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Minnesanteckning,	styrgruppsmöte	i	
SWETRAU	
Datum 2020-10-01 
Tid 16:00 – 17:30 ZOOM 
 
Mötesdeltagare: Lars Lundberg, Gunilla Wihlke, Per Örtenwall, Tina Friberg, Denise Bäckström, 
Anders Enocson, Shahin Mohseni, Maria Håkansson 
 
RC Syd: Susanne Albrecht 
Adjungerad: Thomas Troëng 
 
Ej närvarande: Daniel Ekberg 
 

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. 
 
4. Föregående mötesprotokoll genomlästes och godkändes.   

 
5. Registeruttag: Förekomst och behandling av traumatisk pneumothorax och hemothorax i 

Sverige, Karl Franklin. Shahin redogör för ansökan som är komplett och utförlig. 
Forskningsfrågorna är svåra att få svar på genom registerdata från SweTrau av flera 
anledningar (få isolerade hemo- eller pneumothorax, låg dödlighet, ingen registrering av  
komplikationer).  
Beslut: Shahin och Lars tar kontakt med de sökande för att klargöra svårigheterna och har 
styrgruppens mandat att självständigt fatta beslut om att avslå eller tillstyrka ansökan innan 
nästa möte. 
Tillägg 201007: Ansökan godkänd efter revidering av frågeställningar. 
 

6. Dödsfallsanalys Senaste versionerna av ny manualtext + exempelprotokoll godkänns av 
styrgruppen. Inga ytterligare förslag på förändringar föreligger. Detta ska skickas ut till 
användare, läggas ut på hemsidan och skrivas i SweTrau manualen.  
 

7. Årsrapport 2019 Årsrapporten är klar och inskickad till SKR och finns även på hemsidan.  
 

8. AIS - digitalundervisning Maria redogör för de kontakter som tagits dels med Morten i 
Norge (de har ingen digitalundervisning), dels med AAAM (de har digital undervisning och 
digitala prov). Styrgruppen är överens om att vägen framåt är att få till en digital 
undervisning som kan kompletteras med fysiska kurser när önskemål finns. Maria ska 
jobba vidare på att uppdatera dokument och förbereda för att få igång digitala kurser. 
Målet är att är att få till minst en fysisk utbildning i väntan på att materialet är klart. 
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9. Kontakter med regionala traumaråd Årsrapporten kommer att mejlas ut till 
traumaansvariga på sjukhusen, och alla i styrgruppen uppmanas att inkomma med 
namn/mejl till personer inom respektive region.  
 

10. Förändring inom styrgruppen 
• Som ny representant för länssjukhus föreslås Helén Boije, Sundsvall. Ett personligt 

brev skickades från henne till styrgruppen tidigare i veckan. 
Beslut: Helén Boije väljes som ny representant från länssjukhus. 

 
11. Övriga frågor 

• Elham Rostami som tidigare har beviljats forskningsuttag har inkommit med en 
fråga om att få ut mer data. Styrgruppen anser att hennes frågeställning besvaras av 
de data hon tidigare har fått. 
Beslut: Shahin tar kontakt med henne. 

 
• Säker Traumavård. Denise rapporterade från ett möte med Säker Traumavård 

angående dokumentation av prehospital rörelsebegränsning. Frågan är om dessa 
data skulle kunna vara aktuella att införa i SweTrau. Efter diskussion om 
komplexiteten i denna dokumentation, landade vi att detta i första hand bör vara en 
fråga för AmbuReg och inte för SweTrau. 
 

12. Nästa möte 
9/11 kl. 16:00 – 17:30, ZOOM 
17/2 kl. 16:00 – 17:30, ZOOM  
21/4 kl. 8:30 – 16:30, Fysiskt möte Central Hotel, Vasagatan 38, Stockholm 
 
 
 


