Minnesanteckning, styrgruppsmöte i
SWETRAU (telefönmöte)
Datum
Tid

2018-10-18
16:00 – 17:30

Mötesdeltagare: Lars Lundberg, Olof Brattström, Gunilla Wihlke, Tina Friberg, Fredrik Linder,
Anneli Hammarskjöld
RC Syd: Thomas Troëng
Ej närvarande: Per Örtenwall, Mikael Sundfeldt, Denise Bäckström, Susanne Albrecht
1. Mötet öppnades av registerhållare Lars Lundberg.
2. Val av mötespresidium; Lars Lundberg valdes till mötesordförande och Tina Friberg till
mötessekreterare.
3. Dagordningen godkändes av styrgruppen.
4. Föregående mötesprotokoll godkändes utan kommentarer.
5. Registeruttag Ansökan från Göteborg, Eva-Corina Caragounis, skickades ut till
styrgruppen 20181004 och Fredrik sammanfattar ansökan muntligt.
Beslut: Ansökan tillstyrks med kommentarer om att data endast får användas till de
specifika frågeställningar som finns beskrivna i ansökan.
6. Rutin för hantering av framtida ansökningar Fredrik skickar ut underlag till
styrgruppsmedlemmarna med kommentarer och förslag på att tillstyrka/avslå ansökan och
beslut tas på nästa styrgruppsmöte. Är det orimligt länge till nästa möte kan en kallelse till
ett extramöte med registeruttag som enda punkten skickas ut.
7. Lista på studentarbeten, vetenskapliga publikationer, projekt och
förbättringsarbeten Lista på de arbeten som finns dokumenterade sedan 2011 ska
sammanställas och skickas till styrgruppen för komplettering innan nästa styrgruppsmöte.
Punkten får tas upp igen på nästa möte för beslut om hur listan ska kompletteras ytterligare
och sedan publiceras.
8. Arvodering av styrgruppsordförande Det är budgeterat 240 000 kr till arvode för
registerhållaren. Detta har tidigare skett genom att sjukhuset har fakturerat arbetstid för
registerhållaren men denna möjlighet finns inte för Lars som istället kommer att fakturera
från privat företag. Punkten föredras av Olof och Lars är som jävig inte delaktig i beslutet.
Beslut: Arvodet för registerhållaren fastställs till 15 000 kr/ månad + moms.
9. Mandatperioder för styrgruppsmedlemmar + eventuella stadgeändringar
Mandatperioder för representanter för yrkesföreningar sitter tillsvidare, påbud om ersättare
kan komma både från styrgruppen och yrkesföreningen. Representanter för användare och
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länssjukhus sitter tillsvidare, påbud om ersättare kan komma från både personen i fråga och
från styrgruppen. Tillägget skrivs in i stadgarna och behandlas på nästa styrgruppsmöte.
10. Spinal rörelsebegränsning En förfrågan av Säker traumavård om remissvar inkom den
20181002 till traumaregistermejlen då man inte fått kontakt med Linda (SweTraus
representant). Efter en intern remissrunda sammanställde Denise svaret och det är skickat
till säker traumavård.
11. SweTrau representant i styrgruppen för Säker Traumavård När Linda Lundgren
slutade i SweTraus styrgrupp försvann även representationen i Säker Traumavårds
styrgrupp. Beslut om vem som övertar tas på nästa möte.
Beslut: Denise ska tillfrågas om hon vill bli ordinarie representant i Säker Traumavårds
styrgrupp och Anneli om att bli suppleant.
12. Traumanätverk Sverige SweTrau har vid tidigare nätverksträffar sponsrat då nätverket
själv inte har någon ekonomisk bärighet. En fråga har ställts om vi även denna gång kan
ställa upp med ekonomiskt stöd till nätverksmötet.
Beslut: SweTrau sponsrar Traumanätverk Sveriges möte i Linköping med 10 000 kr om
tillräcklig sponsring inte kommer in från privata aktörer.
13. VIS – vården i siffror Thomas ska fortsätta diskussionen med VIS – Vården i Siffror för
att SweTraus variabel dödsfallsanalys ska kunna redovisas via dem.
14. Försvarsmakten – SweTrau Bordläggs då inte Per som har mer information är
närvarande.
15. Rapporter från andra möten
o Nationella riktlinjer "DT multitrauma" (LÖF) underlaget skickades ut
20181004. Anneli har kommit in med två kommentarer från Jönköping i övrigt har
inga kommentarer lämnats. Alla är överens om att det är ett väl genomtänkt arbete
som vi samtycker till.
o Runda bords möte 16/10 (NKR) Lars och Tina representerade SweTrau, mycket
slides och mycket information. Beslut om äskande medel kommer innan jul. NKR
tryckt på att det var landstingens uppgift att tillse att samtliga kvalitetsregister som
beviljas medel uppnår hög anslutnings- och täckningsgrad. Det är något vi bör
utnyttja i fall där registreringen inte fungerar. Ett brev till landstingsdirektör,
sjukhusdirektör och kirurgchef ska börja formuleras för att kunna skickas
tillsammans med årsberättelsen till de sjukhus/regioner där registreringen är liten
eller obefintlig.
16. Övriga frågor
o Ny SweTrau manual + variabellista Ny manual med uppdaterad variabellista
kommer i samband med att dashboarden sjösätts på SweTrau. Den ska både läggas
ut på hemsidan och finnas på registreringssidan.
o Månadens register ska lanseras på RC Syds hemsida där alla register kommer att
få möjlighet att presentera sig och sitt arbete lite närmre. SweTrau önskar få vara
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med i maj då vi förhoppningsvis kan rapportera lite från Säker Traumavårds
revision i Norrland.
17. Nästa möte
27/11 16:00 – 17:30, Telefonmöte
2019
5/2 16:00 – 17:30, Telefonmöte
3/4 16:00 – 17:30, Telefonmöte
13/5 tid ska bestämmas, Fysiskt möte
3/9 tid ska bestämmas, Fysiskt möte,
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