
 

 

 
Minnesanteckning, styrgruppsmöte i 
SWETRAU 

Datum 2021-08-19 
Tid 16:00-17:00 (Zoom) 
 
Mötesdeltagare: 
Styrgrupp: Lars Lundberg, Gunilla Wihlke, Per Örtenwall, Tina Friberg, Helén Boije, Denise 

Bäckström, Hans Berg 
 
RC Syd: Susanne Albrecht 
Adjungerade: Thomas Troëng 
 
Frånvarande: Shahin Mohseni, Maria Håkansson. 
 
1. Mötet öppnades av registerhållare Lars Lundberg som hälsar Hans Berg välkommen till 

styrgruppen. Hans arbetar på Karolinska sjukhuset Huddinge och har tidigare erfarenhet av 
registerforskning. 

 
2. Val av mötespresidium. Lars Lundberg valdes till mötesordförande och Tina Friberg till 

mötessekreterare. 
 

3. Dagordningen godkändes av styrgruppen med två tilläggspunkter på övrigt. 
 

4. Föregående mötesprotokoll genomlästes och godkändes.  
 
5. Registeruttag  

Inga nya ansökningar har inkommit. 
 

6. Planering användardag/användarutbildning 10–11 november 2021 Dessa kommer att 
vara fysiska möten med möjlighet att koppla upp sig digitalt för de som önskar. Förslag på 
föreläsare finns och ska tillfrågas. 

 
7. Planering AIS-utbildning september 2021 Det är för få deltagare anmälda och 

utbildningen kommer därför att flyttas till senare i höst, AIS-instruktörerna håller på att titta 
på nya datum. Inför denna utbildning bör de nyligen anslutna sjukhusen kontaktas direkt så 
de får möjlighet att utbilda egna registrerare.  

 
8. Årsrapport 2020 Tidigare utskickat utkast godkändes med gjorda ändringar och tillägg.  

 
9. Hantering av avvikande värden 30-dagars mortalitet Mortaliteten kommer i denna och 

kommande årsrapporter att visas i ett trattdiagram som visar mortaliteten för den senaste 3-
årsperioden, vilket även har föreslagits av Svensk Förening för Traumatologi och Akutkirurgi. 
Spridningen är naturligt nog större bland sjukhus med mindre volymer och skillnaderna 
mellan sjukhusen kan ha många olika förklaringar, då trauma ofta gäller relativt få fall med 



 

 

heterogen sjukdomsbild. Statistisk signifikans är således inte detsamma som klinisk 
signifikans. För att få en fördjupad bild av läget på respektive sjukhus, är det av största vikt 
att dödsorsaksanalys genomförs. 

 
Beslut: SweTrau ska informera de sjukhus som ligger över det 95%-iga 
konfidensintervallet, men i övrigt är namnen på sjukhusen konfidentiella. 

 
10. Ny kvalitetsindikator Andelen klara registreringar inom 90 dagar redovisas i årsrapport 

2020 på sjukvårdsregionsnivå, men ska i kommande årsrapporter redovisas på sjukhusnivå 
precis som dödsfallsanalysen. 
 

11. Övriga frågor 

• Denise har suttit på två stolar i SweTraus styrgrupp och kommer efter diskussion med 
SFAI att lämna denna och kommer framöver bara att representera Svensk Förening 
för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård. Ny representant för SFAI blir Wilhelm 
Wallquist.  

• Visualiseringen är nästan klar och ska kopplas mot live data för testning. Alla i 
styrgruppen kommer att få ett mejl med en länk och användarnamn/lösen för att 
kunna gå och kontrollera att siffrorna stämmer. Återkoppling på både buggar och 
förslag på förändringar skickas till Tina. 

• Susanne informerar om att avtalet mot QlikView måste sägas upp av RC Syd senast 3 
månader innan åretsslut och det betyder att Lars måste kontakta dem senast i mitten 
av september för att det ska vara möjligt. 

• Det kommer att vara ett kvalitets- och patientsäkerhetsmöte i Göteborg till våren 
(International Forum on Quality and Safety in Healthcare). Det vore bra om SweTrau 
kunde visa upp något där. Om någon i styrgruppen har eller vet någon som har en 
poster som direkt eller med mindre ändringar kan visas, så kontakta Susanne. 

 
12. Kommande möten  

Onsdag 29/9 kl. 16:00 – 17:00 (Zoom) 
Onsdag 20/10 kl. 16:00 – 17:00 (Zoom) 
Torsdag 18/11 kl. 16:00 – 17:00 (Zoom) 

 


