
 

Mötesreferat Videomöte RAG-T 6:e december 2019  
 

Närvarande: 

 Stefan Franzen (Del av mötet) 

 Johan C (Kalmar) 

 Johan S (V-Vik) 

 Erik L (N-köping) 

 Jonathan H (Jkpg) 

 Helena (Beredskap Kalmar) 

 Per L, Louise A, Conny W, Martin och Joakim L (TC-US) 

 Anita M (EPV RÖ) 

 Annika W (Amb RJL) 

 Ove (amb Kalmar) 

 Annika B o Knut T (TS-SÖSR) 

 

1. Mötet öppnas. Dagordningen presenteras. 

2. Föregående protokoll lämnas utan åtgärd 

3. Stefan Franzen (RSL) tackar för allas engagemang under projekttiden när RAG-T övergår till 

förvaltning. Samtliga gratulerar Stefan med födelsedagen. 

4. Magnus B drar ett lärorikt fall från Höglandet där minst två relevanta problem berörs – initial 

handläggning av maxillofaciala skador och rehabilitering av multitraumapatient utan skall el 

spinalskada. Utöver dessa problem diskuterades en hel del kring kommunikation och logistik 

mellan sjukhusen. Beslut om att samtliga som har exempelfall där rehabiliteringen inte 

fungerat lämnar dessa till Annika och Per för vidare handläggning. Knut skickar runt Ryhovs 

PM för MaxFac skador. Arbetet med rehabfrågan måste fortsätta och rehabmedicin behöver 

få ett uppdrag även för multitraumapatienter utan neuroskador. 

5. Anita meddelar om det politiska beslutet att inte införa ambulanshelikopter i SÖSR. RAG-T 

förefaller överens om att det är viktigt att driva frågan vidare. Eftersom nya utredningar inte 

kommer tillföra särskilt mycket, är politiska påtryckningar sannolikt vägen framåt. 

6. Per Loftås kommer att ta över ordförandeskapet i RAG-T efter nyår och i två år framöver. 

Annika fortsätter i rollen som traumakoordinator i TS-SÖSR.  

7. Knut påminner om att SweTrau gör sitt registeruttag PRIMO MAJ 2020– vilket innebär att 

lokala data måste vara inlagda före detta datum om det ska komma med i årsrapporten. 

8. Diskussion kring frågan med intrahospital hantering av patienter som behöver spinal 

rörelsebegränsning (in the post C-collar era). RJL har utarbetat en arbetsrutin som skickas 

runt. Nationellt har det initierats ett nytt LÖF projekt som förhoppningsvis kan ge oss 

ytterligare beslutsstöd i frågan. 



 

9. Avslutningsvis tackar Knut hela RAG-T för sina två som ordförande/medicinskt ansvarig i 

projekt TS-SÖSR.  

 

 

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR! 

 

Knut T vid tangenterna 

 

 

 

 

 

 


