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1. Välkommen – syfte och mål med dagens möte 

Gunnar Persson hälsade välkommen och förklarade syftet med dagens möte. 
 

2. Ombildande av RMPG Kirurgi till RAG Kirurgi 

Beslut: RMPG Kirurgi ombildas till RAG Kirurgi. 
 

3. Val av ordförande för RAG Kirurgi 

Beslut: Bärbel Jung utsågs till ordförande på 1 år i RAG Kirurgi fr.o.m. 2019-10-01. 
 

4. Utvärdering av traumautbildningen i Philadelphia 

Per Loftås presenterade en utvärdering av traumautbildningen i Philadelphia. 

Beslut: 

 Traumautbildningen i Philadelphia fortsätter under 2020 och Bärbel undersöker 
möjligheterna till administrativt stöd för detta. 

 Conny Wallon informeras av Bärbel Jung om önskemålet från RAG Kirurgi att 
utveckla och upprätthålla någon form av traumautbildningen inom sydöstra 
sjukvårdsregionen efter 2020. Ett koncept och kostnadsförslag behöver inlämnas 
senast våren 2020 för att få ta del av gemensamma kompetensmedel från och 
med 2021. 
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5. Ekonomi och budget 

Karin Pansell Fawsett presenterade ekonomi och budget för RAG Kirurgi. 

Beslut: 

Karin Pansell Fawsett och Bergthor Björnsson föreslår vilka övriga utbildningar och 
uppskattade kostnader som från och med 2021 bör finansieras av gemensamma 
kompetensmedel. Bör inlämnas senaste våren 2020. 
 

6. Rapport från Kunskapsrådet Kirurgi och cancer 

Gunnar Persson rapporterade från Kunskapsrådet Kirurgi och cancer. 
 

7. Ny struktur RCC styrgrupp – utse representant från kirurgin 

Beslut: 

Per Sandström utsågs till representant till RCC´s styrgrupp. 

 

8. Rapport från RMPO Mag- och tarmsjukdomar 

Gunnar Persson rapporterade från konstituerande möte i RMPO Mag- och 
tarmsjukdomar och föreslagen sammansättning av gruppen. 

Beslut; 

Pär Myrelid utsågs som representant för RAG Kirurgi att ingå i RMPO Mag- och 
tarmsjukdomar. Eftersom Pär Myrelid inte ingår i RAG Kirurgi innebär beslutet att 
RAG Kirurgi avstår personunion med RMPO Mag- och tarmsjukdomar. 
 

9. Behov av transport av patienter (ej akut) under helger 

Bergthor Björnsson informerade om behovet av transport av patienter under helger och 
de logistiska utmaningar det innebär för ambulansverksamheten. Vårdplatsbrist på 
patientens hemsjukhus kan även försvåra möjligheten att ta emot patienten. 

 

10. Gallgångsskador handlagda på US de senaste 5 åren 

Bergthor Björnsson presenterade statistik över gallgångsskador handlagda på US de 
senaste 5 åren. 

Beslut; 

Torbjörn Eriksson går igenom Värnamos fall och återkopplar vid kommande möte. 
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11. Presentation av verksamheten på kirurgkliniken, US 

Bärbel Jung presenterade verksamheten på kirurgkliniken på US. 
 

12. Fortsatt dialog om hur samarbetet inom regionen fungerar 

Diskussion om samarbete, vårdplatsbrist och transporter av patienter inom sydöstra 
sjukvårdsregionen. 

Beslut; 

Bärbel Jung bjuds in till morgonmöte på kirurgkliniken Ryhov för information om 
verksamheten kirurgkliniken på US. 
 

13. Uppföljning av galloperation i dagkirurgi 

Gunnar Persson presenterade nationell statistik över vårdtiden efter gallkirurgi med 
frågeställningen om andelen dagkirurgi borde öka vid elektiv kolecystektomi. Vår 
region utmärker sig med en betydligt lägre andel dagkirurgi. Av statistik från GallRiks 
framkommer inga tecken på ökad risk vid operation i dagkirurgi. (Statistik bifogas – 2 
filer)    

 

13. Kommande möten 

2019-11-05 Videomöte kl. 10-12  

2020-03-05 – 2020-03-06 internat lunch-lunch Norrköping 

2020-05-08  videomöte kl. 10-12  

2020-09-24 – 2020-09-25 internat lunch-lunch Västervik 

2020-11-06  videomöte kl. 10-12  

 

Vid anteckningarna 

Lars Abrahamsson 


