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Minnesanteckning, styrgruppsmöte i 
SWETRAU 
Datum 2021-02-17 
Tid 16:00 – 17:30 
 
Mötesdeltagare: Lars Lundberg, Gunilla Wihlke, Per Örtenwall, Tina Friberg, Denise Bäckström, 
Anders Enocson, Shahin Mohseni, Maria Håkansson, Helén Boije 
 
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. 

 
4. Föregående mötesprotokoll genomlästes och godkändes.   

 
5. Registeruttag: Polytrauma patients – epidemiology and outcome, Hans Berg. Efter ett 

extra genomfört digitalt möte med forskargruppen, där SweTrau representerades av Lars, 
Shahin, Per och Thomas har forskargruppen inkommit med en ny ansökan inklusive 
reviderad projektplan, dock med oförändrade önskemål avseende variabler. Denna ansökan 
avser tre studier som utgör delar av en framtida doktorsavhandling. Studie 1 och 2 är 
relativt okomplicerade, vad gäller vetenskapliga frågeställningar och behov av registerdata. 
Mer komplicerat är studie 3, där att man avser att hitta en prediktionsmodell avseende 
vårdtid för traumapatienter med stöd av Machine Learning/AI och för detta önskar 
tillgång till en större del av SweTrau:s databas. 
Förslag till beslut: Avslag, alternativt godkännande med reducerat antal variabler 
rekommenderas. Eftersom registerstyrgruppen enbart har en rådgivande roll och själv inte 
får fatta ett slutgiltigt beslut, ska ärendet vidare till CPUA-myndigheten för beslut. 
Tillägg 210305: Ansökan godkänd utan ändringar, efter föredragning för CPUA-
myndighetens dataskyddsombud och C RC Syd. Sökande och styrgruppen informerad. 
 

6. Rapport AIS-utbildning Maria Håkanson redogjorde för den första digitala AIS 
utbildningen, den första i sitt slag som genomförts i Sverige. Det gick mycket bra, men 
inför framtida utbildningar kan man tänka sig att justera upplägget något. På det hela var 
det positiv feedback från deltagarna. Att de fem deltagare som genomfört examinationen 
hitintills har klarat sig, visar att de har kunnat ta till sig den digitala utbildningen bra. 
Resterande deltagare kommer att examineras under de kommande veckorna. 
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7. Användarmöte 25 maj 2021 På grund av läget i pandemin så anser styrgruppen att 
användarmötet i maj 2021 inte är realistiskt att hållas som fysiskt möte. Mötet ska istället 
genomföras digitalt, ny inbjudan ska skickas ut under kommande veckorna.  
 

8. NKR beslut om medelstilldelning I år fick SweTrau den tilldelningen av medel som 
hade kunnat förväntas, men i sin motivering var NKR tydliga med att SweTrau inte är 
aktuell för en högre certifieringsnivå om inte fler kvalitetsindikatorer tas fram. Att hitta fler 
kvalitetsindikatorer måste därför prioriteras i arbetet framöver. Styrgruppen kommer med 
förslag på flera; Tid till DT GCS <9 och ev kopplat till op, 30 dagars mortalitet, tid från 
ankomst till sjukhus, tid till sjukhus för patienter med NISS >15. Arbetet med att ta fram 
fler konkreta kvalitetsindikatorer fortsätter under de kommande månaderna. 
 

9. Rapport från möte med SOREG/Kolorektal angående principer för bedömning av 
ansökningar om registeruttag. Vårt nuvarande sätt att hantera forskningsförfrågningar 
skiljer sig på flera punkter från hur andra register hanterar frågan. Med nuvarande 
arbetsordning, där ansökningar inkommer med detaljerad projektplan och godkänd 
etikprövning, gör det svårt för styrgruppen att påverka inriktning och variabeluttag i rätt 
riktning.  
Nytt förslag är att forskargrupper framöver (enligt modell som rekommenderas av 
Nationella Kvalitetsregister) ska ta en tidig kontakt med SweTrau för att diskutera 
forskningsupplägg, variabelbehov, etc. Detta för att i någon mån kunna styra projekten, så 
att utfallet av den tänkta forskningen blir så relevant och bra som möjligt. Därefter görs en 
ansökan om etikprövning. Efter godkänd etikprövning kan så en formell ansökan om 
registerdata från SweTrau göras. 
Tanken med denna förändring är dels att få ner handläggningstiden för ansökningar om 
registerdata, dels att hjälpa de olika forskargrupperna att optimera sina projektplaner. 

 
10. Övriga frågor 

• Inkommande frågor från Per Loftås, Linköping. Frågorna diskuteras och Lars 
formulerar och skickar ett svar. 

 
11. Nästa möte 
12. 24/3 kl. 16:00 – 17:00 Zoom 

21/4 kl. 16:00 – 17:00 Zoom 
26/5 kl. 16:00 – 17:00 Zoom 
Vecka 33 datum bestäms under kommande möte 
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