
 

	
Minnesanteckning,	styrgruppsmöte	i	
SWETRAU	
Datum 2020-05-12 
Tid 16:00-17:30  
 
Mötesdeltagare: 
Styrgrupp: Lars Lundberg, Gunilla Wihlke, Per Örtenwall, Denise Bäckström, Shahin Mohseni, 
Maria Håkansson, Daniel Ekberg, Anders Enocson 
 
RCSyd: Thomas Troëng, Susanne Albrecht 
 
Ej närvarande: Tina Friberg. 
 
 

1. Mötet öppnades av registerhållare Lars Lundberg som hälsade alla välkomna. 
 

2. Val av mötespresidium (ordf./sekr.); Lars Lundberg valdes till mötesordförande och 
Gunilla Wihlke till mötessekreterare. 
 

3. Dagordningen genomläses och godkännes med tillägg av två extra övriga frågor. 
 

4. Föregående mötesprotokoll genomlästes och godkännes med följande kommentarer. 
 

• Förslag till stadgeändring avseende andel närvarande ledamöter för formell 
beslutsmässighet vid SweTrau styrgruppsmöten har skickats till SFAT för 
godkännande. Förslaget, vilket innebär att andelen närvarande ledamöter ändras 
från nuvarande 3/4 till föreslagna 2/3) har godkänts i ett protokollfört SFAT 
styrelsemöte. SweTrau stadgar kommer därför att uppdateras med denna 
förändring. 

 
• Karlskoga och Lindesbergs sjukhus tar ej längre emot traumalarm och 

kommer att tas bort från SFAT lista över akutsjukhus för trauma. SFAT påpekar 
vidare att det är respektive region som bestämmer vilka sjukhus som ska vara 
beredda att ta emot traumapatienter. 

 
5. Registeruttag: Ansökan ”Trauma i svensk ambulanssjukvård” har inkommit från Glenn 

Larsson, Borås. Styrgruppen finner att ansökan är rent prospektiv, med begäran om data 
från 2021–2023. Under denna tidsperiod kommer det att ske en del ändringar vad gäller 
variabler (exempelvis vid skiftet från AIS 2008 till AIS 2015). Vidare saknas preciserade 
frågeställningar i ansökan. Forskning på området är dock mycket angelägen. 
Beslut: Inkommen ansökan avslås, men sökanden uppmanas att återkomma med en 
förnyad ansökan - med omprövad tidsplan och mer distinkta frågeställningar.  
 



 
• Dödsfallsanalys: översyn av texten i manualen (Shahin, Per, Gunilla).  

Diskussion om förslag till kompletterande text.  
Beslut: Arbetsgruppen arbetar vidare och redovisar ett konkret förslag till ny text vid 
kommande möte.      
 

• Presentation av visualiseringsfunktionen på Pharos plattformen (Susanne).  
Beslut: Bordläggs till nästa möte, eftersom detta möte genomfördes som telefonmöte. 
 

• VIS – Vården i siffror. Fler kvalitetsindikatorer, förslag 30 min till DT (Thomas, med 
stöd av Shahin, Per och Anders). Diskussion om tid till CT som kvalitetsmått eller 
processmått.  
Beslut: Gruppen fortsätter att utveckla förslaget och presenterar ett förslag på 
kommande möte. Shahin är ny sammankallande i gruppen.   
 

• Årsrapport 2019  
Q2, Q3 och Q4 inklusive Årsrapport ska in till SKR senast 7 september. Tina och Lars 
kommer att arbeta med årsrapporten under hela v 32. Datauttag görs den 3/8 och input 
enligt tidigare arbetsfördelning ska inlämnas senast v 31.  
Denise – prehospitala data, Per – hospitala data, Gunilla – PROM. Maria och Daniel läser igenom 
förgående årsrapporter och försöka hitta nya vinklingar på framförallt den hospitala delen. 
  
Årsrapporten presenteras för styrgruppen på mötet 27/8 som fått den för genomläsning 
innan dess.  
 

• Ansökan om medel för 2021 ska vara inne 7 september och årsrapporten är en del av 
den.   
 

• Traumanätverk Sverige och SFAT dagar-akutkirurgimöte skjuts till 2021.   
 

• AIS 2015. Kravspecifikation till programmerare för offertunderlag är klart.  
 

• Övriga frågor 
o Omdirigering av mejl från hemsidan – kostnader? (Susanne)  

Susanne meddelar att det inte tas ut några kostnader för att vidarebefordra 
relevanta ärenden till TRK. Vissa andra register har två adresser på hemsidan: en 
direkt till registret för rena registerfrågor, en annan till RC Syd för teknisk 
support. Detta skulle kunna vara en lösning. 
Beslut: Mailadressen till traumaregistret kan läggs in på hemsidan om vi så önskar 
detta. Susanne och Tina får bestämma vad som blir mest praktiskt. 
 

o Daniel kommer snart att tillträda som Vårdenhetschef på centraloperation i 
Hudiksvall och kommer därför att sluta som traumakoordinator så snart annan 
person är utsedd. Han är villig att kvarstanna i SweTrau styrgrupp till dess att en 
efterträdare kan utses. 
Beslut: SweTrau behöver så snart som möjligt att utse en ny företrädare för 
länssjukhusen. Vi tackar Daniel för att han kvarstår som ledamot i styrgruppen till 
dess att så har skett.  

 



 
o Thomas anställning på RC Syd upphör i juli, men han är villig att även 

fortsättningsvis utgöra ett vetenskapligt bollplank till SweTrau. Detta är 
synnerligen värdefullt för SweTrau.    
Beslut: Thomas kommer att adjungeras till kommande möte och vi får då ta 
ställning till en fortsatt personlig adjungering. 
 

• Kommande möten 
Torsdag 27/8, kl 09:30-17:00: fysiskt möte i Stockholm 
Detta kan komma att behöva ändras till digitalt möte, alternativt telefonmöte. Ett sådant 
kan exempelvis genomföras i två entimmars telefonmöten, tisdag 25/8 (arbetsmöte) och 
torsdag 27/8 (beslutande möte). Beslut om mötesform tas senast 27/7.  
Beslut: Registerhållare/koordinator har mandat att vid behov konvertera planerat fysiskt 
möte den 27/8 till digitalt möte, alternativt telefonmöte. 

 
Förslag på ytterligare datum för höstens möten kommer med kallelsen i augusti.     

 
 
 
 
  


