
Aktuellt inom Traumasystem  
Sydöstra sjukvårdsregionen, september (info 2)  2020 

Förstudie rehab efter trauma 
Per och Annika har haft ett inledande möte med RPO rehabilitering, habilitering och 
försäkringsmedicin. Under kommande veckor kommer olika kontakter upprättas exempelvis 
med ordförande i respektive lokal traumakommitté m.fl. En redogörelse för arbetets 
fortskridande kommer på nästa RAG-T! 

SweTrau 
Qlikwiev har inte varit tillgängligt för RÖ pga. tekniskt fel vilket medfört att vi inte kunnat ta ut data 
efter den mall vi skapat. Detta är åtgärdat och en reviderad mall kommer under hösten! 
 

Helikopterfrågan åter aktuell  
Med anledning av det ökade behovet av ambulanshelikopter i och med covid-19 anser vi att 
helikopterfrågan för SÖSR åter igen bör lyftas till samverkansnämnden.  
Från protokollet;  ” Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen kommer att 
återkomma till frågan när de ekonomiska förutsättningarna så medger eller när nya 
förutsättningar uppstår.”  
RAG-T har önskat att frågan ska tas upp ånyo vilket innebär att den först landar i ett 
arbetsutskott för vidare handläggning av RSL och Samverkansnämnden 

RAG trauma 25 september 
Inställt till förmån för traumaseminarium 16 oktober (anmälningsförfarande se hemsidan). 
Du som är ordförande eller ingår i lokal traumakommitté har förtur att medverka på plats 
(enligt gällande restriktioner), glöm inte att anmäla! 
 
Vänliga hälsningar 
Per Loftås, ordförande RAG trauma 
Annika Bergström, traumakoordinator 
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