
 
 

Minnesanteckning vid styrgruppsmöte i 
SweTrau, 2015-11-24 
Datum 2015-11-24 
Tid 13.00–18.00  
 
Plats: Scandic Grand Central, Kungsgatan 70,Stockholm 
 
Mötesdeltagare: 
Styrgrupp: Olof Brattström, Hans Granhed, Lena Klarin, Linda Lundgren, Gunilla Wihlke, 
Mikael Sundfeldt, Thomas Troëng (RC Syd), Susanne Albrecht (RC Syd) 
 
Förhinder: Per Örtenwall, Staffan Olheden (ersättare för Dan Gryth) 
 
1. Mötet öppnas 
Möte öppnas av registerhållare Olof Brattström. Vid dagens möte deltar Mikael Sundfeldt som 
framöver ska ersätta Hans Granhed. Mikael deltar i styrgruppen för Svensk Ortopedisk Förening. 
Markus Larsson, Sunderby Sjukhus, en ev. ny medlem i styrgruppen. 
 
2. Val av mötespresidium (ord./sekr.) 
Mötet väljer Olof som ordförande och Susanne som sekreterare. 
 
3. Godkännande av dagordning. 
Tillägg av tre punkter under övrigt: 
Utredningen om högspecialiserad vård av Måns Rosén  
Kirurgmöte 9 mars, om register 
Prehospitalt register 
 
4. Föregående mötesprotokoll 
Minnesanteckningen bifogas vid utskick av dagens minnesanteckning. 
 
5. Information om Traumautredningen – Olof Brattström 
Regeringen gav 2013 Socialstyrelsen i uppdrag att utarbeta ett planeringsunderlag för traumavård 
inom hälso-och sjukvården. 
Traumautredningen fick ett konstigt slut och de som deltog fick stå för något som inte alla känna 
sig bekväma med. Den version som professionen vill stå för finns på alla hemsidor för alla 
ingående specialistföreningar. Gå in på SOF eller annan sida för att läsa versionen. Det visade sig 
att det inte vara en utredning utan ett uppdrag för att ge landstingen mer på fötterna för hur det 
ser ut. Enkäter har skickats ut och av enkätsvaren har sedan slutsatser dragits som man inte kan 
dra. Den optimala traumavården var gruppernas uppdrag.  
 
Diskussion om täckningsgrad 
Traumaregistret är det enda registret som följer patientens väg från skadeplats till sjukhus. 
An/Op/IVA har betalat mkt av uppstarten för Swetrau. Swetrau berör flera kliniker, kirurg, 
ortoped, anestesi, akut osv. Cheferna är viktiga att påverka och få intresserade av registret.  
Ett problem är att trauma inte är förankrat i en akademi (utan flera).  



 
 

 
6. Projektet Säker Traumavård – Hans refererar från Västra Götaland/Sahlgrenska 
Projektet Säker Traumavård utgår från LÖF= Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag med 
Pelle Gustafsson i spetsen. Revisionen utförs med hjälp av nominerade personer från alla 
yrkesföreningar inom området (17 st.). Under revisionen har man talat med personal från 
blodcentralen till kirurgin. Ett fiktivt traumalarm observerades. Upplägget för revisionen se ut så 
här: 
- introduktionsmöte 
- självutvärderingsrapport 
- startseminarium 
- återföringsrapport 
- lokala åtgärder 
- uppföljning efter 6-9 månader 
- nationell uppföljning 
 
Transport till regionsjukhuset blev en brännskada som skulle transporteras. Det utgår på att man 
ska se hur hela implementeringen fungerar. Sex punkter ska sammanställas av 
regionen/landstingen gällande överenskommelse om åtgärder. Uppföljning av åtgärdernas 
implementering görs efter 6-9 månader. Ett exempel från VG; anskaffning av traumahandbok. 
Hela VG undersöktes samma dag. Samordning av gemensam utbildning inom alla sju ingående 
sjukhus i VG är på gång. Det är känsligt vilka sjukhus som ska by-passas i VG? Vissa sjukhus är 
medvetna om att de saknar kompetens att ha traumavård, andra sjukhus är omedvetna om det. 
Det gäller att sjukhuset vet sina begränsningar. Diskussion om Alingsås, Borås, Kungälv, 
Lidköping. 
VG skriver kontrakt på vad som ska vara uppfyllt. Skallskadade behöver snabbt komma till 
behandling. Hur gör man överlämningsrapport under en helikopter?  
 
Linköping 
Gunilla har varit inblandad i revision av Linköping, som representant för föreningen för 
traumasjuksköterskor. Här gjordes först ett utskick av frågor till sjukhuset. Därefter intervjuades 
personalen om det fungerade enligt handlingsplan och var implementerat på alla nivåer. Sedan 
kom en grupp till sjukhuset och observerade ett fiktivt traumalarm. Uppföljning ska ske liksom i 
VG-regionen. 
 
