
 
 

Minnesanteckningar RAG-T 210212 
Deltagare (enligt kallelselistan): Per Loftås, Annika Bergström, Helena Berglund, David Jaensson, Erik 
Levin, Martin Nilsson, Johan Svensson, Johan Christiansson, Joakim Lundin, Anita Mohall, Annica 
Åström Victorén,  Thomas Axelsson, Conny Wallon, Anna Gunnarsson 
 

1) Tidigare minnesanteckningar. Punkter för åtgärd- se översikt i slutet av anteckningarna 

 
2) Laget runt 
Västervik- lugnt på traumafronten, JS sitter kvar som ordförande men det är en ny person på 
gång att ta över. Några dödsfallsanalyser kvar att genomföra från 2020. 

 
Kalmar- tillbakablick 2020 visar ca 30 nivå 1 larm. Gällande SweTrau så eftersöks resurser för att 
registrera. Nya dödsfallsanalysmallen används. 

 
 

Ryhov- Ingen deltagare 
Eksjö – Ingen deltagare 

 
Värnamo- Det ser ljust ut för resurser till SweTrau, två nya registrerare samt en ST-läkare. 

 
Vrinnevi- traumafall 2020 är registrerade. Alla läkarrepresentanter i traumakommittén avser gå 
SweTrau-kurser i vår. Inställda CRM-kurser i höstas, nu planeras kurserna med kort 
avbokningstid.  
US- David Jaensson ny projektledare efter Louise Almström. Ett tydliggörande av rutiner för 
avvikelsehantering regionöverskridande håller på att arbetas fram. MoM kommer fortsätta 
genomföras kontinuerligt och förhoppningsvis kommer dessa att öppnas upp för övriga SÖSR så 
småningom.  

 
NK - IVA  har varit belastat av Covid-19 patienter vilket börjar lätta. Riktlinjer 
halsryggsstabilisering upplevs fungera. Behandlingsriktlinje för traumatisk skallskada SÖSR är 
under revidering. 

 
Brännskadecentrum- ingen deltagare 
Thorax- ingen deltagare 
Prehospital vård Region Kalmar- ingen deltagare 

 
Prehospital vård Region Jönköping- fråga som tidigare varit uppe angående prehospital 
behandling med Tranexamsyra till patienter med traumatiska skallskador till NK US; - det finns 
fortfarande inte något nationellt beslut om rekommendation men MN förordar detta inom SÖSR.  

 
Prehospital vård Region Östergötland- dokument ”Rekommendation av bårsystem för spinal 
rörelsebegränsning(SRB) vid sekundärtransporter SÖSR” finns nu publicerat på RAG-T hemsida 
samt bifogas minnesanteckningarna. 

 
Beredskap Region Kalmar- strategisk ledning för Covid-19. Inget övrigt att rapportera 

 
Beredskap Region Jönköping -ingen deltagare 



 
 
 
Beredskap Region Östergötland – strategisk ledning för Covid-19. Beslutat att i samarbete Civilt 
försvar/KMC ta fram en utbildning med arbetsnamnet ”kriget, vad innebär det för det 
multiprofessionella traumateamet”, förhoppningsvis kommer detta hela SÖSR till del. Satsningen 
utgår från regeringsbeslutet (15 december 2020) om totalförsvaret 2021-2025. 

 
RSL- ingen deltagare 

 
RPO – AG redogjorde för pågående arbete inom NPO Akut vård (där även Per Loftås ingår). 
Arbete pågår för att traumakirurgi skall vara en del av det nya NPO-kirurgi vilket vore positivt.      
 
 
2) Traumarehab. PL redogjorde för det gemensamma arbetet omkring traumarehab som nu 

påbörjats inom SÖSR. Varje ordförande i de lokala traumakommittéerna ombeds att fylla i 
data från SweTrau. Underlaget som är i två delar ska sedan lämnas till namngiven företrädare 
för rehab i respektive Region: inom RÖ är det Wolfram Antepohl och för Region Kalmar är 
det Magnus Hellström. I nuläget är det inte klart med företrädare för rehab i Region 
Jönköping. Se bifogade underlag och förslag på blankett för medgivande (för lokal 
anpassning). 

 
4) Ambulanshelikopter. Frågan är åter aktuell, dels efter att RAG-T lyft detta till RSL och 
samverkansnämnden (SMN) och dels efter att företrädare från Barnkliniken US, Neurokliniken 
US, IVA-kliniken US samt RAG-T (PL,AB) kallat politiker till möte för att belysa frågan ytterligare. 
Mötet upplevdes som positivt mottaget och det kommer att följas upp framöver.  

 
Tydliggörande 1 
Vi  påminner vi om att utredningen från 2019 finns att läsa på vår hemsida! 
https://sydostrasjukvardsregionen.se/wp-
content/uploads/2020/10/RSL_20190918_2_ambulanshelikopter.pdf 

 

Tydliggörande 2 
Angående ATLS-kurser: inom RÖ är Linda Lundgren kursansvarig och Louise Almström (KMC) 
kurskoordinator. Alla kurser läggs ut på ATLS hemsida men även på vår egen RAG-T. Anmälan 
sker via ATLS hemsida till både ATLS- och instruktörskursen. För instruktörskursen krävs 
godkännande från lokal fakultet. Linda och Louise mejlar ut datum så fort de är klara. Det finns 
ingen möjlighet att genomföra en kurs enbart för SÖSR men i o m att Linda och Louise 
uppmärksammar oss tidigt så finns alla möjligheter att få en plats.  

 
Sammanfattning av arbetsuppgifter (även kvarvarande från förra mötet):  

- Underlag till förstudie angående traumarehab- ska fyllas i från varje sjukhus 

- Kan RAG-T ha en kontaktperson för upphandlingsfrågor?  Oklart vad som menas?  

- Vidareutbildning för att ta data ur SweTrau Uppskjutet 

- Jonathan m fl. skriver insändare för ambulanshelikopter Uppskjutet 

 

Nästa möte 7 maj  kl.9-15 på KMC om möjligt i annat fall bifogas Skypelänk till kallelse  

https://sydostrasjukvardsregionen.se/wp-content/uploads/2020/10/RSL_20190918_2_ambulanshelikopter.pdf
https://sydostrasjukvardsregionen.se/wp-content/uploads/2020/10/RSL_20190918_2_ambulanshelikopter.pdf

