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Minnesanteckning från styrgruppsmöte i Swetrau 
Datum 2012-11-07 kl 16.00–19.00 
Plats Radisson Blu Royal Viking Hotel 
Deltagare Thomas Troëng, Olof Brattström, Hans Granhed, Lena Klarin, Maaret Castrén, Linda 
Lundgren, Richard Bibby och Susanne Albrecht 
 
Ej närvarande Gunilla Wilke, Per Örtenvall och Vilis Pavulans 

1. Mötet öppnas 

2. Thomas Troëng väljs till mötesordförande och Susanne Albrecht som mötessekreterare. 

3. Godkännande av dagordning. Lena anmäler två övriga frågor 

4. Föregående minnesanteckning läggs till handlingarna. Några punkter tas upp igen; 
styrgruppens utseende 

5.  Styrgruppens utseende; Ordförandeposten (registerhållare) anses av styrgruppen ska 
inriktas på en klinisk verksam person. Linda kan tänka sig uppdraget till våren när hon är 
tillbaka i Jönköping igen.   
- Maaret kommer att delta på mötet gällande europeisk samverkan i december 
(Traumakonferens i London 4-7/12). I höst har det varit en traumakonferens i Norge som 
Olof deltog i. kvalitetsindikatorer på europeisk nivå. 

6. PROM i Swetrau; Glasgow Outcome Score, om man inte är fullpoängare vid uppföljningen 
ska det kräva någon ytterligare åtgärd? Här skulle det vara aktuellt att följa patienten med 
ex. uppföljning vid tre månader. Bl.a. avseende PTSD (Post traumatisk stress disease). 
SIR har uppföljning av traumapatienter som legat på IVA med det generiska instrumentet SF-
36.  
För Swetrau skulle ett pilotprojekt med 100 patienter i 6-månadersuppföljning vara aktuellt 
till att börja med. Vilken typ av skada ska vi välja? Hans och Olof tittar på detta. RC Syd, 
EyeNet Sweden kan bidra med statistiska beräkningar. Ett generiskt mått skulle vara lämpligt 
att använda för traumapatienter (för de har flera diagnoser). SF-36 eller EQ5D skulle vara 
lämpliga alternativ. Susanne berättar om den nya svenska översättningen av VR 36 som 
nyligen har gjorts inom PROM-nätverket, för tillåten användning inom nationella 
kvalitetsregister. 

7. Forskningsdiskussion.  Effektmålet som är framtaget av Styrgruppen för kvalitetsregister är 
att öka forskningen inom kvalitetsregister med 300 % till 2015. Inom registercentra i Sverige 
har en arbetsgrupp tagit fram tre gemensamma dokument med riktlinjer för forskning på 
kvalitetsregisterdata. 

- Riktlinjer för forskning på kvalitetsregisterdata 
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- Snabbguide för forskare 
- Mall för ansökan 

Dokumenten bifogas protokollet. 
 
 

8. Nationell översyn inom traumatologi. Göran Stiernstedt kallade till möte i februari 2012 då 
det beslutades att det skulle göras en nationell översyn. Resurser till översynen beslutas på 
departementet och för närvarande ligger frågan där. Det finns ett stort intresse för frågan och 
inom några veckor kommer förslag till projekt.  
 
9. AIS-kursen blev inställd enligt Lena Klarin. Ett förslag som finns är att komplettera AIS-kursen 
med registrering i Swetrau. Användarutbildning kräver utbildningssalar med datorer. För at 
bedriva utbildning krävs också en utbildningsdatabas som användarna kan testa att registrera i. 
Lena undersöker om det finns utbildningssalar i VGR. 
  
10. Det europeiska samarbetet hade ett möte i Amsterdam 2012-11-02. Susanne Albrecht 
deltog från Sverige, som ersättare för Thomas. Mötet inleddes med en presentation av 
respektive register från de närvarande länderna; UK, Tyskland, Danmark, Norge, Holland, Sverige 
och Italien (via Skype). Intressant var att UK & Tyskland tillsammans har lämnat in en ansökan 
om EU-bidrag för att skapa ett europeiskt traumaregister. Ansökan befinner sig i första 
omgången. Besked om man har gått vidare till andra omgången lämnas i december. Om ett ja 
erhålls krävs mer beskrivning av projektet under december/januari. Nästa möjlighet till möte för 
europeiska samarbetet blir Royal Geographical Society i Kensington den 4-7 december 2012.  
Maaret deltar från Swetrau. 
Nätverkets utveckling om inte EU-bidrag erhålls planeras efter beslut tagits. Inför 2012 framförs 
av deltagare lämpligheten att ses vid traumakonferensen i november-december. 

Uppdatering av Utstein diskuterades vid mötet. 
 

