
 
 

PROTOKOLL 
 
 
 
 
RAG Kirurgi  
 
Tid: 2019-11-12 kl. 10-12 
 
Plats: videomöte 
 
Närvarande:  
Bärbel Jung, ordförande 
Fredrik Stenmark 
Johan Svensson 
Karsten Offenbartl (via telefon i början av mötet) 
Disa Kalman 
Amanda González, sekreterare  
 
 
Dagordning 
 

- DC/Philadelphia 
Det är på gång och vi vill att så många som möjligt ska skicka sin anmälan. Vi ber Conny skicka 
mejl om det. ST-läkare eller ny bliven specialist är lämplig nivå. Det är sista gången, passa på!  
Möjlighet att fundera på att samordna något liknande sen, Etiopien? Erik Levin (ST i 
Norrköping) har varit där nu i en månad och har upplevt mycket. Vi kan bjuda in två 
narkosläkare, Jona Ido och Rickard Jonsson som samarbetar med Peter Andersson, till vårt 
internat så får vi höra mera om eventuellt rotation till Etiopien.  
Utmaning: DC-kursen har fått väldigt högt betyg i utvärdering medan Philadelphia placeringen 
har fått sämre utvärdering.  
Om vi ska behålla Traumacenter i Linköping vill vi att våra bakjourer går var femte år DSTC-
kurs. Eventuellt planeras en lokal DSTC-kurs i framtiden.   

 
- Vad skall vi äska pengar för från 2021? 

En noggrann formulering behövs och det ska vi göra vid vårt internat.  
Sponsra NP-utbildningen? 
Traumarotationen?  
DC-kurser?  
Bakjourkurser?   
Etiopien?  
 

- Inriktning för framtida möten  
Vi har förslag om att jobba ämnesvis/tema så att man kan bjuda in andra kollegor som kan 
bidra med kunskap så att det blir mer kvalitet på våra möten.  Sen kan varje medlem  
presentera lite om varje sjukhus.  
Vad tycker ni andra som inte är närvarande om detta förslag?  
 
 



 
 
 

- Förslag till ämnen för internat hösten 2020 (Norrköping) 
Barnkirurgi (Magnus Larsson är väldigt aktiv och vi kanske kan fåt nytta av ha honom och se 
vad han har att erbjuda, mer samarbete inom regionen?) 
Etiopien: Två narkosläkare, Jona Ido och Rickard Jonsson som samarbeta med Peter 
Andersson. 
Vi bjuder in Pär Myrelid och Karsten Offenbartl för att formulera RAGs uppdrag.  
Internatet kommer att äga rum 5-6 mars i Norrköping.  
 

- Utökat samarbete inom SÖregionen? 
Det känns som om samarbete med Kalmar och Västervik har blivit bättre. Vi har hört i 
Linköping att väntetid på KRK i Västervik är ganska lång vilket beror på 
operationssköterskebrist. Västervik avvisar remiss om deras väntetid är för långa.  
 

- Hur vill vi att RAGs uppdrag skall se ut? 
Vi har inget tydligt uppdrag. Vi planerar att bjuda in våra representanter för RMPO-magtarm. 
 

- Övriga frågor 
 
 
Nästa möte är 5-6 mars, internat i Norrköping.  
 
 
Vid protokollet 
Amanda González Beganovic 
 
Justeras 
Bärbel Jung 
 
 


