Minnesanteckning, styrgruppsmöte i
SWETRAU (telefonmöte)
Datum
Tid

2019-04-03
16:00 – 17:30

Mötesdeltagare: Lars Lundberg, Olof Brattström, Gunilla Wihlke, Per Örtenwall, Tina Friberg,
Fredrik Linder, Anneli Hammarskjöld, Anders Enocson
RC Syd: Thomas Troëng, Susanne Albrecht
Ej närvarande: Denise Bäckström
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 med tillägg av två övriga frågor.
4. Föregående mötesprotokoll genomlästes och godkännes med ett tillägg på en övrig
punkt.
5. Uppföljning av ”att göra”
• Arbetet med att få med siffror i VIS fortsätter och en instruktion om hur de
förklarande text till diagrammen ska utformas efter frågas.
• Kvittra databasen lämnas över till RC Syd på det fysiska mötet i maj
• Uppdateringar av hemsidan kan lämnas till Olof fram till och med nästa möte
• Uppdaterad dataskyddsombud är utsett hos CPUA och patientinformationen måste
uppdateras.
6. Registeruttag Ansökan har inkommit från Örebro Tal Hörer ”Behandling av trubbiga
thorakala aorta skador". 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.
7. Årsberättelse 2018 Datum för uttag av data är satt till 1 maj och detta är kommunicerat till
användarna i landet. Arbetet med årsberättelsen kommer att inledas av Lars och Tina och
fördelning av arbetsuppgifter sker i samband med styrgruppsmötet i maj.
8. Vårddagar på annat sjukhus. Användarna ha tidigare efterfrågat en ruta för att kunna
kryssa i vårddagar på annat sjukhus, denna frågan aktualiseras med beslutet om hur
överflyttade patienter ska registreras. Frågan diskuteras utan att beslut fattas, utan den ska
beredas av en mindre grupp och förslag till beslut ska presenteras på mötet i maj.
9. Definiera minimikriterier för ”Dödsfallsanalys” Det har från användarna kommit
frågor angående hur en ”Dödsfallsanalys” kan gå till och vilka kraven är för att kunna fylla i
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”ja” i registret. Frågan diskuteras och Styrgruppen enas om att frågan ska beredas och tas
upp för beslut på nästa möte.
10. Gradering av parenkymskador – AATS/AIS Bilaga 1 och 2
Det har kommit in information om att det finns en ny OIS gradering för parenkymskador,
denna tar även hänsyn till blödning mm och gör att graderingen i vissa fall blir högre. Den
som registrerar har svårt att veta vilken graderingskala som användes när röntgensvaret
skrevs och kan därför inte värdera utifrån detta. Styrgruppen är enig att AIS graderingen i
Swetrau får ske utifrån den gradering av organskadan som finns skriven i journalen oavsett
vilken OIS gradering som använts (ny eller gammal).
11. Styrgruppssammansättning Olof meddelar att han kommer att avgå från SweTraus
styrgrupp. SFAI håller på att undersöka vem som är en lämplig efterträdare och namn
kommer förhoppningsvis att finnas till nästa möte i maj. Olofs uppgift som webbansvarig
kommer att övertas av Lars.
12. Övriga frågor
• Q1 ska lämnas in senast 15 april, det är viktigt att alla rubriker i instruktionerna
finns med och hela det stycke om ekonomin som var med förra året ska in i år
också. Det är stort fokus på forskningsdelen i Q1. Det är önskvärt att alla i gruppen
inkommer det som är gjort lokalt med hjälp av SweTrau data.
13. Nästa möte
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
.
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