Minnesanteckning, styrgruppsmöte i
SWETRAU (telefonmöte)
Datum
Tid

2018-05-14
16:00 – 17:30

Mötesdeltagare:
Olof Brattström, Gunilla Wihlke, Mikael Sundfeldt, Per Örtenwall, Tina Friberg, Lars Lundberg
RC Syd: Thomas Troëng
Ej närvarande: Lena Klarin, Fredrik Linder, Susanne Albrecht
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 godkändes utan kommentarer
5. Registeruttag Inga nya ansökningar har in kommit
6. Nya styrelsemedlemmar
Lars Lundberg hälsas välkommen och får kort presentera sig. Lars kommer att ta över som
registerhållare efter sommaren, inget exakt datum är bestämt ännu.
Svensk Förening för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård (SFLPA) har på förslag att
Denise Bäckström blir deras nya representant.
Förslag på nya representant för länssjukhusen är Anneli Hammarskjöld från Ryhov,
Jönköping.
Beslut: Denise och Anneli godkänns som nya styrelseledamöter
7. Ansökan om medel 2019 och Q1–Q2 rapport
Det är betydligt mer omfattande redovisning som krävs än tidigare år och vi måste hjälpas
åt med att skriva dem innan 31/5. Olof mejlar ut en Dropbox länk för att alla ska kunna
bidra med kommentarer och skriva i rapporterna. Rapporterna är även är en del i
bedömningen inför ansökan om medel för 2019.
Täckningsgraden är fortfarande ett problematiskt område att få fram. I väntan på bättre
möjlighet att räkna ut täckningsgraden kommer jämförelser att göras med SIR (Svenska
intensivvårdsregistret) i likhet med föregående år. Att utreda hur täckningsgraden ska
räknas ut är ett bra ST-projekt, vilket kan nämnas som framtida plan i rapporten.
Svensk förening för akutkirurgi och traumatologi har en lista på akutsjukhus som ska ta
emot trauma. Genom att använda denna lista kan anslutningsgraden för SweTrau ska
räknas ut.
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Missing value ska redovisas för fem variabler, Prehospitalt intubation, NISS, GOS,
Skademekanism, Dödsfalls analys.
8. Årsrapporten 2017
Siffror till årsrapporten tas ut den 1 juni. Årsrapporten ska inledas med en exposé av
forskningen som använt data från SweTrau de senaste 1,5 åren. Alla måste hjälpas åt att
mejla Olof namnen på alla forskarna så att ingen missas. Utkast till årsrapporten ka vara
klart 19/8 och styrgruppsmötet den 4/9 kommer att användas för att jobba med den.
9. Säker Traumavård – DT
Ett projekt från Löfs Säker Trauma En representant från SweTrau är med bjuden och Lars
kommer att delta på deras nästa möte 10–12/9.
10. Övriga frågor
 Uträkning av dygn på sjukhus. På styrgruppsmötet 20171129 kom vi överens om
att default tiden för utskrivning skulle vara 12:00 när vårddygn räknas ut i rapporten.
Det ändras i dag till att antalet vårddygn ska räknas ut enl Utstein (utskrivningdag –
inskrivningsdag +1)
 Dashboarden Inget har hörts av Nasher sedan de fick de uppdaterade önskemålen
om innehållet på dashboarden, det finns därför inget att visa.
11. Nästa möte
4/9 09:30 – 16:30 Central Hotel, Vasagatan 38, Stockholm
18/10 16:00 – 17:30, Telefonmöte Nytt datum!
27/11 16:00 – 17:30, Telefonmöte Nytt möte!
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