Minnesanteckning, styrgruppsmöte i
SweTrau (telefonmöte)
Datum
Tid

2017-09-12
13:00 – 14:20

Mötesdeltagare: Olof Brattström, Gunilla Wihlke, Per Örtenwall, Tina Friberg, Fredrik Linder,
Tomas Sundberg.
RC Syd: Thomas Troëng, Susanne Albrecht
Frånvarande: Mikael Sundfelt, Linda Lundgren, Lena Klarin,
1. Mötet öppnas av registerhållare Olof Brattström
2. Val av mötespresidium; Olof Brattström valdes till mötesordförande och Tina Friberg till
sekreterare. Två nya medlemmar i styrgruppen hälsades välkomna Tomas Sundberg
representant för SFAI och Fredrik Linder som representerar Svensk förening för
traumatologi.
3. Dagordningens godkännande
Styrgruppen godkände dagordningen
4. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötes protokoll godkändes. Det uppstod en liten diskussion runt hur långt
arbetet kommit med VIS – Vården i siffror. Data i form av andel genomförd peer-review
genomgångar av döda ska levereras i en fil till VIS. Thomas T påtalar att då det inte är
siffror som rör sig så mycket bör det räcka att de uppdateras en gång per år. Svårigheten att
få fram fler valida utfalls mått får fortsätta inom styrgruppen.
5. Ansökan om uttag ur registret (bilaga 1,2,3,4)
Ansökan har nu kommit in från Luleå, styrgruppen beslöt den 2016-11-21 att det var
möjligt att ansöka om data innan de var fullständigt insamlade. På ansökan framgår det att
frågeställningarna är i princip de samma som i det arbete som Gunilla redan fått ut data till.
Styrgruppen bordlägger frågan och uppmanar Gunilla med medarbetare att ta kontakt med
forskningsgruppen i Luleå för att diskutera saken.
6. Försvarsmaken – SweTrau
Susanne och Thomas har lagt upp Försvarsmakten som en egen ”klinik” i SweTrau och är
redo att öppna den när försvarsmakten vill dra i gång. Diskussionen gäller sekretessen och
ska fortsätta mellan Susanne och SU/försvarsmakten.
7. Uppdatering om plattformsbytet
Arbetet med plattformsbytet går nu framåt efter att blivit uppskjutet i två omgångar pg
tidsbrist hos Nasher som står för utvecklings arbetet. De sidor som skulle nyutvecklas
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(Skade- åtgärdssidan) är klara och fungerar bra men det finns en del kvar på alla de logiska
kontrollerna som finns inbyggda i systemet. Målsättningen är att sjösätta nya plattformen
efter användarmötet, Susanne hjälper till att trycka på Nasher så det inte blir ytterligare
förseningar. Användarnas önskemål om att kunna söka på AIS koden är inte med i det
avtal vi har, utan det får slutats ett separat avtal om det.
Beslut: Sökning av AIS koderna får ske i nästa sejour av SweTrau, s utvecklingsarbete och
får inte försena sjösättningen av nya plattformen.
8. Användarmötet
Höstens användarmöte kommer att hållas den 24/10 i Grönwallsalen i Uppsala.
Styrgruppsmedlemmar är välkomna men nästa styrgruppsmöte kommer att hållas den
29/11 i anslutning till Nätverk för Trauma har sitt möte i Stockholm.
9. Ansökan om medel 2018
Steg 1 Patient medverkan Behöver bara kompletteras med att diskussioner förts med
patientskadeföreningen men det är svårt då Trauma inte är någon kronisk sjukdom utan
något tillfälligt som kan drabba vem som helst. Att vi troligen aktivt får söka
patientmedverkan i SweTrau vid de tillfällen det är aktuellt.
Handlingsplan Kan kompletteras med att vi på sikt ser ett samarbete med Webb rehab för
att kunna få en bättre uppföljning av patienterna.
Steg 2 Kostnader: Kompletteras med budget för 2018.
Ansökan om höjd certifieringsnivå: I år kommer vi inte ansöka om höjd nivå utan detta hoppas
vi kunna ansöka om under 2018.
10. Nätverk för Trauma 30/11
Mötet kommer bland annat innehålla en uppföljning av de nationella traumlarmskriterierna.
Representanter från olika regioner kommer också att medverka och få möjlighet att
redogöra för hur de samarbetar och vill se ett samarbete runt Trauma.
11. Årsrapport 2016
Ska vara klar den 25/9. Tomas och Olof har delat upp materialet och ska jobba med olika
delar. Gunilla har skrivit klart PROM delen och skickar den till Olof hon har också
genomfört en intervju med en traumapatient och fått en bild av honom skickad till sig.
Intervjun är ned skriven och patienten har godkänt de, önska Gunilla så kan Rickard
Björkman, kommunikatör, på RC Syd hjälpa till att titta på texten. Fredrik ska skriva ihop
något om de Nationella traumalarmskriterierna och Olof tar kontakt med honom för att
diskutera det hela närmre.
12. Bilagor – info/för kännedom
För kännedom bilagas inbjudningar som kan vara intressanta för styrgruppen
13. Övriga frågor
• Rapport från Ortopediveckan i Umeå; Intresset var ganska stort för de två
presentationerna som Gunilla höll (Om SweTrau och PROM). Representanter från
Norrland ansåg dock att något aktivt registrerande i SweTrau inte kommer att göras
förrän överföringen från sjukhusens datasystem införs.
• Sponsring av Nätverk för Trauma
Nätverk för Trauma kommer att hålla sitt nästa möte i Stockholm den 30/11 och
frågar efter sponsorer.
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Beslut: SweTrau kommer att sponsra Nätverk för Traumas möte i Stockholm den
30/11 med 10 000 kr.
14. Nästa möte
24/11 kl 09:30 – 15:30, Användarmöte, Grönwallsalen, Akademiska Sjukhuset Huddinge
29/11 kl 13:00 – 18:00, Nordic C Hotel, Vasaplan 4, Stockholm
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