Beslut tas: Linda utses som representant för Swetrau i projektet Säker Traumavård. Olof 
påminner om att det går att åka för Swetrau till dessa uppdrag 

 
7. Uttagsrapporter – Thomas/Susanne/RC Syd 
Swetrau har en utvecklad uttagsmodul i Qlik View med hjälp av RC Syd. Provversion ligger i 
registret. Användaren ser sitt egen klinik. Nu är vi i läget att användarna ska testa denna och talar 
om för oss vad som saknas eller bör ändras. Modulen visas på användarmötet imorgon och vi ber 
användarna skicka synpunkter och förslag på utveckling till Lena Klarin. Den 14 december har vi 
nästa möte för utveckling av utdataverktyget.  
Definitioner och begrepp ska utvecklas mera, men det arbetet görs sist när vi vet innehållet. 
 
- Data på enklare sätt (koll på läget) bör utvecklas för Swetrau.  
- Manual för e-tjänstekortsinloggning rekommenderas för inloggning i Swetrau. 
 



 
 

8. Plan för kommande års arbete, se bilaga 1 
- Q1-4 har skötts av Olof med viss hjälp från RC Syd. Fortsättningsvis har registerhållare 
ansvaret. 
- Svenska Läkarsällskapet har skickat ut en enkät till alla registerhållare. Tema är de ökande 
kraven som kommer från kansliet för nationella kvalitetsregister. SLS kallar till möte onsdagen 
den 9 mars på Svenska Läkarsällskapet.  
- Vem tar över Hans Granheds uppgift som forskningsansvarig? Beslut tas att Linda Lundgren 
står som kontaktperson för forskning. Skriftlig begäran gäller för forskare för uttag av nationella 
data. Material angående uttag av data i Swetrau finns framtaget av Hans Granhed. 
- Samordnare för utbildning, Lena Klarin utsedd. 
- Statistik, Olof är kontaktperson mot RC Syd. 
- Långtidsuppföljning och PROM. Gunilla utsedd till ansvarig.  

Ett PROM-instrument/enkät som fångar det relevant 
Vilka PROM används av Frakturregistret; SMFA och EQ5D. Frakturregistret får in 500 
kuvert i veckan, studenter öppnar kuverten och sedan scannas svaren in. Gunilla tar 
kontakt med Michael Möller (michael.moller@vgregion.se). 
Av PROM har man lärt sig att personer som får frakturer har ofta problem när du 
kommer hem, sexuella besvär osv. Liknande bekymmer som traumafall. 
 
PTSS 10, GOS och EQ5D används idag i Swetrau. Nu är det 4 sjukhus som deltar i 
PROM-studien. Diskussion följde på vilket sätt vi kan utvidga den studien.  
PROM-seminarium arrangeras på hösten av RC Syd årligen.  
Tillägg av SA, PROM-nätverksmöte den 27/11. 
EQ5D kommer att sättas upp via en nationell formulärtjänst via 1177.se. Avtal och licens finns för 
samtliga kvalitetsregister. Om Swetrau är intresserade kontakta RC. Ett avtal ska skrivas via QRC, 
där man lovar att inte sprida instrumentet eller ändra i det. 
EQ5D v 11är på gång. 
RAND 12  
RAND 6 remiss pågår, beräknas klar till jul  
 

- IT-teknik 
Kontaktperson i registret är Olof Brattström och Lena Klarin. 

 
- Externa kontakter: Kontaktperson Per Örtenwall. 

 
- Patientförening i Swetrau, Personskadeförbundet är på förslag. De samarbetar med 

webrehab. Gunilla Wihlke är kontaktperson. 
 

- Validering 
Olof berättar om att fler logiska kontroller är utvecklade i Swetrau, så att det är lättare att 
registrera rätt. Bakgrundsvalidering finns inlagt i Swetrau. Det behöver matas med fler regler. 
Adjudicering (jämförande kontroller) behöver göras för ex skaderegistreringen.  
Validering är en pågående process i registret. 
Kontaktperson i Swetrau blir Mikael Sundfeldt. 
Monitorering mot källdata (journalgranskning). 

 
-     Täckningsgrad skulle kunna mätas via SIR: Matchat med SIR är täckningsgraden 60 % i 
       Swetrau, enligt Olof. Kräver det etisk prövning? 
 



 
 

-     Administration 
Q1-4 redovisning tynger registerhållaren Det tyngsta är årsrapporten. 
Årsrapporten kan delas upp bland styrgruppsmedlemmarna till större del framöver. Kapitelvis. 
 
Diskussion om tid för registrering, tid för utbildning (AIS). Att arbeta med årsrapporten under 
våren. Deadline för inmatning av data ska vara sista april. Olof tar upp detta imorgon på 
användarmötet. Det ska finnas en klar årsrapport till 1 juni.  
 
- Marknadsföring. Olof skriver ett brev till alla sjukhusledningar och ev. artikel i Läkartidningen. 
Kommunikatör kan användas för att lyfta traumavården och registret. Susanne berättar om den 
nya tjänsten på RC Syd. Annons är ute i skrivande stund och ansökningstiden går ut den 30 
november. Beräknas vara på plats under tidig vår på RC Syd. 

