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Mötesdeltagare:
Olof Brattström, Gunilla Wihlke, Mikael Sundfeldt, Per Örtenwall, Tina Friberg
RC Syd: Thomas Troëng, Susanne Albrecht
Ej närvarande: Lena Klarin, Linda Lundgren, 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. Nyheter om registrets utveckling, plattformsbyte, info RC Syd
Plattformsbytet är försenat men kommer förhoppningsvis ske under sommaren. Vi har fått
ett första förslag till skadeflik med 3 områden inlagda för att komma få komma med
kommentarer. Stora vinsten med bytet är att systemet blir snabbare och att vi kan få nya
funktioner som t ex dashboards, dessutom kommer underhållet på den gamla plattformen
läggas ner.
NKRF – Nationella kvalitetsregistrens riksförening, där vi är 1/102 register börjar ställa
krav på oss: stadgar, val av ledamöter och registerhållare mm. Utredningen för framtidens
kvalitetsregister kommer den 15/5 lägga fram sitt slutförslag för hur organisationen ska se
ut och hur fördelningen av medel ska fungera i framtiden. bilaga 4–6
6. VIS – vården i siffror om man går in och tittar på deras hemsida så finns det mycket
information och många register som lagt upp olika kvalitetsindikatorer. Det är viktigt att
SweTrau syns i dessa sammanhang och efter diskussion enades man om att bara lägga upp
andelen genomförd Peer-review process i nu läget. De andra kvalitetsindikatorerna får i
första hand läggas upp på dashboarden på nya plattformen för att olika medlemmar ska få
möjlighet att reagera och på dem och titta över sina siffror innan de förs ut i offentliga
sammanhang. Thomas tar ansvar för att föra diskussionen vidare med Fredrik Westander
på VIS.
7. Skyddad identitet Det finns ett styrgruppsbeslut sedan den 20160309 att patienter med
skyddad identitet inte ska registreras i SweTrau vid de tillfällena som de har skyddad
identitet. Detta kommer Thomas att visa för användarmötet den 3/5 för att
samstämmighet på området ska råda i hela landet.
8. Användarenkäten Vi fick mer än 80 %-ig svarsfrekvens användarenkäten och 4 av de som
inte svarade är nya användare men sedan denna skickades ut har vi fått ytterligare 5
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medlemmar och vilket göra att totalt fick vi bara svar av 70% av alla nuvarande kliniker.
Vid 28 av sjukhusen är det mer än en som registrerar i SweTrau och det finns minst 1
person vid varje sjukhus som har gått AIS kursen. Men om vi beaktar att vi inte har svar
från de som är ”nya” kliniker och de som inte har några aktiva användare är troligen
behovet av AIS kursen fortfarande stort. Mer än 60% anser sig ha behov av mer resurser
för att kunna fullgöra sina uppgifter. Sammanfattningen bifogas protokollet, bilaga 1
9. Nätverket för Trauma nästa möte kommer att vara den 30/11 i Malmö eller Stockholm
10. Registeruttag Det finns inga nya förfrågningar om registeruttag
11. Årsrapporten 2016 Årsrapporten ska var klar under september och frågan om hur mycket
hjälp vi kan få utifrån med statistik och layout lyftes. Beslutet blev att det är svårt att leja ut
statistikbearbetningen till någon som inte förstår siffrorna så Olof och Thomas ska
gemensamt hjälpas åt. Ang layout så återkommer Thomas när han kollat om kärlregistret
använder sig av någon som även vi kan använda. Alla i styrgruppen ska läsa igenom de 3
senaste årsrapporterna och komma med förslag. Gunilla föreslog att det i år skulle vara
med 2 st patientintervjuer och kommer att hålla ögonen öppna efter lämpliga kandidater
under sina PROM intervjuer. Susanne kontaktar Richard, kommunikatör på RC Syd,
angående att genomföra intervjuerna.
12. Övriga frågor
• Försvarsmakten har kommit med en förfrågan om möjligheterna att kunna registrera
sina trauman i SweTrau, vilket styrgruppen ställde sig positiv till. Per förmedlar
kontakten mellan försvarsmakten och RC Syd: RC Syd ansvarar för att ett tjänsteavtal
skrivs om/när diskussionen kommit så långt.
• Stadgar SweTraus stadgarna togs upp vid styrgruppsmöte för Svensk Förening för
Traumatologi och det kom förslag på förändringar på tre punkter för att de inte skulle
behöva ändra i sina stadgar. Dessa ändringar finns på §4 Medlemsavgifter, §7
Styrgruppen sammansättning och arbetssätt, Registerhållare och §9 Ändring av stadgar.
Den nya lydelsen finns i bifogade stadgar, bilaga 2. SweTraus stadgar kommer att tas
upp på årsmötet för Svensk Förening för Traumatologi i augusti.
• Täckningsgrad Flera försök för att få fram någon täckningsgrad för SweTrau har
gjorts senaste åren. Det senaste förslaget är att göra som enl TRANs model och
jämföra mot specifika S-koder i PAR. Enl det utdrag vi fått från PAR (2015) blir
täckningsgraden väldigt låg även på KS Solna där vi vet att SweTraus skaderegistrering
ligger som grund för rapporteringen till PAR. Olof försöker få till ett möte i
augusti/september med statistiker från Socialstyrelsen för att titta närmre på
var/varför skillnaderna är så stora. Mikael tar kontakt med Filip Nilsson för att se om
han har kunskaper som kan klargöras saken bättre. Filip har begärt ut uppgifter från
PAR och gjort ett likande arbete för frakturregistret som ST projekt.
13. Nästa möte
12/9 13:00 – 14:30, Telefonmöte
29/11 13:00 – 18:00 Malmö/Stockholm, där Nätverk för Trauma har sitt nästa symposium.
Användarmöte 24/10 10:00 – 15:30 Uppsala
Utbildning för nya användare 23/10 12:00 – 16:00 Uppsala
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