
 

www.swetrau.se 1 
 

Minnesanteckning, styrgruppsmöte i 
SweTrau. 
Datum 2016-02-24 
Tid 13:00-14:30 
 
Närvarande 
Styrgrupp  Olof Brattström, Hans Granhed, Lena Klarin, Gunilla Wihlke, Per Örtenwall, 

Mikael Sundfelt 
RC Syd Susanne Albrecht 
 
Ej närvar.  Dan Gryth, Thomas Troëng, Linda Lundgren 
 

1. Mötet öppnas av registerhållare Olof Brattström. 
2. Val av mötespresidium, Olof mötesordförande och Susanne sekreterare. 
3. Dagordningen godkändes av styrgruppen. 
4. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna efter en smärre korrigering från 

Linköping till Lidköping. 
 

5. Information om Säker traumavård  
Hans berättar att erfarenheterna av revisionen så här långt är klart positiva. Revision 
behövs och har haft god effekt i Västra Götaland. Näst i tur är Mälardalen. Gunilla är 
också inblandad i revisionen.  
 

6. Uttagsrapport, Qlikview en uppdatering, Support bilaga.1  
Lena och Susanne berättar att alla användare kan ta fram utdata via Qlikview. 
Rapportfunktionen nås via registret/flik Qlikview. Vi har märkt att det inte kommit in så 
mycket förslag till utdata. Arbetsgruppen ägnade en dag åt att korrigera felaktigheter och 
att ändra flik för flik, se bilaga 1.  
Planen är på nästa användarmöte att visa Qlikview igen och ha utdata och Qlikview som 
tema för registerdelen av mötet. Användare får ge förslag på var man vill se under mötet.  
Till nästa användarmöte så printar vi ut manualen till Qlikview. Susanne ordnar det. Kan 
delas ut men också läggas på läggs på SweTraus hemsida. 
 
David Lundgren och Nasher AB tillfrågas om det som inte är åtgärdat/eller finns skarpt i 
registret ännu. Susanne mailar dem om det så snart som möjligt. 
I SweTrau: Datum och klockslag försvinner när man registrerar en åtgärdskod. Anmält till 
Nasher AB den 24/2 kl. 16.00 (SA). 
 
 

7. Support databas/programmering, en uppdatering (Susanne) 
Avtalsförhandlingar pågår. Ett nytt avtal supportavtal mellan Nasher AB och RC Syd är 
på gång. Inför omskrivning av avtal har chefen för RC Syd, Björn Ohlsson varit i kontakt 
med samtliga registerhållare för att samla synpunkter. Förhandlingarna har dragit ut på 
tiden då vi ser olika på vissa delar i avtalet. 
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I avtalet regleras tid för regressionstest. Om man anmäler felaktigheter inom den ramen 
så får utvecklaren fixa det inom ramen av offert för uppdraget. RC Syd meddelar när det 
är klart och kommer då att skicka ut avtalet till alla registerhållare 
 

8. Representant till arbetsgrupp traumalarmakriterier. Se information bilaga2 (Olof) 
Fredrik Linder från Uppsala har sammankallat till ett internat om traumalarmskriterier. 
Är det någon som känner sig manad att delta från styrgruppen? Per Örtenwall är med i 
betygsnämnden som bedömer Fredrik Linders halvårsbedömning. (30/5 ). Kanske inte 
Per är bästa alternativet då. 
Per undrar varför inte RETTS är kallade. Olof frågar Lovisa Strömmer om det. 
Olof blir representant från SweTrau till att börja med. 
 

9. Ska vi fortsätta att manuellt registrera 30 dagars mortalitet? (Olof) 
Bakgrunden är att sedan ett år tillbaka hämtas data från folkbokföringen istället. Kan vi 
på något sätt ta bort den manuella hanteringen av inskrivning av 30-dagars mortalitet? 
Variabeln används på flera sätt. Olof och Lena utreder den saken.  
 

10. AIS - Byta version? (Per, Lena) 
Lena berättar att det kommer en ny version av AIS (2016). Norge kommer att vänta med 
att byta version i sitt traumaregister. Per ger rekommendation att vi väntar med arbetet, 
förra gången det gjordes blev inte gamla värden bakåtkompatibla.  Ibland har 
mappningssystem krävts för att tolka siffror. Mikael föreslår att Norge kan vara först på 
bollen i detta arbete. Swetrau avvaktar och bevakar vad Norge gör.  
 

11. Kvalitetsregisterkonferensen 12 april, bilaga3. Olof säger att registret betalar resa och 
kursavgift till de som önskar gå. Olof kommer att stå i utställningsdelen och visa registret 
och Qlikview. RC Syd kommer att finnas i det gemensamma nationella området. 
 

12. Inbjudan, deltagande på SIRs årsmöte (Olof) 
Swetrau har blivit inbjuden till SIRs årsmöte den 2016-03-17. Olof deltar. 
 

