
  
 

Minnesanteckning styrgruppsmöte i 
SweTrau 
Datum 2014-11-10 
Tid 16.00–19.00 
 
Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre, room Private Dining 
 
Mötesdeltagare: 
Olof Brattström, Lena Klarin, Thomas Troëng, Dan Gryth, Lovisa Strömmer och Susanne 
Albrecht. 
 
Ej närvarande: Hans Granhed, Per Örtenwall, Gunilla Wihlke, Linda Lundgren, Asta Strandberg.  
 

1. Mötet öppnas av registerhållare Olof Brattström. Styrgruppen är något decimerad och av 
den anledningen ej formellt beslutsmässiga.  

2. Val av mötespresidium (ord./sekr.) Olof utses till mötesordförande och Susanne till 
mötessekreterare. 

3. Godkännande av dagordning  
4. Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna. 

Önskemål finns om att registret ska översättas till engelska. Intresse finns från Baltikum, 
Finland och Köpenhamn. 
Richard har tittat på att två alternativ för att göra en engelsk version 

- Alternativ 1att översätta den i nuvarande version 120 000 
- -Alternativ 2 att överföra till Pharosplattformen 420 000 

 
Diskussion följde om SKLs inställning till att ”serva” andra länder med register. 
Thomas vill fråga SKL om hur de ställer sig till internationellt samarbete. 
Dan undrar varför vi ska bli internationella? Att man kan jämföra med flera länder, att 
vi får en större databas.  
 

5. PROM – pilotprojektet har följt 48 patienter (mycket jobb med det). Hur många behöver 
man undersöka för att nå power-beräkningen? Jonas Ranstam har tittat men behöver veta 
mer vad man är ute efter. 
Pilotprojektet lever vidare. I år blev det oktober månads patienter. Gunilla kommer att 
arbeta 10 % i Swetrau med studien. 
 

6. Info Traumautredningen – Olof 
Olof representerar SweTrau i den. Gunilla och Per deltar också, men representerar 
Riksföreningen för sjuksköterskor inom Trauma samt Försvarsmakten. Mötet är 
framflyttat till den 14/11. 

- prehospitala delen, den gruppen har omstrukturerats på grund av att 
en del har slutet eller inte varit så aktiva. 

- hospital del (sammankallande Else Ribbe) Gruppen har utgått från det 
arbetet som är gjort i Södra regionen. Det som vi skriver kommer inte 



  
 

Socialstyrelsen att bortse ifrån. Nivåer behandlas, traumaenheter och 
övriga sjukhus. Det kommer att ingå en rehabiliteringsdel som är ganska 
omfattande. Den psykiatriska delen får belysas senare. Nytt möte den 
14/11. 

- Katastrofmedicin 
Här är alla center med och de är väl representerade. 
 

7. Info Projektet Säker Traumavård – Hans/Lena/Lovisa är engagerade i projektet 
De har fått ihop revisorer som ska titta på Värmland som är den första som undersöks. 
När man tittar på sjukhuset så tittar man på de förutsättningar som sjukhuset har. Tre 
olika fall går man igenom. Vid nästa års kirurgveckan (v 34, tisdag) kommer detta arbete 
att belysas.  
 

8. Uttagsrapporter – Thomas/Olof  
Thomas visar uttagsportalen Qlikview. Här ska aktuella siffror kunna tas ut av         
användarna.  

- Vad ska man korstabulera med? 
- Applikationen låser sig mycket enligt Lena, be Qlikview se över detta  
- Användarna vill kunna se data över tid 
- Skademekanismer heter olika 
- En graf med alla koder (AIS) 
- En graf med max AIS/patient 
- Vilket är huvudoperationen? 
- Man visas sitt eget sjukhus- jämföra med likande sjukhus 
- Separata KVÅ behöver kunna sökas 
- Man kan dubbelregistrera på samma personnummer samma dag (vad 

händer i statistiken- rensas vid uttag av data) 
- Att kunna bära med sig ett urval från ena fliken till den andra 
- Ska knivskadorna också presenteras för sig? 
- Fall, uppdalat i hög/låg 
- Jämförelse mellan övriga regionsjukhus, riket, fråga på användarmötet 
- Högsta nivå av sjukhusnivå, kommer att tas upp på användarmötet 
- Annan åtgärd ska kunna avlägsnas 
- Sekundärtransporter ska särredovisas 

Olof skickar den australiensiska årsrapporten till samtliga i styrgruppen i samband med 
minnesanteckningen.  
Ska man verkligen kunna se de övriga sjukhusens resultat? Det är så i flera andra register. 
Det finns ett par frågor man ska fundera på. Olof är tveksam till att släppa det fritt att se 
alla sjukhus. 
Sekundära transporter (flyg, helikopter) är svåra att jämföra. När Ullevål bröt ur sekundär 
transporter har de högre ISS och ska behandlas som en egen grupp. 
Tips från RC Syd: NDR.nu förevisas som öppna vårdcentraler/kliniker på webben 
(Susanne/Thomas) 
 
En workshop för styrgruppens arbetsgrupp planeras till den 18 februari (LK, OB, TT, 
SA, Stratiteq) i Karlskrona. 
Resultat och målnivåer ska vara samstämmiga med registret (Swetrau). Lovisa berättar att 
de ska diskuteras den 15-16 januari på Traumaföreningens möte. Olof kommer delta. 



