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Minnesanteckning, styrgruppsmöte i 
SWETRAU 

Datum 2018-04-17 
Tid 09:30 – 16:30  
Plats Central Hotel, Vasagatan 38, Stockholm    
 
Mötesdeltagare: Olof Brattström, Gunilla Wihlke, Per Örtenwall, Tina Friberg,  
 
RC Syd: Thomas Troëng, Susanne Albrecht 
 
Ej närvarande: Mikael Sundfeldt, Lena Klarin, Tomas Sundberg, Fredrik Linder 
 
1. Mötet öppnades av registerhållare Olof Brattström. 
2. Val av mötespresidium; Olof Brattström valdes till mötesordförande och Tina Friberg till 

mötessekreterare. 
3. Dagordningen godkändes av styrgruppen. 
4. Föregående mötesprotokoll genomlästes och godkändes 

 
5. Registeruttag Inga nya ansökningar har kommit in. 

 
6. Rapport för Q1 och Q2 och årsrapporten 2017  

Redovisning för Q1 och Q2 ska vara Nationella Kvalitetsregister tillhanda 31/5. Dessa 
rapporter ska ha ett speciellt upplägg som finns på Nationella Kvalitetsregister hemsida.  

  
Olika förslag till upplägg på årsrapporten diskuteras och arbetsuppgifterna fördelas. Data till 
årsrapporten tas ut 1 juni, detta meddelas användare på användarmötet 24/4. 

 Thomas och Susanne ordnar med siffror och diagram. 

 Nytt diagram; trender i registreringen, Thomas och Per skriver tillsammans ihop 
lämplig text till dessa.  

 Nytt diagram som visar hur LÖFs ”Säker Traumavård” ev har påverkat registreringen 
för sjukhusen i respektive region. Olof pratar med Pelle Gustafsson, LÖF. 

 Gunilla börjar se över och uppdatera texten.  

 Olof skriver mejl till de som använt siffror från Swetrau i sina arbeten under 2017 ber 
om ett abstrakt och kommentarer från författaren. 

  
Beslut: Rapport för Q1 och Q2 till Nationella Kvalitetsregister sätter Olof samman och 
skickar in.  
Beslut: Årsrapporten 2017 ska ha ett forskningstema. 

 
7. Traumanätverk Sverige  

Nästa möte kommer att hållas 30 november i Linköping, programmet kommer att fastslås 
närmsta veckorna. Susanne och Thomas bjuder in lämpliga personer från SKL.  
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8. Ny registerhållare SweTrau 
Olof och Lovisa Strömmer (Svensk förening för akutkirurgi och traumatologi) har haft en 
dialog med Lars Lundberg. Han är intresserad av att bli ny registerhållare för SweTrau och 
kommer formellt att ta över från och med styrgruppsmötet 4 september. Olof kommer sitta 
kvar i styrgruppen på SFAIs mandat. 

Beslut: Lars Lundberg godkänns som ny registerhållare för SweTrau. 
 

9. PROM 
Inom RC-chefsgruppen finns det åsikter om att PROM och PREM måste ligga på sjukvården 
att driva då kvalitetsregister har svårt att följa upp enskilda patienter. På QRC 
(Registercentrum i Stockholm) har man däremot fått ett nationellt uppdrag att inleda ett 
projekt med några utvalda register i ett försök att utveckla PROM/PROMIS i samarbete med 
1177. Hur framtiden ser ut angående PROM-frågan är oklart och Olof beskriver den PROM-
lösning som finns idag för Swetrau. Det vara den smidigaste vägen för Swetrau att utveckla en 
PROM-modul på Pharos för att kunna förvara den data som finns och kommer in via 
Swetraus PROM-projekt. Huruvida en sådan PROM-modul skulle vara öppen för alla som 
registrerar och/eller kunna ses av alla får diskuteras längre fram. Frågan kan tas upp på det 
möte den 30/5 som RC Syd arrangerar. Mötet planerat som workshop om 
utvecklingsmöjligheter på Pharos-plattformen, vilket är ett utmärkt forum att diskutera vidare. 