13. Kommande debattartikel bilaga 4 (Olof) 
Den speciella satsnigen på kvalitetsregister tar slut 2016. Det har lobbats mkt kring hur 
det ska bli med pengar för 2017. Förhandsbeskedet är att det blir pengar men eventuellt i 
mindre omfattning. Ett nätverk har bildats via Mats Löfgren, Gynop-registret. Av 106 
register har 103 (94 %) tackat ja till nätverksbildning. 
Nätverket har mynnat ut i bildande av förening, ”Nationella kvalitetsregisters förening”, 
som kommer att ha konstituerande möte den 23 maj. En representant bör gå från 
Swetrau. Samma grupp har skrivit en debattartikel. Olof har skrivit på debattartikeln från 
SweTrau,s sida. 
 

14. Nationellt kompetenscentrum? SweTrau roll? (Per Ö) 
Traumaföreningen har fått ett uppdrag att bilda en interimsstyrelse för ett nationellt 
kunskaps- eller kompetenscentrum inom traumatologi. SweTrau,s roll stödjer ett sådant 
arbete och centrat ska bland annat arbeta med kvalitetsmått. En lämplig framtida 
samarbetspartner. 
Ludde Riddez är sammankallande, Karolinska Universitetssjukhuset. Första mötet sker på 
fredag, den 26 feb. Andra namn är Agneta Brandt, Monica Frick Bergström som kommer 
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att delta. 
 

15. Möte på Astrid Lindgrens Barnsjukhus 2016-03-17 alt. 18. Bilaga.5 (Olof) 
Styrgruppen är inbjuden att föreläsa på mötet. SweTrau är väldigt intresserade av att få 
komma till mötet. Tyvärr kunde ingen i styrgruppen ställa upp med så kort varsel och vi 
ber att få återkomma på något kommande möte på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. 
  

16. Bättre kvalitetsregisterforskning 2016-05-24 Bilaga 6 (Olof) 
Hela styrgruppen har möjlighet att delta i forskningsdagen.  Om någon vill åka så går det 
bra att anmäla sig. Hans Granhed och/eller Linda Lundgren borde passa med sitt 
forskningsuppdrag i styrelsen? Anmälan sker på hemsidan www.kvalitetsregister.se 
 

17. Uppdatering, utveckling, programmering (Olof) 
Vi har redan en registermodul som vi kan arbeta vidare med framöver. 

a. Validering 
b. PROM data 

Svarsfrekvensen i Frakturregistret på PROM är under 50 %. Det är väldigt svårt 
att få folk att svara på enkäter. De följer mätpunkt 0 och efter ett år. Fundera mer 
på detta i SweTrau. 

c. Kvalitetsuppföljning 
 

18. Administrativ hjälp mot ersättning. /Olof 
Om man startar upp med patientrapporterade mått så krävs mycket administration för att 
hantera PROM. Olof menar att det behövs administrativ hjälp att hantera 
registeradministration med tiden som registeret utvecklas, även utveckling av PROM. 
Frakturregistret skickar ut 500 enkäter i veckan (130 000 frakturer/år). Det med pengar 
inför 2017 får vi återkomma till. Men det är klart att i nuläget stannar allt sådant arbete 
upp eftersom vi inte kan veta förutsättningarna för 2017.  
Timersättning kan bli aktuellt och projekttid är en annan lösning. 
 

19. Datauttag för registerforskning (Hans) 
- En grupp i Halmstad ska forska på egna data ur registret. 
- Hans har haft muntlig kontakt ifrån en grupp i Uppsala. Väntar på mer information. 
- Skallskadeundersökningen TBI, England. Hans har skickat handlingarna (vårt svar) till 
en person som sa att de hade bytt handläggare. Nytt försök att nå rätt handläggare har 
gjorts. 
 

20. Övriga frågor 
Gunilla meddelar att Personskadeförbundet har svarat. De är intresserade av att delta i 
arbete med SweTrau. Personskadeförbundet undrar: 
 
1.      Vilket typ av samarbete har ni tänkt? Tänker ni er att vi sitter med som medlem i 
styrgruppen? Eller tänker ni er att vi ska sitta med ett brukarråd eller liknande? 
Vi har för närvarande samarbete med två kvalitetsregister; WebRehab, där vi ingår i 
styrgruppen, och i NRS, där vi ingår i forskargrupp. 
2.      Vad skulle krävas från oss i arbetsbelastning dvs. vad förväntas vi göra? 
3.      Kommer SweTrau täcka våra omkostnader? 
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4.      Har SweTrau diskuterat hur registret ska fungera efter 2016 då stödet från 
regeringen och ev. SKL kommer att minska betänkligt? Agneta Rönnkvist 
 
Att adjungera en patientföreträdare för specifika frågor av gemensamt intresse. Patienten 
perspektiv bör belysas i vissa sammanhang. Adjungerad vid förbättringsarbete, årsrapport 
för allmänheten. Bristen på rehabilitering av traumafall är också en ingångspunkt och 
intressant att öka kunskapen om patientens perspektiv på det hela. 
 

21. Nästa möte 
Styrgruppsmöte den 18 april (12-19) och användarmöte den 19 april (0930-1530). Linda 
ansvarar för program.  Tema utdata via Qlikview i SWETRAU bör ingå i programmet. 
 

      22. Mötet avslutas av Olof.  
 
 
 
Vid pennan 
 
Susanne Albrecht 
2016-02-24 
RC Syd Karlskrona 
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