
 

 
Minnesanteckningar styrgruppsmö te 
SWETRAU 

Datum 2022-11-21 
Tid 16:00-17:00 (Teams) 
 
Mötesdeltagare: 
Styrgrupp: Lars Lundberg, Gunilla Wihlke, Per Örtenwall, Maria Håkansson, Helén Boije, Hans 
Berg, Wilhelm Wallquist, Ulrika Arvidsson, Dominika Högberg. 
 
Adjungerade: 
RC Syd: Susanne Albrecht 
Thomas Troëng 
 
 

• Mötet öppnas 

• Lars valdes till ordförande och Gunilla till sekreterare.   

• Godkännande av dagordning 

• Föregående mötesprotokoll, minnesanteckningarna godkänns.  

• Förändringar i styrgruppens framtida sammansättning (Lars) 
o Formellt val av Folke Hammarqvist till ny Registerhållare fr.o.m. 230101. 
o Beslut om arvode för Folke Hammarqvist, förslag 20 000 kr - godkänns. 
o Lars kvarstår i styrgruppen under 2023 som support till Folke (skrivning av 

verksamhetsrapport och årsrapport) med personligt mandat - godkänns. 

• Registeruttag (Dominika) 
o Initialt omhändertagande av traumapatienter – betydelsen av korrekt triage (Anna 

Schandl, Karolinska Institutet/Södersjukhuset) - godkänns för utlämning. 
o Traumatiskt hjärtstopp hos barn - Jesper Österberg – Dominica kommunicerar 

med sökande och inväntar etiskt tillstånd.    

• Plattformsintegration Susanne – kort info. SKR har anlitat konsultfirman Lumell för att 
utreda om registerplattformskonsolidering till 7 plattformar i stället för 17 som idag. 
Registercentrum har gjort kostnadsberäkning för hur lång tid det tar och vad som krävs 
att flytta data till annan plattform. Rapporten klar i februari. 
E-hälsomyndigheten tittar samtidigt på om det finns möjlighet att flytta till en gemensam 
plattform. 

• Teknisk registeruppdatering (Susanne) 
o Läsbehörigheter. Finns nu möjlighet att ansöka om läsbehörighet med tillgång till 

data och möjligheter att göra uttag men inte registrera 
o Spärr av fält för omprioritering av traumalarm är nu programmerat.  
o Programmering av bakgrundsvalidering enligt offert är inte gjord än. 

• AIS (Maria/Lars).  
o Uppdatering av arbetsläget inför konvertering till AIS 2015 (Maria/Lars). Nytt 

möte med AAAM i USA 19 december. 
o AIS-kurs 27–29/3 2023 (Maria). Så här långt har vi 8 intresserade deltagare.  



 
• Fortsatt diskussion angående förslag på ny kvalitetsindikator (tid till DT, GCS <9). 

Treårsperiod med cut-off 120 minuter skulle kunna vara ett bra förslag. Thomas har 
granskat data närmare - av de som markerats som intuberade på akuten var cirka 30 % 
intuberade redan prehospitalt.  
Förslag från Thomas att registrera indikatorn under året och utvärdera och diskutera 
under våren. Eventuellt för tillägg i fri variabel.   

• Översiktlig planering för våren 2023 (Lars) 
o 221108 hade SweTrau 96 375 registreringar. Bevaka antalet registreringar och 

lägga ut en nyhet på hemsidan när vi passerat 100 000 registreringar! (Susanne 
bevakar). 

o Täckningsgradsberäkning. Tre uttag planeras under våren, varav det slutliga (för 
årsrapporten) görs sista veckan i april.  

• Nästa möte  
o Teamsmöte 17 januari 16:00. 
o Fysiskt möte Stockholm våren 2023? mars? April? 
 

 
 

 
 
 
 


