
 

 

 
Minnesanteckning, styrgruppsmöte i 
SWETRAU 

Datum 2021-05-26 
Tid 16:00-17:00 (Zoom) 
 
Mötesdeltagare: 
Styrgrupp: Lars Lundberg, Gunilla Wihlke, Per Örtenwall, Tina Friberg, Anders Enocson, Shahin 
Mohseni, Maria Håkansson, Helén Boije 
 
Adjungerade: Thomas Troëng 
Frånvarande: Denise Bäckström, Susanne Albrecht 
 

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.  

 
5. Ny ansökningsblankett för ansökningar om registeruttag finns nu tillgänglig på 

hemsidan och information om det nya ansökningsförfarandet är utskickat till de som 
tidigare ansökt om forskningsuttag. 
 

6. Registeruttag  
o Inga nya ansökningar har inkommit. 

 
7. Rapport användardag/användarutbildning 25–26 maj Dessa har genomförts digitalt 

på Teams och det gick mycket bra och deltagandet var högre än vanligt båda dagarna. 
Den 10/11 är det bokat lokal till ett fysiskt användarmöte på Karolinska Solna med 
möjlighet att ansluta digital, detta för att vi ska kunna fortsätta ha ett högt deltagande och 
att vi bör utnyttja den möjlighet som digitaliseringen erbjuder. 
 

8. Nya kvalitetsindikatorer Förslaget är att vi inför ”Andelen kompletta 
traumaregistreringar inom 90 dagar” enligt norsk förlaga. En ny export ger oss möjlighet 
att kunna genomföra detta redan till sommaren.  
 
Beslut: Andelen kompletta traumaregistreringar inom 90 dagar beslutas vara ny 
kvalitetsindikator för SweTrau.  

 
9. Planering Årsrapport 2020 Denise skriver den prehospitala delen och Gunilla om 

PROM liksom tidigare år. Ett förslag till årsrapport 2020 ska skickas ut till styrgruppen 



 

 

innan nästa styrgruppsmöte för att den ska hinna bli godkänd och skickas in till SKR med 
Q4 den 6/9. 
 
 
 

10. Övriga frågor  
o Karolinska sjukhuset kommer ha en avtackning av Lennart Adamsson, Louis 

Riddez och Mats Beckman för långt och förtjänstfullt arbete. Gunilla 
vidarebefordrar inbjudan och den är ok att dela vidare till de som kan vara 
intresserade att delta.   
 

o Hur får vi reda på artiklar som refererar till SweTrau? Det vanligaste i dag är via 
Twitter. Det skulle kunna vara bra om SweTrau hade ett Twitterkonto, där 
nyheter kunde spridas om nya artiklar baserade på data ur SweTrau, möjligen 
också nya artiklar som refererar till de ovan nämnda. Denna möjlighet får 
undersökas vidare. 

 
11. Nästa möte  

o torsdag 19/8 kl 1600-1700 (Zoom) 


