
 
 

 

Minnesanteckningar RAG-T 210910 
Deltagare: Per Loftås, Annika Bergström, Martin Nilsson, Erik Levin, Petter Hollertz, Johan Christiansson, Joakim 

Lundin, Annica Åström Victorén, Thomas Axelsson, Joakim Lundin, Anita Mohall, Caroline Cherfan, Helena 

Berglund, Stefan Franzén, Linda Celid, Philip Andertun, Malin Svensson , J-O Svärd, Anna Älverdal 

Funktioner/områden som ej deltagit detta möte: Brännskadecentrum, Thorax US, RPO, Traumacentrum US 
Pågående SH i RÖ pga. bl.a. Cosmicavbrott begränsar deltagande från RÖ. 

 

1) Ordförande Per hälsar välkommen. 

Föregående minnesanteckningar samt punkter för åtgärd gås igenom, se översikt i slutet av 

anteckningarna. 
2) Laget runt med lägesrapport från respektive område 

Per:  

Information om arbetet med Traumarehab tillsammans med RPO Rehabilitering, habilitering och 

försäkringsmedicin fortskrider. Resultatet kommer förhoppningsvis att presenteras på nästa möte i 

RAG-T 3 december. 

Helikopterfrågan lever genom en grupp från US, presentation för US ledning kommer att ske under 

hösten.  

Sjukhus: 

Ryhov:  Det har varit svårt att driva traumafrågor, ny ordförande hoppas att komma igång med 

övningar inom kort. 

Värnamo: Har hållit igång interna övningar vilket även delges övriga genom korta filmer som kan 

hittas under rubriken Dialog på hemsidan. Ett patientfall med sprängning identifierade ett område 

där mer kunskap behövs. 

Eksjö: Igång med övningar. 

Vrinnevi: Utbildningar är nedprioriterat pga. produktionsbortfall i samband med pandemin och i 

konflikt med de händelser och det grova våld som nu sker i samhället. En ökning av skador relaterade 

till elsparkcyklar återfinns ju inte i SweTrau men förmodligen i frakturregistret. 

Kalmar: Åter igång med övningar. Det är fortfarande trubbigt våld som dominerar vid trauma. 

Västervik: Hög belastning under sommaren. Erfarenhet av svåra traumafall där thorakotomi och NK-

intervention genomförts med hjälp från US. Petter kommer presentera dessa fall på nästa möte 3 

december. 

Katastrofmedicinsk beredskap/Civilt försvar: 

Kalmar: Efter pandemins påverkan så planeras start av arbetet utifrån överenskommelsen med 

staten om Civilt försvar, möte i oktober med RÖ samt RJL. 

Jönköping: I ”återtagande och nystartfas”. Kvarvarande arbete efter knivdådet i Vetlanda. Möte CF 

som ovan.  

Östergötland: Möte CF som ovan.  

Prehospital vård: 

Kalmar: Igång med kurser bl.a. säkert ambulansteam (CRM), PDV mm. 

Jönköping: Igång med kurser ”stop the bleed”, PDV mm. 

 



 
 

Östergötland: Ska se över rutiner för användande av torniquer efter synpunkter från bl. a. 

akutmottagningar.  

RSL: Det är svårt att få arbetstid för traumaordföranden i de lokala kommittéerna vilket påverkar 

rekrytering till posten. Stefan tar med synpunkterna till RSL. 

3) Utbildningar och konferenser: Nationell katastrofmedicinsk konferens 2021-09-16–2021-09-17, 

sker digitalt och är kostnadsfritt.  

OBS! Efter mötet inkom inbjudningar till användarmöte och utbildningar i SweTrau samt till 

traumasymposium på Karolinska Universitetssjukhuset. Länk till anmälan till dessa återfinns på 

hemsidan! 

4) Sammanfattning av arbetsuppgifter (även kvarvarande från förra mötet):  

- resultat förstudie angående traumarehab  

- Helikopterfrågan: möte med regionledningen planeras innan vi går vidare med andra kanaler (Per 

och Annika) 

- Traumas tillhörighet i NPO-systemet. Fortsatta diskussioner med LÖF (aktuella NPO och ansvariga 

för kunskapsstyrningen) 

- Kan RAG-T ha en kontaktperson för upphandlingsfrågor?  Aktualiserad återigen när det gäller olika 

typer av utrustning och materiel fr bl.a. transfusion, värmeaggregat. (Alla tar detta till sina TK 

respektive egna led med ambitionen att samordna utrustning både gällande inköp och 

användbarhet.)  

- avvikelse rutinbeskrivning (Tc US David, Conny) 

 

Möten 2022 

4 mars(skype)  

3 juni (KMC)  

2 september (skype) 

9 december (KMC)  

 

Vid tangentbordet 

//Annika 


