
 
 

PROTOKOLL 
 
 
 
 
RAG Kirurgi  
 
Tid: 2020-05-08 kl. 10-11:30 
 
Plats: videomöte 
 
Närvarande:  
Bärbel Jung, ordförande 
Fredrik Stenmark 
Johan Svensson 
Karsten Offenbartl 
Lars Lönn 
Niklas Zar 
Torbjörn Eriksson 
Amanda González, sekreterare  
 
 
Dagordning 
 

- Laget runt:  
Covid-19 påverkar våra sjukhus: 

• Jönköping har mindre inflöde av kolorektalcancer. De har tre salar för akutkirurgi 
samt vård som inte kan anstå och har opererat både kvällar och helger. IVA har det 
tufft.  

• I Västervik har de ställt om ganska mycket men stormen av COVID har inte drabbat 
dem i dagsläge. Känsligt läge då de inte vet hur länge ska de behålla dessa 
förändringar. Frustrerande situation upplever de.   

• Kalmar befinner sig i en liknande situation med mycket förberedelser men inte så 
stor inflöde av COVID-patienter. Deras flöde har minskat i alla sektioner då patienter 
inte vill komma till sjukhuset.  

• Norrköping jobbar cirka 20% av deras elektiva normalflöde. Många  medarbetare 
jobbar med COVID-patienter (sjuksköterskor och undersköterskor).  

• Värnamo har behov av personal på IVA så de har inga elektiva operationer  och deras 
köer växer. Kolonkirurgi går till Jönköping eller Eksjö.   

• Linköping: Mycket bra lokal sjukvårdsledningen som drog ner till sommarplanering 
när det gäller antal operationer/vårdplatser. Nytt gemensamt sätt att jobba med 
andra kliniker och bra jobb kring prioritering av väntelistor. All malign kirurgi 
prioriterades och regionen har hållit undan den maligna kirurgin så att vi har bättre 
läge än inför en ”normal” sommar. Inflödet av bröstcancer har minskat men detta 
gäller inte för ÖAK o KRK cancer. 

 
 
 



 
 
 
- Hösten:  

Hur städar vi efter Coronapandemin?  
Medicinska prioriteringar måste göras och andra patienter kommer att behöva vänta länge.  
 

- MPO: 
PO kirurgi håller på och formerar sej. Fn håller PO magtarm att arbeta med appendicit, ett 
ämne som kanske på sikt skall övertas av PO kirurgi. 
 

- DC/Philadelphia:  
Gemensamt beslut om att vi pausar detta då vi prioriterar arbetet med köer i hösten. Bärbel 
meddelar Conny W.  
 
 

Nästa möte är 24-25 september, internat i Västervik.  
 
 
Vid protokollet 
Amanda González Beganovic 
 
Justeras 
Bärbel Jung 
 
 


