
 

 
Minnesanteckning, styrgruppsmöte i 
SWETRAU 
Datum 2021-11-18 
Tid 16:00-17:00 (Zoom) 
 
Mötesdeltagare: 
Styrgrupp: Lars Lundberg, Gunilla Wihlke, Per Örtenwall, Tina Friberg, Helén Boije, Denise 
Bäckström, Hans Berg, Maria Håkansson. 
 
RC Syd: Susanne Albrecht 
Adjungerade: Thomas Troëng 
Frånvarande: Shahin Mohseni, Wilhelm Wallquist 
 

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 med två tilläggspunkter på övrigt. 

 
4. Föregående mötesprotokoll genomlästes och godkändes.  

 
5. Registeruttag Inga nya ansökningar har inkommit. Det har dock inkommit en skriftlig 

begäran om omprövning av ett tidigare beslut om avslag (Validering av SweTrau, 2021-
10-20). Denna skriftliga begäran har skickats ut till styrgruppen för bedömning inför 
dagens möte.  
 
Beslut: Inga nya omständigheter avseende denna ansökan har framkommit, varför 
tidigare beslut om avslag kvarstår. Styrgruppen är enig i detta beslut. Forskningsområdet 
är emellertid angeläget, varför vi ser fram emot en förnyad ansökan baserat på ett nytt 
etikgodkännande för denna specifika studie.  
 

7. Rapport användardag/användarutbildning november + planering för våren 2022 
På användarmötet 10/11 var det var lite tekniktrassel, men på det hela fungerade det bra 
med uppskattade föreläsningar. Vi har svårt att se att man framöver kan frångå 
möjligheten att erbjuda digital anslutning, dock vill vi fortsatt uppmuntra det fysiska 
deltagandet. En sak som togs upp var åldersindelningen i visualiseringen med en önskan 
om fler subgrupper över 65 år och under 18 år. Styrgruppen väljer att avvakta med fler 
subgrupper och ska titta på detta inför uppdateringen av visualiseringen nästa vinter. 
Nästa möte är preliminärt bokat till 1 juni 2022. 

 
Vid användarutbildningen 11/11 var det flera nya användare från de nya sjukhusen som 
deltog och vi kan hoppas att de snart kan komma igång med sin sina registreringar. 
Eventuellt får vi planera för en digital användarutbildning i början av 2022 om det finns 
en efterfrågan.  



 
 
 
  

8. AIS-utbildning december 2021. Planering för kommande utbildningstillfällen? Den 
utbildning som sker digitalt i december är fulltecknad och nästa utbildningstillfälle är 
ännu inte fastställt. För att det ska vara realistiskt att hålla en utbildning så bör det vara 
minst 10 deltagare och erfarenhetsmässigt bör det därför inte vara aktuellt igen förrän 
nästa höst.  
 

9. Planering för verksamheten under våren 2022 Koordinatorns ersätts dels med 
humankapital från RC Syd och 10% supporttjänst från Karolinska sjukhuset. En ny 
representant för användare behöver utses och lämpliga personer ska tillfrågas.  
 
Data till nästa årsrapport kommer att tas ut sista april 2022, vilket är tidigare än 
föregående år, detta för att få till en rimlig arbetsbelastning på de som ska skriva den. När 
datauttaget sker tidigare än föregående år så är det viktigt att data uppdateras i den 
kommande årsrapporten.   
 

10. Övriga frågor 
o Det har kommit en förfrågan om deltagande vid en ”Workshop gemensam 

kunskapsstyrning inom traumaområdet” anordnat av SKR och LöF. Detta är ett 
nytt projekt som ska prioriteras så att vi är delaktiga i det arbete som kommer att 
ske på området. 

o En remiss från Säker Traumavård angående ”Hospital spinal rörelsebegränsning” 
som skulle skickas ut i början av november för att kunna besvaras senast 1 
december, har ännu inte setts till. Lars ställer en fråga till Pelle Gustafson.  
 

11. Nästa möte  
o måndag 17/1 kl. 16:00 – 17:00 (Zoom) 
o onsdag 2/3 kl. 16:00 -17:00 (Zoom) 
o tisdag 29/3 fysiskt heldagsmöte i Stockholm 

 
 


