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Minnesanteckning,	styrgruppsmöte	i	
SWETRAU	
Datum 2020-08-27 
Tid 16:00 – 17:30 
 
Mötesdeltagare: Lars Lundberg, Gunilla Wihlke, Per Örtenwall, Tina Friberg, Denise Bäckström, 
Anders Enocson, Shahin Mohseni, Maria Håkansson, Daniel Ekberg 
 
RC Syd: Susanne Albrecht 
Adjungerad: Thomas Troëng 
 
Ej närvarande:  
 

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. 

Thomas Troëng arbetar inte längre på RC Syd, men styrgruppen har behov av hans 
kunskaper. 
Beslut: Thomas Troëng får en personlig tillsvidare adjungering till SweTrau styrgrupp. 

 
4. Föregående mötesprotokoll genomlästes och godkändes.   

 
5. Registeruttag: Radiologisk diagnostik vid penetrerande och trubbigt trauma - en 

registerstudie med fokus på bukskador, Anna Kistner. Ansökan är komplett och utförlig. 
Stora delar av de material som efterfrågas är från Traumaregister Karolinska och de 
nationella uppgifter som önskas som jämförelse finns inte i SweTrau.   
Beslut: Ansökan avslås och hänvisas till FoU Traumacentrum Karolinska då det gäller ett 
lokalt uttag från Traumaregister Karolinska. 
 
Registeruttag: Covid-19 pandemins sekundära traumatologiska effekter i Sverige, Denise 
Bäckström. Ansökan gäller bara studie 1 och därmed inga prospektiva uppgifter. Ny 
ansökan får skickas in för de andra delstudierna. 
Beslut: Ansökan beviljas och önskade variabler + variabeln Signed ska utlämnas under 
hösten då en större del av registreringarna för våren 2020 har in kommit. Denise deltog 
inte i beslutet. 

 
6. Dödsfallsanalys Bilaga 1 Arbetsgruppen presenterade ett förslag till text för att tydliggöra 

innebörden av dödsfallsanalysen. Texten ska finnas i manualen, skickas ut till alla 
användare och göras tillgänglig på hemsidan tillsammans med ett förslag på protokoll att 
använda vid det lokala arbetet med dödsfallsanalyserna.  
Beslut: Arbetsgruppens förslag godkändes. 
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7. Årsrapporten 2019 De förslag på ändringar som kommit in är gjorda i utkastet som 

kommer att skickas ut till styrgruppen i dag. Alla nya kommentarer ska skickas in senast 
söndagen den 30/8 för att den ska kunna färdigställas och skickas till SKR i slutet på 
veckan.  
 

8. AIS 2015 Arbetet med att införa AIS 2015 har avstannat till följd av pandemin. Den 
instruktör som ska hjälpa vår AIS instruktörer att göra ett nytt utbildningsmaterial 
(repetitionsutbildning och grundutbildning) är norrman och har vissa svårigheter att 
komma till Sverige under rådande omständigheter. Möjligheter att få till en framtida digital 
lösning kommer att undersökas, då detta även skulle kunna öka antalet utbildningstillfällen 
i framtiden.   
 

9. Förändring inom styrgruppen 
• Ny representant från länssjukhus eftersöks med förhoppning att kunna presentera 

ett namn på nästa styrgruppsmöte.  
• Per Örtenwall har slutat arbeta inom Försvarsmakten. Hans stora erfarenhet inom 

traumavård och registerverksamhet behövs dock fortfarande inom styrgruppen. 
Beslut: Per Örtenwall väljs in på ett personligt mandat i styrgruppen tillsvidare.   

 
10. Övriga frågor 

• Susanne tar upp att det är viktigt att de saker som SKR påpekade i motiveringen 
vid medelstilldelningen adresseras i Q4 som ska skickas in i nästa vecka. 
 

11. Nästa möte 
1/10 kl. 16:00 – 17:30, Zoom 
18/11 kl. 16:00 – 17:30, Zoom (ändras till 9/11) 
21/4 kl. 8:30 – 16:30 Fysiskt möte Central Hotel, Vasagatan 38  
 
 
 


