
 
 

 

Minnesanteckningar RAG-T 2112 
Deltagare: Per Loftås PL), Annika Bergström, Martin Nilsson, Erik Levin(EL), Petter Hollertz(PH), Johan 

Christiansson(JC), Thomas Axelsson, Anita Mohall(AM), Caroline Cherfan(CC), Helena Berglund, Philip Andertun, 

Malin Svensson, J-O Svärd, Andreas Persson, Erica Sund, Anna Gunnarsson(AG), Eva Bengtsson(EB), Conny 

Wallon(CW), David Jaenson(DJ), Jonas Löf(JL). Stefan Franzén (SF)(anslöt i slutet av mötet). 

Funktioner/områden som ej deltagit detta möte: Brännskadecentrum, Thorax US 

1) Ordförande Per hälsar välkommen. 

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

anteckningarna. Agendan anpassas under mötets gång. 

2) PL redogör om arbetet gällande 

a) Traumarehab: Förstudie om traumarehab där datainsamling och en första sammanställning är 

genomförd. Det finns en del frågetecken bl.a. utifrån den indelning av kategorier som är gjord så 

ytterligare granskning kommer att ske. Det finns även ambition att genomföra intervjuer med 

patienter. En rapport kommer att lämnas till regionsjukvårdsledningen som uppdragsgivare för 

studien. 

b) Helikopterfrågan lever och en presentation för US ledning har skett, vilken mottogs positivt. 

Gruppen inväntar ytterligare återkoppling från US ledning inför fortsatt arbete. Alla är eniga om att 

det är en synnerligen angelägen fråga. 

c) Civilt försvar: PL kommer att vara mer delaktig i uppdraget om Civilt försvar i och med sin nya roll 

som beredskapsöverläkare i RÖ. Kort rapport om den nationella sjukvårdsförstärkningsresursen som 

haft en övning i en mobil enhet. Övningen var bra men det är svårt att se användbarheten i en reell 

situation då det är tidskrävande för att transportera och sätta upp enheten.  

3) EB och CC informerar vidare om civilt försvar: Regionsjukvårdsledningen har tidigare beslutat att 

samarbete avseende planering av civilt försvar i samverkansregion SÖSR ska ske. Syfte med 

uppdraget är att i samverkan stärka civilt försvar inom SÖSR. Samarbetet sker ur ett 

samverkansregionalt perspektiv enligt de överenskommelser som finns mellan staten och SKR samt 

mellan MSB och SKR. I oktober 2021 har representanter från Region Kalmar län, Region Jönköpings 

län och Region Östergötland återigen träffats för att fortsätta den planering som pausades pga av 

pandemin april 2020. Vid mötet i oktober var syftet att informera varandra om hur arbetet återigen 

ska återupptas i egen region och i vilka delar samarbete kan ske inom SÖSR.  

Regeringen gav Socialstyrelsen tre regeringsuppdrag (24 mars 2021).    

- Uppdrag att utveckla särskilda prioriteringsprinciper för hälso- och sjukvården som gäller vid 

kris och krig.  

- Uppdrag att ta fram underlag m.m. samt att samordna, stödja, följa upp och utvärdera 

regionernas arbete med hälso- och sjukvårdens beredskap och planering inför civilt försvar.  

- Uppdrag att ta fram nationella utbildnings- och övningsplaner för katastrofmedicinsk 

beredskap och civilt försvar samt nationell samordning av utbildning och övning.  

 



 
 

Dessa regeringsuppdrag har delats upp i 13 deluppdrag  och 7 olika projekt, delredovisningar har 

lämnats till Socialdepartementet under hösten -21, slutredovisningar hösten 2022. Socialstyrelsen 

har och kommer att nyanställa personal.  

Förfrågan har ställts till Hälso- och sjukvårdsdirektörnätverket (via SKR) om vilka delar regionerna kan 

delta i dessa regeringsuppdrag, oklart hur frågan har formulerats till dem, någon uttrycker att HSD 

har fått nominera personer. Ingen av deltagarna på detta möte kände till att denna förfrågan har 

framförts.  

Sjukhus: 

Ryhov: Ny ordförande efter Anna Älverdal är Anders Lissell (deltar inte på mötet). 

 

Vrinnevisjukhuset (EL): Utbildningar är fortsatt nedprioriterat pga. produktionsbortfall i samband 

med pandemin. I nuläget saknas ATLS-utbildade läkare där Vrinnevisjukhuset beslutat att utbilda AT-

läkare inför deras tjänstgöring. Frånvaron av ATLS-utbildning inom regionen medför ökade kostnader 

och säker finansiering. EL undrar om pengar tilldelade för arbete med civilt försvar kan användas, 

frågan hänvisas till EB.  

Västervik: PH presenterar två patientfall som båda var i behov av specialistvård. De akuta insatser 
som gjordes på Västerviks sjukhus var avgörande för patienternas överlevnad. Mötet diskuterade 
vikten av en bred allmänkirurgisk kompetens på regionens akutsjukhus, för att upprätthålla en  god 
beredskap och omhändertagande av svårt skadade traumapatienter. NK samt Thorax-specialister 
kunde ansluta till Västerviks sjukhus vilket medförde en ökad trygghet och sannolikt innebar det ett 
förbättrat omhändertagande av patienterna.  
 
Tc Universitetssjukhuset  (CW, DJ): Projektet traumacentrum US har fått förlängt projekttid beroende 

på pandemin. Förvaltningsfrågan är under bearbetning (se bif. presentation). En ny kompletterande 

metod när det finns behov av multidisciplinär konferens vid sekundärt trauma har startats vid några 

tillfällen via ZOOM och har fungerat väl.  

 

Prehospital vård: AM informerar om att de nya flygplanen för patienttransporter kommer att vara i 

bruk från februari. Ett arbete pågår för kompatibilitet med övrig sjukvård bl.a. gällande 

bårunderreden samt utrustning för intensivvård och ECMO. Kontaktperson mot KSA 

(Kommunalförbundet Svensk Ambulanssjukvård) är Joakim Lundin EPV, RÖ. 

JL informerar om att Skåne i samarbete med LÖF har tagit fram CRM-utbildning för 

ambulanssjukvården: Säkert ambulansteam.   

4) Utbildningar och konferenser: PL jobbar med frågan om hur vi kan driva ATLS. DSTC kommer att ha 

kurs inom SÖSR förhoppningsvis nästa höst. Kursdatum för traumateamutbildning/CRM hittas på 

hemsidan.   

5) AG informerar om pågående arbete inom NPO: Frågan om trauma tillhörighet eller eget NAG. 

Även frågan om katastrofmedicin som stående NAG är under diskussion 

6) Efter årsskiftet är det Region Kalmar Johan Christiansson som övertar ordförande rollen för RAG-T. 

Per och Annika är behjälpliga i övergången.  

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



 
- resultat förstudie angående traumarehab bearbetas ytterligare 

- Traumas och katastrofmedicin 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.)  

 

Möten 2022 

4 mars(skype)  

3 juni fysiskt 

2 september (skype) 

9 december fysiskt 

 

Vid tangentbordet 

//Annika 


