
 
 

www.swetrau.se	 	 Sida	1 

Minnesanteckning,	styrgruppsmöte	i	
SWETRAU	(telefonmöte)	
Datum 2020-03-31 
Tid 16:00 – 17:30  
 
Mötesdeltagare: Lars Lundberg, Per Örtenwall, Tina Friberg, Denise Bäckström, Shahin 
Mohseni, Maria Håkansson, Daniel Ekberg 
 
RC Syd: Thomas Troëng, Susanne Albrecht 
 
Ej närvarande: Gunilla Wihlke, Anders Enocson 
 

1. Mötet öppnades av registerhållare Lars Lundberg som hälsade alla välkomna, men särskilt 
Maria och Daniel som är nya ledamöter i styrgruppen. Maria och Daniel kommer i närtid 
att skriva ett mejl till alla i styrgruppen där de presenterar sig lite närmare. 

2. Val av mötespresidium; Lars Lundberg valdes till mötesordförande och Tina Friberg till 
mötessekreterare. 

3. Dagordningen genomläses och godkännes med en extra punkt på övrigt. 
4. Föregående mötesprotokoll genomlästes och godkännes med följande kommentarer.  

- Menprövning Elham Rostami är klar och data är utlämnad. 
- Omdirigering av inkommande mejl från hemsidan till supportmejlen hanns inte 

med på förra mötet. Susanne tar reda på om det medför några kostnader att RC 
Syd tar emot och omdirigerar inkomna mejl.  

- Förslag till stadgeändring avseende antal närvarande ledamöter för formell 
beslutsmässighet vid SweTrau styrgruppsmöten har skickats till ordförande SFAT 
för godkännande. Pga corona-situationen har SFAT ännu inte haft något 
styrgruppsmöte för att beslut i frågan. Då det rör sig om en stadgeändring behöver 
vi ha ett protokollfört beslut i denna fråga. Muntliga förhandsbesked har dock varit 
positiva.   

 
5. Karlskoga och Lindesberg – ej längre akutsjukhus som tar emot traumalarm   

Region Örebro Län har tidigare infört en centraliserad traumaorganisation, vilket innebär 
att traumapatienter Nivå 1 och Nivå 2 alltid går direkt till Universitetssjukhuset i Örebro. 
Enligt påpekande från ordförande i traumagruppen i Örebro kan därför inte Karlskoga och 
Lindesberg stå som traumamottagande sjukhus för SweTrau. Vid kontroll har det under 
2019 vårdats tre patienter på IVA i Karlskoga respektive Lindesberg. Det har då rört sig 
om äldre patienter med mindre omfattande skador. Denna begäran om att avföra 
Karlskoga och Lindesberg som traumamottagande sjukhus är ur SweTraus vinkel mycket 
rimlig. Eftersom SweTrau och SFAT måste ha en samsyn vad gäller denna fråga har en 
begäran skickats till SFAT om motsvarande beslut.  
 

6. Registeruttag ansökan har inkommit från Carl-Magnus Wahlgren, Karolinska 
Universitetssjukhuset ”Skottskador nationellt – epidemiologisk studie”. Ansökan har 
skickats ut till alla styrgruppsmedlemmar.  
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Beslut: Ansökan om uttag beviljas med följande tillägg:  Sökande kommer utöver begärda 
data även att få ut variabeln ”Signed”, för att kunna se om registreringen är färdig eller inte.  
Sökande ska vidare meddelas att Elham Rostami, Uppsala har fått beviljat en ansökan om 
forskning på en subgrupp som ingår i det begärda materialet. De båda forskargrupperna 
ska uppmuntras till kontakt för att minska risken för konflikt i forskningen.  
 

7. Framtida rutiner angående menprövning + framtagande och utlämning av 
registerdata Menprövningen är ingen omprövning av etiken, det är en prövning för om 
enskilda personer kan komma att lida men av den forskning som utförs. Alla dokument 
skall vara RC Syd tillhanda, därefter är det regiondirektören som ska underteckna 
menprövningen. Rutiner för attt snabba på förfarandet är under utveckling. När 
menprövningen är gjord meddelas sökanden, med kopia till SweTrau registerhållare och 
forskningsansvarig. Alla handlingar skannas och arkiveras hos RC Syd.  
 

8. Påminnelse inför nästa möte – Översyn av text angående dödsfallsanalys i manualen 
(Shahin, Per, Gunilla) och Presentation av visualiseringen på Pharos (Susanne) ska 
redovisas på nästa möte. 
 

9. Kommande AIS-utbildningar Under september är det tänkt att AIS instruktörerna 
kommer att få utbildning i AIS 2015 via Morten, Norge. Detta är ett arbete som kommer 
ske tillsammans med Strada (Transportstyrelsen) och representanter för SweTrau kommer 
att vara Maria och Per. Under oktober till december ska sex utbildningstillfällen hållas på 
olika ställen för att uppdatera våra registrerare. Skulle konsekvenserna av corona pandemin 
bli sådana att planen måste ändras får detta beslut tas vid senare tillfälle. 
 

10. VIS – Vården i siffror Vi behöver få in fler kvalitetsindikatorer i VIS. Thomas tar fram ett 
underlag för tid till DT (30 min) så diskussionen kan fortsätta vid nästa möte. 
 

11. Årsrapport 2019 – arbetsfördelning  Denise – prehospitala data, Per – hospitala data, 
Gunilla – PROM. Maria och Daniel ska läsa igenom förgående årsrapporter och försöka 
hitta nya vinklingar på framförallt den hospitala delen.  
 

12. Övriga frågor 
• Telefonmöte SweTrau-AmbuReg  Denise, Lars, Thomas och ett par personer från 

AmbuReg ska försöka att få till ett inledande telefonmöte för att hitta samarbetspunkter 
och gemensamma forskningsfrågor.  
 

• Ekonomiskt stöd med anledning av inställda SFAT-dagar  Det har inkommit en 
förfrågan från ordförande SFAT om gemensamt ekonomiskt stöd avseende SFAT-
dagarna i Stockholm som fick ställas in med kort varsel pga corona-pandemin. Vi har 
tidigare haft ett liknande samarbete avseende ekonomiskt stöd till 
Traumanätverksmötena.   
Belut: SweTrau går in med ett ekonomiskt stöd (preliminärt 30 000 kr) pga inställda 
SFAT dagar. 

 
13. AIS-utbildning  Planerad AIS-utbildning i Stockholm 13–14 maj ställs in pga corona-

pandemin. 
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14. Nästa möte 
Beslut: Det fysiska styrgruppsmöte 12 maj i Stockholm ställs in pga corona-pandemin och 
kommer ersättas med ett Skype/Zoom möte. 
 
12/5 Skype/Zoom 16:00 – 17:30, Stockholm 
27/8 Fysiskt möte 09:30 – 17:00, Stockholm  
 

 