  
 

Hur följs resultaten av registreringn upp? Karolinska, Solna har börjat prova en modell 
för uppföljning där data ur registret används och målnivåer har satts, exempelvis; GCS 13 
+ CT inom 2 timmar, tid till intervention > 60 min 
En annan målnivå i SweTrau skulle kunna vara att sjukhus som tar emot traumapatienter 
följer upp sina data , d v s att delta i registreringen i Swetrau. 
 
Thomas och Susanne tar reda på vad som kan korrigeras och vilka möjligheter till 
korrigeringar som finns i den provversion som vi kunnat testa så här långt via Stratiteq. 
Vilka data ska visas? Visa data för signerade fall (6-8 månader back)? Annat förslag? 
 

9. Information om uttag ur registret för forskning - Hans. 
Det har det skett ett uttag, KS Solna (Therese Djärv)- projekt angående hjärtstopp. 
Data till forskning på kvalitetsregister ska stimuleras.  

10. Nätverk för trauma – Lovisa 
Det skapades ett nätverk för trauma i april 2014, idag SweTrau, Svensk förening för 
traumatologi och Riksföreningen för sjuksköterskor inom Trauma. På de Svenska 
traumadagarna den 24-25 september kommer ett möte att äga rum där detaljerna inte är 
klara. Temat planeras beröra prehospital vård, målnivåer/kvalitetsmått samt nationell och 
regionalt samarbete. Tvärprofessionella diskussioner ska föras. Nätverket ska använda 
Swetrau som verktyg för kunskapsstyrning.                                      

 
11. Internationellt samarbete 

Lovisa har varit på europeiskt möte i Frankfurt. Deltog gjorde bland annat Eurotarn från 
UK och Tyskland. En diskussion har inletts hur de olika nationella registren i Europa 
skall kunna börja samarbeta. Kjetil Ringdahl, Norge är sammankallande. 
 

12. Årsrapport 2013 samt diskussion om kommande års rapport 
Olof meddelar att framöver kommer flera personer i styrgruppen att engageras i olika 
delar/kapitel av årsrapporten. Registercentrum Syd ska få bidra med statistikhjälp. Förslag 
på deadline för införande av data den 31 mars, på dessa data produceras sedan 
årsrapporten. 1 september är ett bra måldatum för att det ska finnas en klar årsrapport. 
Redovisa bortfall och vilka kliniker som registreras. 
 

13. Användarenkät ska skickas ut  
Styrgruppen anser att registret kan använda den enkät som finns sammanställd av SKL. 
Den ska skickas ut till verksamhetsledningar och chefer i jan-feb. Olof tar fram en 
mailadresslista. Olof skickar ut enkäten först till hela styrgruppen med förfrågan om man 
vill lägga till någon extra fråga.  
 

14. Övriga frågor 
Lena Klarin (Sahlgrenska):Prehospitala data svår att dokumentera då de inte registrerar 
det personnummer/reservnummer som ges hospitalt.Det går inte att dokumentera det vi 
vet. Ambulanspersonalen byter ej till rätt personnummer. Dan Gryth mailar Barbro 
Fredén om detta. 
Hur ofta ska variabler få ändras? 1-2 ggr/år. Olofs förslag är att variabelskiften sker vid 
årsskiftet. 
 
 



  
 

Jävsdeklarationer 
Har alla styrgruppsmedlemmar lämnat in? Ja, enligt Olof. De ska skrivas på av CPUA,  
d v s Landstinget Blekinge, enligt Susanne. 
 
ICD 10, KVÅ 
Nya versioner av kodverken ska in enligt Olof. Socialstyrelsen har lagt upp de nya 
versionerna och meddelar Richard detta. 
 
AIS-fråga 
Whole body injury, explosion type 
Ska endast användas på explosionsskador. Lena visar detta på användarmötet. Strada har 
tagit beslut att ta bort denna skada. Vi har ingen registrerad men vi får hålla koll på detta.  
 
Bakgrundsvalidering 
Tanken är att man ska göra datatekniska kontroller på ”rentvättade” data. 
Efterhandsstädningar av databasen. Vilka regler ska vi ha i Swerau? Vi beslutar att den 
dagen vi arbetar med utdata ska vi också fundera över denna fråga (18/2). 
 

15. Nästa möte för arbetsgruppen den 18 februari, telefonmöte för styrgruppen den 11 mars 
13.00–14.30. Styrgruppsmöte den 13 april och användarmöte den 14 april i Göteborg 

 
 

Vid pennan 
 
2014-11-19 
Susanne Albrecht 
RC Syd Karlskrona – EyeNet Sweden 


