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Minnesanteckning, styrgruppsmöte i 
SWETRAU 
Datum 2021-04-21 
Tid 16:00 – 17:00 
 
Mötesdeltagare: Lars Lundberg, Gunilla Wihlke, Per Örtenwall, Tina Friberg, Denise Bäckström, 
Anders Enocson, Shahin Mohseni (deltog ej i beslut om registeruttag), Maria Håkansson, Helén 
Boije. 
 
RC Syd: Susanne Albrecht 
Adjungerad: Thomas Troëng 
 
 

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.  

 
Registeruttag Efter förra mötet uppdaterades hemsidan angående rutiner för ansökningar 
om registeruppgifter för forskning. Den nya ordningen för ansökan om registeruppgifter är 
nu anpassad enligt SKRs mall vad gäller ansökningsblankett och arbetsgång. Utöver den 
uppdaterade hemsidan, kommer informationen om nya rutiner även att skickas ut via mejl 
till de som under senare år ansökt om registeruttag från SweTrau. På hemsidan finns 
numera även möjlighet att se beviljade uttag av registerdata samt publicerade vetenskapliga 
artiklar där data från SweTrau har använts. 
 
Shahin är jävig i följande forskningsansökan, varför denna föredras av Thomas. 
Mortalitet till följd av svåra traumatiska hjärnskador mellan patienter som 
handläggs på traumacenter och icke-traumacenter i Sverige, Shahin Mohseni  
Syftet med projektet är att jämföra utfall i form av mortalitet och Glasgow Outcome Scale 
vid utskrivning hos traumapatienter med isolerade svåra traumatiska hjärnskador, och 
särskilja på universitetssjukhus som har neurokirurgiska klinker och sjukhus utan 
neurokirurgiska kliniker.  
Förslag till beslut: Bifall 

 
5. Användardag/användarutbildning 25-26 maj Programmet är klart och det är ovanligt 

många som anmält sig till mötet, närmare 60 personer i nuläget. 
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6. Nya kvalitetsindikatorer diskuterades utifrån artikeln Trauma quality indicators: 

internationally approved core factors for trauma management quality evaluation, Coccolini 
et al. och utifrån de kvalitetsindikatorer som Norges traumaregister använder. Förslag på 
förändringar/genomförbarhet med mera ska tas med vid valet av vilka SweTrau ska 
använda. Registret kommer också att tekniskt förberedas för att kunna använda den norska 
strukturella indikatorn ”Andelen kompletta/färdigregistrerade registreringar inom 3 
månader”. Vidare diskussion kommer att ske vid nästa styrgruppsmöte när alla hunnit läsa 
in sig på det utskickade materialet.  
 

7. Planering Årsrapport 2020 Förra årets årsrapport prehospitala fokus föll ut bra och 
styrgruppen ska titta på/fundera runt vilket fokusområden årets rapport ska ha; ortopedi, 
neurokirurgi, kärlskador eller annat. Diskussionen återupptas på nästa styrgruppsmöte. 

 
8. Övriga frågor 

  
9. Nästa möte 

26/5 kl. 16:00 – 17:00 Zoom 
19/8 kl. 16:00 – 17:00 Zoom 
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