 
- Fakturaverifiering av Olofs räkningar, Linda Lundgren utses som ansvarig. 
 
9. Information om uttag ur registret för forskning - Hans. 
 
Forskningsansökan Center-TBI – Hans Granhed 
Ansökan från Centre Traumatic Brain Injury, Sheffield, UK om att få ta del av data från 2014-
2015. De är intresserade av sju variabler ålder, kön, skademekanism, typ av skada, Glascow Coma 
Scale, AIS-koder och operationskoder. 
Linda och Hans tar hand om detta. 

Antalet patienter blir på två år cirka 5 000. 
Vad ska Swetrau debitera för detta? Denna fråga funderar vi på och försöker ta reda på 
vad andra register har debiterat. Beslut tas att datauttag från utlandet och industrin ska 
debiteras.  
 

10. Hemsidan 
            Swetraus hemsida kommer i fortsättningen att ligga som en sida i RC Syds 
            gemensamma webbportal. Adressen i nuläget är http://rcsyd.se/swetrau men  
            kommer att ompekas till swetrau.se Webbhotellet kan sägas upp men man behåller 
            domännamnet. Följande tillägg ska den nya sidan kompletteras med: 

Länk till valideringshandboken 
Styrgrupp 
Registrering och inloggningssida. 
Den svenska manualen i ny version finns upplagd på hemsidan, swetrau.se 
Manual för inloggning via SITHS, e-tjänstekort, ny version 
 

Utvidga inloggning i Swetrau med mobilt bankID.  
Olof Brattström blir kontaktperson och hemsidesansvarig. 
 
11. Stadgar för Swetrau bör utformas 
Dan Gryth får uppgift att utforma stadgar för Swetrau. 
Mandatperioder med mera ska vara sanktionerat i specialistföreningar. 
 
12. Övriga frågor 
Utredningen om högspecialiserad vård av Måns Rosén. Centralisering är svår att uppnå så länge 
det inte finns en fungerande helikopterrörelse. Det är också ett problem p.g.a. den svaga 
nationella styrningen. Rivalitet mellan olika landsting har skapat en ny tjänst i Linköping för att 

http://rcsyd.se/swetrau


 
 

reda ut hur det ska fungera. Ska mindre sjukhus inte ta hand om traumafall?  
 
SLS-möte 9 mars, om register på läkarsällskapet. Se punkt 8, årsplanering. 
 
Information från RC Syd om att det finns en intention att skapa ett prehospitalt register inom 
ambulanssjukvård. RC Syd har möte med gruppen den 27/11.  

 
13. Nästa styrgruppsmöte blir per telefon den 3 februari 1300-1430.  
18 april styrgruppsmöte kl. 1200–18.00.  
19 april 0930-1530 Användarmöte 
Plats: Jönköping 
Linda Lundgren ansvarar för bokning av lokal/arrangemang. Program görs tillsammans med 
styrgruppen. Anmälan sker till traumaregister@karolinska.se som tidigare. 
 
Vid pennan 
 
Susanne Albrecht 
RC Syd Karlskrona 
2015-11-27 
 
  

mailto:traumaregister@karolinska.se


 
 

Bilaga 1 
 
Arbetet i styrgruppen hur lägger vi upp kommande års arbete? 
Sammanställt av Olof Brattström 
Administrativt. 

• Q1-4 gentemot SKL 
o Verksamhetsberättelse, Årsberättelse, Ekonomiskt äskande 

• Kontakter mot RC Syd 
• Fakturaverifiering 
• Hemsidan 
• Stadgar /registerplan 
• ”Marknadsundersökning” – enkät till vch 
• Strukturerad journal 
• Ytterligare administrativ tid ex; Sekreterarfunktion. 
• Användarmöten 
• Användarlista, mail, medlemsförteckning 
• Uppdatering av Swetrau manualen  

 
Externa kontakter 

• Inom samt utom landet 
• Deltagande på möten ex: 

o SFAI 
o Kirurgveckan 
o Regioner/Sjukhus 
o Nätverksmöten 

• Patientförening 
• Traumautredningen 
• Säker Traumavård 

 
Validering 

• Logiska kontroller (inmatning) 
• Adjudicering (ex skaderegistrering – AIS) 
• Bakgrundsvalidering  
• Mot externa register 
• Bakgrundsvalidering 
• Monitorering mot källdata (journalgranskning) 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
Långtidsuppföljning 

• PROM 
 
IT-teknik 

• Qlikview 
• Framtida kontakter mot programmerare alt RC Syd 
• Ny plattform? 
• PROM-modul 
• Målnivå-modul 
• Mina vårdkontakter + annan läkning och kontakter mot …. 
• Engelsk version 

 
Statistik 

• Djupare analys av data – Riskjusterad mortalitet 
• Skaderegistrering, signerade, överensstämmelse med QV? 

 
Forskning  

• Forskningsuttag 
Utbildning 

• Användarmöte  
• AIS kurser/instruktör/ kontakter  

 
 
http://attdriva.kvalitetsregister.se 
 
 

http://attdriva.kvalitetsregister.se/

