöka om registerutdrag på data innan den är klar och det beslöts att 
det finns inget hinder mot det. Beslut måste fattas 9/3 
 

11. Skyddad identitet 
Thomas har tittat på frågan med hjälp av diverse jurister och förfrågningar. Förslaget är att 
personer med skyddad identitet inte ska registreras. Det finns 3 olika typer av skyddad 
identitet men för att inga misstag ska ske ska de inte registreras i SweTrau under det vård 
tillfälle då den skyddade identiteten gäller. Man behöver dock inte gå tillbaka och radera ev 
tidigare vårdtillfälle . Beslut måste tas 9/3 
 

12. Övriga frågor 
• Framtidens kvalitetsregister, workshop i Stockholm den 25/1, Thomas och 

Susanne var där. Mats Bojestig, ordförande i Projektgruppen för Framtidens 
kvalitetsregister presenterade förslag som sen diskuterades i olika grupper . Alla 
anteckningar från dagen är underlag för det slutgiltiga förslag som ska läggas fram 
den 31/3. PowePoint presentationen från projektgruppen bifogas 
styrgruppsprotokollet, bilaga 3 

• Hur göra med trender mm som vi ser?  I årsrapporten fromkom det att 3 centra 
ligger utanför konfidensintervallet på mortaliteten, hur ska sådana upptäckter 
hanteras? Thomas skriver till Svensk förening för Traumatologi för att lyfta frågan. 

• SweTrau’s täckningsgrad Olof har haft kontakt med Register Service på 
Socialstyrelsen ang hur vi ska kunna få fram en täckningsgrad. SweTrau’s register 
2014-2015 kommer att jämföras med patientregistret i ett försök att få till en 
täckningsgrad enl de inklusionsdiagnoser (enl. ICD-10) som TARN använder.   
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13. Nästa möte 
Telefonmöte 9/3 13:00-14:00  
Fysiskt möte på Clarion Hotel Post i Göteborg 13:00-18:00 
Användarmöte 3/3 Clarion Hotel Post, Göteborg 
 


