
 
 

 
 
Minnesanteckningar RAG-T (Skype) 200508 
 
Deltagare: Martin Nilsson, Conny Wallon, Louise Almström, Per Loftås, Annika Bergström, Anna 
Gunnarsson, Johan Christiansson , Jonas Löf, Ove Carlström, Erik Lundin, Magnus Bodemar, Johan 
Svensson, Joakim Lundin 
 
1) Laget runt i Coronatider; sammanfattningsvis har alla sjukhus tagit höjd för att vårda 
covidsmittade vilket gett stor påverkan på vården eftersom planering o beredskap tar resurser 
oavsett antal patienter. Stora begränsningar i den planerade kirurgin men kirurgi som inte kan anstå 
genomförs. Omlokaliseringar genomförs både inom som utanför sjukhusen. En positiv effekt är ett 
ökat samarbete på alla nivåer.   
 
2) Martin återkopplar angående tidigare fråga om standardiserat införande av Tranexamsyra ur ett 
NK perspektiv;  Inväntar nationella riktlinjer (som är på gång) . Gällande barn, frågan är ej studerad så 
den frågan tar inte NK ställning till i  nuläget. 
Martin ställde även två frågor till övriga; i utrustningen som NK medtar vid akuta utryckningar till 
annat sjukhus finns en bipolär diatermipincett. Den har aldrig behövts användas utan har funnits på 
plats. 
 
Respektive sjukhus ordförande återkopplar till  Martin efter kontroll att bipolär pincett alltid finns 
tillgänglig vid akuta NK operationer.  
 
3) En incident där ambulanstransport inte kunde ske på grund av att det saknades anordning för att 
säkra NK:s resväska med utrustning medförde att räddningstjänsten istället fick transportera kirurg 
och väska. Joakim ser till att detta löses.   
 
4) SweTrau: Förslag på nya uttag av data (går att söka ut från Swetrau) samt förslag på en s.k. fri 
variabel bifogas. Per påtalar vikten av att genomföra dödsfallanalyser. Förslag på en gemensam mall 
bifogas (omarbetad efter förlaga KS), används f.n. av US.  
Respektive sjukhus ordförande återkopplar till  per.loftas@regionostergotland.se med synpunkter 
före sommaren.  
 
5) Rehab - RSL är intresserade av fortsatt rehabfrågan - halvhalt i nuläget. Per och Annika träffar 
rehab US chef Wolfram i slutet av maj för att se hur olika arbeten kan gå i takt. 
Exempel behövs!  
Samtliga som kan bidra med exempel där patienter inte fått erforderlig rehabvård mejlar före 27 maj 
till per.loftas@regionostergotland.se eller annika.bergstrom@regionostergotland.se  
 
6) Trauma inom ramen för Civilt försvar – hur ska vi använda de fynd och slutsatser som framkom på 
höstens workshops? Beredskapssamordnare inom SÖSR återkommer i frågan 
 
7) Övningar och utbildningar – Traumateamsövningar och instruktörskurser är pausade för 
närvarande. ATLS - inga kurser inplanerade. ViN planerar en modifierad kurs för ST inför sommaren. 
Conny o Louise stämmer av med den särskilda sjukvårdsledningen inom RÖ för prioritering och stöd 
för genomförande av en ATLS-kurs i regionen.  
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 8) TC US projektet pausad pga. covid-19 pandemin. Ytterligare 1 år har godkänts för att nå målet 
med projektet.  
Kvarstående fråga från förra mötet angående kompetens och resurser internt på US. Beslut att 
genomföra ett seminarie för information och kunskapsdelning i höst. Datum 16 oktober på KMC. 
Inbjudan kommer inom kort!   
 
 
 
Sammanfattning av arbetsuppgifter (även kvarvarande från förra mötet):  
- Kan RAG-T ha en kontaktperson för upphandlingsfrågor? Annika tar det till Stefan F uppskjutet  
 
- Vidareutbildning för att ta data ur SweTrau önskas. Uppskjutet 
 
- positiv återkoppling från RSL angående önskemål att genomföra en förstudie om rehab efter 
trauma. Exempel där patienter inte fått erforderlig rehabvård mejlas före 27 maj till 
per.loftas@regionostergotland.se eller annika.bergstrom@regionostergotland.se  
 
- Jonathan m fl. skriver insändare för ambulanshelikopter uppskjutet 
 
- Frågetecken om USiL förmåga och begränsningar med anledning av aktuellt patientfall. Seminarie 
planeras 16 oktober. Louise och Annika håller i planeringen. 
 
- Trauma inom ramen för Civilt försvar Beredskapssamordnare inom SÖSR återkommer i frågan 
 
- Ang. bipolär diatermi - Respektive sjukhus ordförande återkopplar till  
martin.nilsson@regionöstergötland.se   
 
- Förslag på uttag av data från SweTrau- Respektive sjukhus ordförande återkopplar synpunkter till  
per.loftas@regionostergotland.se 
 
- Säkring av NK ”resväska” Joakim kollar med berörda 
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