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Minnesanteckning,	styrgruppsmöte	i	
SWETRAU	
Datum 2020-11-09 
Tid 16:00 – 17:30 
 
Mötesdeltagare: Lars Lundberg, Gunilla Wihlke, Tina Friberg, Denise Bäckström, Shahin 
Mohseni, Maria Håkansson, Helén Boije 
 
RC Syd: Susanne Albrecht 
Adjungerad: Thomas Troëng 
 
Ej närvarande: Anders Enocson, Per Örtenwall 
 

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 gjorda tillägg.  
 
4. Föregående mötesprotokoll genomlästes och godkändes.   

 
5. Registeruttag:  
• Glenn Larsson, Trauma i svensk Ambulanssjukvård (Trauma-2). Shahin redogör för 

ansökan. En ansökan från samma forskare avslogs tidigare (20200512) då den var 
prospektiv och hade otydliga frågeställningar. Den nu föreslagna studien är intressant, 
med välformulerade frågeställningar. Ansökan är komplett och utförlig och det finns 
inga formella hinder för godkännande. 

Beslut: Ansökan godkänns, med tillägg av variabeln Sjukhuskod. 
• Hans Berg, Polytrauma patients – epidemology and outcome. Ansökan har inkommit 

strax innan styrgruppsmötet och ledamöterna har inte hunnit att sätta sig in i underlaget. 
Beslut: Ansökan bordläggs och tas upp på ett extra styrgruppsmöte 26/11. 
 

6. Visualiseringsfunktionen på Pharos plattformen (Susanne) Susanne visar med en 
PowerPoint exempel på hur visualiseringsfunktionen fungerar i Makula-registret. Tre 
register inom RC Syd har redan utvecklat visualiseringsfunktionen på Pharosplattformen 
och det finns erfarenheter från deras arbete som kan komma SweTrau tillgodo i arbetet. En 
liten arbetsgrupp inom styrgruppen jobbar vidare för att komma med förslag på hur en 
visualiseringsfunktion skulle kunna fungera för SweTrau. Arbetsgruppen består av Lars, 
Tina, Gunilla och Helén. De förslag/idéer som tas fram stäms av med Susanne för att 
erfarenheterna från andra register ska kunna användas.  
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7. AIS 2015 – digital utbildning (Maria) Det har skickats ut en inbjudan till en fysisk AIS 
kurs i januari, detta för att möta behovet som finns i väntan på att en digital utbildning ska 
bli klar. Utbildningen kommer av praktiska skäl att hållas i Malmö om inte Folkhälso-
myndigheten kommer med restriktioner som gör det omöjligt att genomföra kursen.   

 
8. Kontakter med regionala traumaråd. Lars och Tina har deltagit vid på ett möte med 

Stockholms Traumaråd och i december kommer ett liknande möte att hållas digitalt med 
Södra sjukvårdsregionen. 

 
9. Övriga frågor inga 

 
10. Nästa möte 

OBS! 26/11 16:00 – 16:30 Extra insatt Zoom möte  
 17/2 kl. 16:00 – 17:30, Zoom  
 21/4 kl. 8:30 – 16:30 Fysiskt möte Central Hotel, Vasagatan 38  


