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Styrgruppsmöte	i	SWETRAU,	
mötesprotokoll	(telefonmöte)	
Datum 2016-06-13 
Tid 13:00-14:15 
 
Mötesdeltagare: 
Styrgrupp:  
Olof Brattström, Hans Granhed, Linda Lundgren, Gunilla Wihlke, Per Örtenwall och Dan 
Gryth. 
RC Syd: Thomas Troëng, Susanne Albrecht 
 

1. Mötet öppnas av registerhållare Olof Brattström 
 

2. Val av mötespresidium; Olof Brattström valdes till mötesordförande och Susanne 
Albrecht till sekreterare. 
 

3. Dagordningens godkännande 
Styrgruppen godkände dagordningen. 
 

4. Föregående mötesprotokoll 
Kvalitetsindikatorer ska diskuteras som en särskilt punkt på nästa styrgruppsmöte i höst. 
Önskvärt är att indikatorerna belyser hela vårdkedjan; prehospitalt, på akutmottagningen, 
röntgen, anestesi, operation, intensivvård och rehabilitering. Vad ska vi inrikta oss på 
inledningsvis? Thomas nämner ambulansregistrets kvalitetsindikatorer, som en del av 
vårdkedjan. RC Syd kan förse er med hur de har tänkt på septembermötet.  
PROM: Gunilla nämner att det var RAND 36 som ska uteslutas, ej PTSS. Olof korrigerar 
i PDF-versionen. 
Per meddelar att punkt 10 är utredd och att det endast var felaktiga rykten som 
cirkulerade vid tidpunkt för möte. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.  
 

5. Årsrapporten, hur långt har vi kommit, vem gör vad? 
Funnel plot om mortalitet 
Thomas har gjort trattdiagram om mortalitet som skickats ut till styrgruppen. Vill 
styrgruppen visa hur det ser ut per sjukhus? Vissa sjukhus sticker ut?  
Vi beslutar oss för att ta med trattdiagrammet med NISS över 15 och vi tar bort 
sjukhuskoden. Styrgruppen uttalar att de inte vill visa vilka sjukhus som har hög 
mortalitet, eftersom vi vet att orsaken kan vara multifaktoriell, bland annat kan det bero 
på att de har få antal fall registrerade. Styrgruppen kommer att kontakta dessa sjukhus 
och se vad som ligger bakom siffrorna. 
 
Intervjuer via RC Syd Karlskrona 
Intervjuer är genomförda av RC Syds kommunikatör Richard Björkman per telefon eller 
via mail. Hur presenterar vi intervjuerna i en typ av ingress? Bilder på personerna? Förslag 
läggs att Mikael gör en ingress till intervjuerna. Olof tillfrågar Mikael. 
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Deskriptiv del 
Olof skriver på den deskriptiva delen. Mortalitet kommer att beskrivas för sjukhustyper 
(länsdelssjukhus och universitetssjukhus) i årsrapporten. Olof skickar ut årsrapporten för 
genomläsning senast v 31. Vi har som mål att en PDF-version av årsrapporten ska vara 
klar under v 34. Tryck sker i september. 
 

6. Registerhållare för SweTrau. 
Olof har fått nytt arbete som Funktionsenhetschef, Pre-Postop, Solna, och undrar om 
han har tillräckligt med tid för att driva registrets frågor tillräckligt bra som registerhållare 
för SWETRAU. Mycket händer inom NKS på det organisatoriska planet och många olika 
grupper i samhället är intresserade av traumavård. För Olofs del har det inneburit flera 
olika konstellationer att medverka i. Därför vill Olof lyfta frågan om det finns någon 
annan som vill ta på sig rollen som registerhållare? 
Registret behöver en kanslifunktion som kan vara behjälplig med kallelser, testa nya 
versioner av registret, bakgrundsvalidering etc. Det finns en person som ev. kan ta på sig 
den funktionen i Olofs närhet. Om det kommer tillstånd kan Olof tänka sig att fortsätta 
arbetet som registerhållare.  
Styrgruppen meddelade unisont att de är väldigt nöjda med den registerhållare som vi har. 
Olof kommer att tillfråga några personer med förslag på den administrativa personen 
som kan vara registerhållaren behjälplig med dokument, testa nya versioner av registret, 
bakgrundsvalidering etc. Olof mailar ut förslag på personer till styrgruppen. 
Beräknad arbetstid 20 %, d.v.s. en dag i veckan. 
Övriga arbetar vidare med sina specialområden som tidigare beskrivits, 2015-11-24. 
 

7. Nätverket för Trauma, möte 1/12.  
Planering för mötet pågår. Hans Granhed har ordnat en lokal via Sahlgrenska 
universitetet. I bokningen ligger att de vill sälja maten till mötet. Programgruppen 
diskuterar vidare hur de ska lösa frågan.  
 

8. Nationella traumalarmskriterier. 
Olof har varit på mötet om traumalarmskriterier som SweTraus representant  
2016-05-31- 2016-06-01. 11 föreningar var representerade under ledning av Fredrik 
Linder. Olof berättade att man bland annat talade om att nivådela larmen. 
Rekommendationen är att verksamheten själv bestämmer hur de vill arbeta med larmen 
lokalt. De nya traumalarmskriterierna planeras vara klara i december 2016 och ska 
därefter implementeras med bland annat fickkort, plansch och bakgrundsmaterial.  
Återkom till Olof med frågor via mail när ni läst igenom förslaget som skickats ut inför 
dagens möte. 
Säker Traumavård 
Mötesanteckningen Säker Traumavård, 2016-06-07, bifogades dagens kallelse. På möte 
deltog Lena Klarin som representant för SweTrau. Bland annat diskuterades information 
inför platsbesök, förändringar i projektmodellen, expertgrupper, utbildning för 
traumateamleader och hur nya revisorer ska rekryteras.  
Tidplan för kommande revisioner 
Södra regionen  HT 16-VT 17 
Sydöstra regionen  HT 17 
Uppsala/Örebro-regionen VT 18 
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9. Övriga frågor 
Hans Granhed undrar hur det gick med forskningsprojektet TBI?  
Hans tittar på frågan igen. Vilka år det gäller och vilka variabler de är intresserade av 
framgår ur mailkonversationen. Statistiken kan RC Syd Karlskrona hjälpa till att ta fram i 
första hand. Thomas kan titta på det. Ersättningen som SweTrau får är max 1500 €. 
 

10. Nästa styrguppsmöte 
12 september 13.00–14.30 telefonmöte  
21 november 13.00–18.00  fysiskt möte 
22 november   användarmöte 09.30-15.30 
 
Till agendan, nästa styrgruppsmöte 
- Årsrapport 2015 
- Kvalitetsindikatorer inom traumavård (september och/eller november) 
 
 
Vid pennan 
 
Susanne Albrecht 
Projektledare 
RC Syd Karlskrona 
2016-06-13 
 

 


