Minnesanteckning, styrgruppsmöte i
SWETRAU (telefönmöte)
Datum
Tid

2020-02-04
16:00 – 17:30

Mötesdeltagare: Lars Lundberg, Gunilla Wihlke, Per Örtenwall, Tina Friberg, Denise Bäckström,
Anneli Hammarskjöld, Shahin Mohseni,
RC Syd: Thomas Troëng, Susanne Albrecht
Ej närvarande: Anders Enocson
1. Mötet öppnades av registerhållare Lars Lundberg.
2. Val av mötespresidium; Lars Lundberg valdes till mötesordförande och Tina Friberg till
mötessekreterare.
3. Dagordningen genomläses och godkännes
4. Föregående mötesprotokoll genomlästes och godkännes.
1. Registeruttag ansökan har inkommit från Uppsala Elham Rostami ”Development of
penetrating injuries in Sweden during the last decade”. Shahin sammanfattar ansökan
muntligt.
Beslut: Ansökan om uttag beviljas. Enligt nya regler ska menprövning utföras innan data
kan utlämnas.
2. Information verksamhetsberättelse 2019 Q1 redovisningen till SKL ska innefatta 2019
års verksamhetsberättelse, denna är snart klar och kommer att skickas in i nästa vecka.
3. Regionala användarmöten under 2020 Enligt beslut på användarmötet kommer vårens
nationella användarmöte att ersättas med regionala möten i respektive regioner. Lund,
Uppsala, Stockholm är inbokade. Vi hoppas att framöver kunna planera in datum även för
de övriga regionerna.
4. Inför årsrapport 2020 För att vidareutveckla arbetet med årsrapporten är förslaget att
Denise tar ett övergripande ansvar för den prehospitala delen, medan Gunilla fortsätter
som ansvarig för PROM delen. Styrgruppen får gemensamt titta på vad förslag till
förbättringar i övriga delar. RC Syds hjälp kommer att behövas med 3 olika diagram/bilder,
arbetet med dessa kommer vara en del av det humankapital som SweTrau har beställt.
5. AIS utbildning 2020 Målsättningen är att SweTrau ska gå över till AIS 2015 vid årsskiftet
2020/2021 och då behöver alla registrerare en 2–4 timmars fortbildning i de förändringar i
koderna som detta innebär. Målsättningen är att utbildning ska genomföras på ett
begränsat antal platser tillsammans med Transportstyrelsens STRADA grupp, då flera av
våra registrerare registrerar i båda systemen. Det finns så många som anmält intresse av en
AIS utbildning, att försök att anordna en AIS 2018 utbildning i vår kommer att göras. De
som utbildas kommer senare att få gå samma komplettering som övriga.
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6. VIS – Vården i siffror Dödsfallsanalys är det kvalitetsmått som redovisas på VIS, hur
säkerställer kvaliteten på dessa analyser? Texten i manualen ska ses över och ett förslag till
hur en validering skulle kunna genomföras ska tas fram.
7. QlikView – Visualiseringsmodul på Pharos SweTrau kommer att från 2021 få bära hela
kostnaden av QlikView då vi nu är enda registret som använder denna lösningen. BPSD
som tidigare använt QV har övergått till den visualiseringsmodul som finns på Pharos. En
närmre presentation av vad denna modul kan visa och hur den fungerar ska presenteras på
styrgruppsmötet i maj, detta för att beslut om eventuell övergång ska kunna diskuteras.
8. Hjärtstillestånd på sjukhus som variabel? Frågan har kommit från användare hur vi
identifierar de patienter som fått ett traumatiskt hjärtstopp på sjukhuset, detta tillsammans
med ett förslag på att inför en ny variabel ”Hjärtstillestånd på sjukhus” Att införa en ny
variabel medför ett stort arbete med definiering och styrgruppen väljer att avvakta denna
frågan i väntan på resultatet av den studie som pågår på området.
9. Omdirigering av inkommande mejl från hemsidan? Punkten sköts upp till nästa möte.
10. Stadgeändring avseende beslutsmässighet? Denna punkt diskuterades efter att beslut
tagits att styrgruppen skulle utökas med en person. En förändring i stadgarna från 3/4 idag
till 2/3 för att beslutsmässighet föreslås, detta för att underlätta styrgruppsarbetet.
Förslaget ska tas upp med SFAT.
11. Övriga frågor
•

Ersättare för Anneli (representant för länssjukhus) kommer att sluta arbeta med
trauma och har ställt sin plats till förfogande. Föreslagen ersättare är Daniel Ekberg,
Region Gävleborg.
Beslut Styrgruppen väljer Daniel Ekberg som ny representant för länssjukhus.

•

Utökning av styrgruppen? Då skadekodning med AIS är en viktig del av SweTrau:s
registrering har vi behov av att knyta en AIS expert med erfarenhet av SweTrau
registrering till styrgruppen. Föreslagen person är Maria Håkansson.
Beslut Styrgruppen väljer att utöka styrgruppen med Maria Håkansson som AIS expert.

•

Fortsatt adjungering från RC Syd? Thomas kommer att avsluta sina uppdrag för RC
Syd och framöver bara vara behjälplig när det behövs. Den stora erfarenhet som
Thomas bidragit med som adjungerad i SweTraus styrgrupp kommer vara svår att
ersätta. RC Syd plan är att Susanne, som kontaktperson, kommer att fortsätta närvara
när vi har behov av en resurs från RC Syd. Hennes medverkan kommer också att ingå i
det 10% humankapital som är beställt från RC Syd. RC syd ska ta fram ett förslag på
vem och hur data ska tas fram och lämnas ut framöver.

12. Nästa möte
31/3 Telefonmöte 16:00 – 17:30
12/5 Fysiskt möte 09:30 – 17:00, Stockholm
27/8 Fysiskt möte 09:30 – 17:00, Stockholm
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