
 

 
Minnesanteckning, styrgruppsmöte i 
SWETRAU 
Datum 2021-10-20 
Tid 16:00-17:00 (Zoom) 
 
Mötesdeltagare: 
Styrgrupp: Lars Lundberg, Gunilla Wihlke, Per Örtenwall, Tina Friberg, Helén Boije, Denise 
Bäckström, Maria Håkansson. 
 
RC Syd: Susanne Albrecht 
Adjungerade: Thomas Troëng 
 
Frånvarande: Shahin Mohseni, Hans Berg 
 

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 utan tillägg. 

 
4. Föregående mötesprotokoll genomlästes och godkändes.  

 
7. Registeruttag  

Validering av SweTrau – Kevin Mani, Uppsala. Forskningsområdet är mycket intressant  
och angeläget, varför vi ser fram emot en förnyad ansökan, baserat på ett nytt 
etikgodkännande för denna specifika studie.  

Beslut: Styrgruppen beslöt att inte godkänna denna ansökan, pga att bifogad godkänd 
etisk ansökan för det övergripande forskningsprojektet "Multitrauma i Sverige - Triage, 
diagnostik och epidemiologi" ligger alltför långt bak i tiden (beslut 2014-06-25) och 
endast delvis berör den nu aktuella frågeställningen. Dessutom har det under 2021 
tillkommit ändringar av den ursprungliga forskningsplanen. 

 
8. Uppdatering användardag/användarutbildning 10–11 november Flertalet av de 

anmälda kommer att delta digitalt vilket gör att lokalen kommer att vara i största laget 
men med tanke på svårigheten att få tag på lokal så får vi nog behålla den. 
 

9. AIS utbildning kommer att ske digitalt i början av december och ser ut att bli 
fulltecknad. 
 

10. Årsrapport 2020, 2021 För att få till ett bättre flöde i arbetet med årsrapporten så att 
merparten av arbetet inte ska ligga under semesterperioden kommer tiden för uttag av 
data ske sista april istället för sista juni till årsrapporterna framöver. Det kommer att bli än 
viktigare att även data från förgående år redovisas för att ge en rättvis bild inte ens minst 



 
när det gäller nya kvalitetsindikatorn ”Komplett registrering inom 90 dagar”. Det är 
viktigt att detta tydliggörs för användare i mejl och på användarmöte samt för 
verksamhetschefer när årsrapport 2020 skickas ut.  
 

11. Övriga frågor 
 

12. Nästa möte  
o torsdag 18/11 kl. 16:00 – 17:00 (Zoom) 
o måndag 17/1 kl. 16:00 – 17:00 (Zoom) 

 
 


