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Minnesanteckning, styrgruppsmöte i 
SWETRAU 
Datum 2021-03-24 
Tid 16:00 – 17:30 
 
Mötesdeltagare: Lars Lundberg, Gunilla Wihlke, Per Örtenwall, Tina Friberg, Maria Håkansson, 
Helén Boije, Denise Bäckström (ej punkt 5, egen ansökan) 
 
RC Syd: Susanne Albrecht 
Adjungerad: Thomas Troëng 
 
Ej närvarande: Anders Enocson, Shahin Mohseni 
 

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. 

 
4. Föregående mötesprotokoll genomlästes och godkändes, det påpekades att det är gjort 

som ett tillägg godkändes av alla närvarande.   
 

5. Registeruttag i Shahins frånvaro så redogjorde Lars för inkomna ansökningar 
 
Digitalt beslutsstöd för rekommendation av transportdestination för 
traumapatienter, Stefan Candefjord  
Syftet med projektet är att med hjälp av digitala beslutsstöd, baserade på artificiell 
intelligens, bidra till att öka precisionen i beslut för transportdestination av patienter med 
akuta traumatiska skador, så att patienterna får optimal vård så snabbt som möjligt för att 
minska mortaliteten och morbiditeten. Målet är att utveckla ett beslutsstöd, baserat på AI, 
som stödjer beslut om lämplig transportdestination för traumapatienter i den prehospitala 
miljön och jämföra dess precision med dagenskliniska standard.  
Förslag till beslut: Bifall 
 
Tid till sjukhus för traumapatienter i Sverige, Denise Bäckström  
Syftet med denna retrospektiva studie är att analysera hur tiden från skada till ankomst till 
sjukhus förändrats och hur det har påverkat outcome för traumapatienter under de senaste 
10 åren. Frågeställningen är om tid från skada till ankomst till sjukhus förändrats för 
traumapatienter generellt och för olika subgrupper under genom åren.  
Förslag till beslut: Bifall, Denise deltog varken i diskussionen eller i beslutet. 
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6. Framtida rutiner för ansökningar om registeruttag Våra rutiner avseende 
forskningsansökningar ska fortsättningsvis bättre följa NKR rekommendationer för hur 
processen ska se ut. Information om detta kommer snarast att läggas upp på hemsidan.  
 

7. Nya kvalitetsindikatorer Norges traumaregister presenterar flera kvalitetsindikatorer i sin 
årsrapport 2019, denna kommer att skickas ut tillsammans med kommentarer. Per skickar 
artikeln ”Trauma quality indicators: internationally approved core factors for trauma 
management quality evaluation” till alla. Målsättningen är att beslut om nya 
kvalitetsindikatorer ska kunna fattas innan sommaren.  
 

8. Användarmöte 25 maj 2021 Inbjudan till mötet har skickats ut och anslagits på hemsidan.  
 

 
9. Övriga frågor 

• Per rapporterar att man från Norska traumaregistrets sida påbörjat diskussionen om 
att uppdatera Utstein variablerna. SweTrau vill vara en del av denna process och Per 
kommer att hålla kontakten och återkommer när det blir aktuellt med att utse 
representanter.   

 
10. Nästa möte 

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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