 
10. Utveckling prioritering, bilaga 1, 2 

Utvecklingsarbetet går trögt, en offert på valda delar av utvecklingen har kommit från Nasher. 
Olof och Tina har haft ett möte med Thomas ang varför vissa punkter är utvalda, han skulle 
diskutera frågan med Nasher och be dem återkomma med en offert på alla arbeten för att 
styrgruppen skulle kunna prioritera. Denna offert har inte kommit ännu. Listan med 
utvecklingsarbeten förtydligas och listan med frågor till bakgrundsvalideringen revideras.  
Beslut: Län, kommun och postnummer tas bort ur exporten. 

 
Dashbordens innehåll beslöts 20161104 men revideras under dagensmöte. Innehållet ska 
vara 6 diagram enligt följande:   

 Antal registreringar signerade och osignerade visade för den egna kliniken de senaste 
12 månaderna, linjediagram. 

 Skadegrad för de 12 senaste månaderna, upp delat på 4 NISS grupper (0–15, 16–24, 
25–40, >40). Medianen för universitets, läns och länsdelssjukhus (beroende på vilket 
den egna kliniken tillhör) ska ligga som staplar bredvid egna kliniken för respektive 
grupp. Antalet och andelen ska visas när markören förs över stapeln 

 Skadegrad AIS >3/ AIS kroppsregion för egna kliniken senaste 12 månaderna. Antalet 
och andelen ska komma fram när markören förs över stapeln. 

 Skademekanismer för de senaste 12 månaderna i ett dubbeldiagram med andelen 
penetrerande våld på andra y-axel. Medianen för universitets, läns och länsdelssjukhus 
(beroende på vilket den egna kliniken tillhör) ska ligga som staplar bredvid egna 
kliniken för respektive skademekanism. Antalet ska komma fram när markören förs 
över stapeln. Andelen penetrerande våld ska vara ett linjediagram för egna kliniken 
senaste 12 månader med en linje för medianen i riket under samma period. 

 GOS för egna kliniken, för 12 senaste månaderna fördelat på NISS <15 och >15. 
Medianen för universitets, läns och länsdelssjukhus (beroende på vilket den egna 
kliniken tillhör) ska ligga som staplar bredvid egna kliniken för respektive grupp. 
Antalet och andelen ska komma fram när markören förs över stapeln. 
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 Andelen dödsfallsanalys (peer review) gjorda på egna kliniken senaste 12 månaderna. 
Medianen för universitets, läns och länsdelssjukhus (beroende på vilket den egna 
kliniken tillhör) ska ligga som staplar bredvid egna kliniken. Antalet ska komma fram 
när markören förs över stapeln.  

 
11. Prehospital representation i styrgruppen 

Den prehospitala representationen i styrgruppen har varit tveksam och Olof ska ta 
diskussionen med, Svensk Förening för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård (SFLPA) 
angående representant. Styrgruppen inser att även representant för länssjukhus saknas och en 
sådan kommer att börja eftersökas.  

 
12. Övriga frågor, bilaga 3, 4, 5, 6, 7, 8 

 VIS – vården i siffror Andelen och antalet dödsfallsanalys per registrerande sjukhus 
ska föras in i VIS. Diskussion fördes ang möjligheten att föra in ytterligare variabel 
(andelen inneliggande rehab för patienter 18–64 år med NISS >15) fördes, inget beslut 
fattades.  

 Info från RC Syd bilaga 4 
23/5 "Kvalitetsregister för forskning" på Radisson Blue Arlandia 
30/5 Gemensamt möte för register på Pharos plattformen, Ideon, Lund  
3–4/10 RCO Syds register dagar, Lund 
16/10 Nationella Kvalitetsregisterkonferensen 2018, Stockholm 
Uppdaterade certifierings nivåer för kvalitetsregister finns att läsa om på      
http://kvalitetsregister.se/aktuellt/nyheter/uppdateradecertifieringsnivaer.3119.html 
bilaga 3   

 Granskning rapport av EY Styrgruppen för Nationella kvalitetsregister, bifogas 
som bilaga 5, 6, 7, 8 

 
Nästa möte 
14/5 16:00 – 17:30 Telefonmöte 
4/9 09:30 – 16:30 Central Hotel, Vasagatan 38, Stockholm 
OBS! ändrat datum! 18/10 16:00 – 17:30, Telefonmöte  
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