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Minnesanteckning,	styrgruppsmöte	i	
SWETRAU	(telefonmöte)	
Datum 2019-02-05 
Tid 16:00 – 17:30  
 
Mötesdeltagare: Lars Lundberg, Gunilla Wihlke, Per Örtenwall, Mikael Sundfeldt, Tina Friberg, 
Fredrik Linder, Denise Bäckström, Anneli Hammarskjöld, Anders Enocson 
 
RC Syd: Thomas Troëng, Susanne Albrecht 
Ej närvarande: Olof Brattström 
 

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 genomlästes och godkännes. 

 
5. Uppföljning Beslut om medelstilldelning 2019 (NKR) 

Nationella kvalitetsregister fattade i höstas ett beslut om att bara dela ut halva den 
beräknade summan som varje register skulle få till följd av det oklara parlamentariska läget. 
Då Sverige nu fått en regering bör resterande av summan inkomma inom snar framtid. RC 
Syd bevakar att resterande medelstilldelning kommer in.  
 

6. Uppföljning av ”att göra”  
• Det mejl som ska skickas till alla sjukhus med uppmaningar om att skicka in de 

student/förbättringsarbeten och forskning håller på att formuleras och bör kunna 
skickas ut snart. 

• En påminnelse till alla i styrgruppen om att fylla på listan med arbeten som bygger på 
lokala uttag av SweTrau data.  

• Fredrik har diskuterat med personer från Riksföreningen för Akutkirurgi och 
traumatologi ang. hur olika sjukhustyper ska benämnas (Regionssjukhus/ 
Universitetssjukhus/Traumacenter/Läns- Länsdelssjukhus/Akutsjukhus). De hade 
ingen åsikt utan det viktigaste är att vi är konsekventa i alla system och dokument. 
Beslut: SweTrau kommer att dela upp och benämna sjukhus Universitetssjukhus och 
övriga Akutsjukhus.    

• Efter att ha tittat närmare på variabeln ”Överförd till annat sjukhus" och frågat 
användarna hur den används, konstateras att hälften av enheterna registrerar ut 
patienterna när hen flyttas till annat sjukhus medan hälften håller registreringen öppen 
för och fortsätter på samma registrering om/när patienten återkommer. Fördelen med 
att hålla en registrering öppen är att man i registret får en sammanhållen 
registrering/sjukhus/skadetillfälle. 

 Beslut: En registrering ska hållas ”öppen” och registreras som ett vårdtillfälle på en 
enhet om patienten flyttas tillbaka till enheten igen i en obruten kedja efter att ha 
vårdats på annan enhet.  
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• Om ”GOS vid utskrivning” registreras vid utskrivningen från enheten kan 
utskrivningsdatumet användas för att avgöra vilket GOS värde som är det senaste på 
överflyttade patienter. 
Beslut: ”GOS vid utskrivning” ska bedömas vid utskrivning av patienten från 
slutenvård.  

• Det ska undersökas om det går att få en rättvisare visning av diagrammet med GOS på 
dashboarden för enheter med mycket patienter som inte slutvårdas på enheten. 
Förändringen av hur ”Överförd till annat sjukhus" och ”GOS vid utskrivning” 
registreras kommer att ske efter att informationen förts ut till användarna i samband 
med användarmötet i maj.  

 
7. Registeruttag Ansökan har inkommit från Lund, Martin Salö: ”Incidens, morbiditet, 

mortalitet vid trauma hos barn: en kontrollerad kohortstudie av Svenska barn 1977 – 
2017”. Fredrik sammanfattar ansökan muntligt.  
Beslut: Ansökan tillstyrks med kommentarer om att datans begränsningar ska klargöras 
och forskningsgruppen ska också erbjudas stöd i tolkningen av data. 
 

8. KVITTRA VGR Lena Klarin har inkommit med en förfrågan om SweTrau kan tänka sig 
ta över ansvaret för VGRs KVITTRA databas år 2001-2010. Databasen innehåller 
framförallt registreringar från Sahlgrenska med även från en del andra sjukhus. 
Beslut: SweTrau tar på sig att förvara databasen på en säker lagringsplats som tillhandhålls 
av RC Syd Karlskrona. 
 

9. Traumanätverk Sverige bordläggs då Olof som är föredragande inte är närvarande. 
 

10. VIS – vården i siffror Siffrorna ska börja visas när siffrorna för 2018 är klara, då måste 
också den beskrivande texten som förklara hur siffrorna ska tolkas vara klar. 
 

11. Patientmedverkan Målet är att en patientrepresentant ska få 30 min på det fysiska mötet i 
maj för att berätta om deras syn på kvalitetsregister och hur ett samarbete kan utformas.  

 
12. Övriga frågor 

• RC syd håller på att utveckla en PROM modul på Pharos plattformen tillsammans med 
Macularegistret. Modulen ska utformas på ett sätt så att andra register kan använda den 
för sina PROM enkäter.  

• Vid SOTS årsmöte beslöts det att Anders Enocson blir ny representant i SweTraus 
styrgrupp. Välkommen! 

• Eftersom Mikael Sundfeldt avgår från styrgruppen och har haft uppgiften att attestera 
styrgruppsordförandes fakturor/reseräkningar, behöver annan styrgruppsmedlem utses. 
Olof tillfrågas om lämplig person för denna uppgift.  
Tillägg 20190403 Fredrik Linder är tillfrågad och utsedd till attestera 
styrgruppordförandes fakturor.  

• I enighet med tidigare beslut ska en ny export utvecklas, i denna ska alla åtgärder med 
tider finnas. Denna export ska vara utformad så den underlättar sammanslagningen av 
de olika exportfilerna, ett förslag har skickats ut och diskuteras. 
Beslut: Förslaget till åtgärdsexport som presenterats godkänns.    
 
 



 
 

www.swetrau.se	 	 Sida	3 

 
 

13. Nästa möte 
3/4 Telefonmöte kl. 16:00-17:30 
13/5 Fysiskt möte kl. 11:00-18:00, Stockholm 
14/5 Användarmöte kl. 9:30-15:30 
3/9 Fysiskt möte kl. 9:30-17:00, Stockholm 
 