11. IT- problem/nyutveckling i Swetrau 
- Hypotermi saknas i Swetrau? Hela AIS ska vara med i Swetrau? Av någon anledning saknas 
hypotermi i den nuvarande uppsättningen i Swetrau. Richard och Susanne har tillskrivit AAAM 
om hur vi ska få med en komplett AIS i registret? Krävs inköp av licens? 
- Patienter med temporära personnummer. För patienter med tillfälliga personnummer kan ej 
ålder räknas ut i registret. Observera att som defaultvärde utfaller i dagsläget 112 år. Ålder, 
liksom kön, fångas i personnumret för att i utdata presenteras som ålder, kön etc. Lösningen blir 
att lägga till en ruta för ålder (ÅÅMMDD) på patientsidan, därefter kan systemet räkna ut åldern. 
På denna sida registreras idag reservnummer, förnamn, efternamn och kön. Till Richard 
meddelas att det behövs en lösning för de som eventuellt byter personnummer också. Richard 
ser över detta. 
– I uttaget av lokala data saknas länskod, kommunkod och postnummer. Data fångas vid 
kontakt med befolkningsregistret (POP- Population manager)och beslut tas att länskod, 
kommunkod och postnummer ska inkluderas i registret. 
- Sjukhusnummer ska inkluderas enligt HSA-katalogen eller Socialstyrelsens lista på 
sjukhusnummer. EyeNet Sweden kontrollerar vad som gäller. 
- Diskussion om hur vi löser att sekundärtrauma ska bli registrerade. Säg att en patient kommer 
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in på Sahlgrenska och skickas till KS för vård. Hur kan vi registrera en patient på två sjukhus? 
Traumadatum 
Indatum för sekundär vård (kryss i ruta) diskuterades som en lösning på problemet. 
Styrgruppen anser att sekundärsjukhuset är ansvarig för registreringen, men primärsjukhuset 
bistår med uppgifter med prehospitala data. ”Indatum” till sjukhus nummer 2 är en variabel som 
behöver läggas till samt vilket sjukhus (nummer). Ytterligare diskussion följer under 
morgondagens användarmöte. 
- Traumatid. Tidsrutan görs om så den ser ut som övriga tidsrutor. 
- Base Excess. Diskussion om hur funktionen ska användas.  
- Lokalt anpassa rubriker för fria variabler. I dagsläget får man kontakta EyeNet Sweden för att 
åstadkomma rubriker på lokal nivå. Enligt Richard går det att utveckla en funktion för att göra 
rubrikerna på lokal nivå istället. Bör följas via logg som innehåller datum för när ändringar av 
rubrik görs.  
- Annan åtgärd. När annan åtgärd väljs i listan av initial behandling ska en ny ruta med följande 
alternativ komma upp; 
 
Thoraxdrän 
Extern fixation av fraktur 
Större frakturkirurgi 
Omfattande sårrevision på operationssal 
 Standardrapporter  
En arbetsgrupp bestående av Olof, Per och Gunilla har arbetat fram vilken typ av rapportering 
som Swetrau ska innehålla. 
- Årsrapport (deadline för data är beslutat till 2012-03-31). Viktigt att kommunicera detta till 
användarna så att det hinner få in data i tid. Årsrapporten ska styrgruppen vara klar med i 
september när en ny ansökan om medel inlämnas till SKL. 

- Standardrapporter, sitt eget sjukhus i relation riket men även till regionerna 
Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala.  
Antal trauma, könsfördelning, typ av våld, ålder, veckodag (när trauma sker), skademekanismer, 
fördelade enligt ISS 15-24, 25-40 samt >40.  
För övrigt se bifogad ppt (OB- standarduttag). 

12. Användarmöte 
Imorgon har Swetrau sitt tredje användarmöte. Ett trettiotal deltagare är anmälda. 
Marknadsföring för registrering och utbildning i Swetrau behöver utvecklas mer. När man tittar på 
data ur registret är det 30 kliniker anmälda till Swetrau, men endast 12-15 kliniker registrerar med 
kontinuitet. 
 
13. Övriga frågor 

Stadgar till Swetrau bör utformas . Ett arbetsmaterial tas fram av EyeNet Sweden till nästa 
styrgruppsmöte. 
AIS-koderna kommer ej med i exceluttaget. Richard tar fram en lösning för det. 
Kirurgiska åtgärder KKÅ. Tillägg i Swetrau av operations- och åtgärdskoder skulle leda till ett 
fullständigare register med möjlighet att släppa registrering i KVITTRA Se länk till 
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Socialstyrelsens hemsida för KVÅ. Beslut tas att inkludera detta klassificeringssystem i 
Swetrau. 
http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/atgardskoderkva#1 

 
14. Nästa möte 
Styrgruppsmöte 26/2 kl 16.00 (telefonmöte). 
Nästa styrgruppsmöte 8 april i Göteborg. 
Användarmöte den 9 april i Göteborg. *Lokal Lagerbladet (över matsalen) på Sahlgrenska är bokad 
av Lena Klarin. Lokalen rymmer minst 100 deltagare (*tillägg av SA 12/11) 
 
Att göra 
EyeNet Sweden Stadgar 
TT/SA Lista med sjukhusnummer 
 KVÅ-lista 
 AIS-tabellen 
 Utveckling av standardrapporter- nytt möte. Datum ej bokat 
 Marknadsföring av Swetrau (+styrgruppen) 
GNasher Åtgärda problem enligt lista 
Richard Lägg in hela AIS 
 Lägg in KVÅ 
 Sjukhusnummer 
 Rapportutveckling 
 Utveckling av standardrapporter- nytt möte. Datum ej bokat 
Lena Klarin Boka lokal i Göteborg (klart 12/11) 
 AIS-kurs inklusive användarutbildning under våren 
Olof Brattström Utveckling av standardrapporter- nytt möte. Datum ej bokat 
 Lägga upp material på hemsidan 
Maaret Castrén Deltar i traumakonferens i London (4-7/12). Möte, europeiskt samarbete 
 

Vid pennan 

Karlskrona 2012-11-15 
Susanne Albrecht 
Registercentrum EyeNet Sweden 
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