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Mötesanteckning RAG Akutmottagning 
Datum 2021-11-23 kl. 11:30-16:00 
Plats Konferensrum Balans - Qulturum  
Närvarande Johan Björk, Erik Müssener, Andreas Rönnersten 
 Magnus Cernerud, Julia Plath via Länk 
  
 
 

1. Genomgång av föregående protokoll  
- 

2. Rundvandring 
Johan Björk visar runt i nya D1 huset, AVA:s nya lokaler. 

3. Nuläge respektive verksamhet 
Motala: Svårt att rekrytera sjuksköterskor, många undersköterskor som går i pension. 
Klarar bemanningen med hyr sjuksköterskor. Sommaren har varit tuff, stort inflöde av 
patienter, mestadels turister. Patienterna väntat med att kontakta sjukvården och som 
resultat av det har patienterna varit sjukare.  

Linköping: Bra bemanning, många nyrekryteringar. Tittar på ny 
schemamodell/arbetstidsmodell, 6 skift, tillsammans med Norrköping. Ökning med 
cirka 10 patienter extra/dygn. Vårdtiderna blivit längre p g a sjukare patienter. Kan inte 
se något specifik förklaring i siffrorna. 

Norrköping: Relativt bra bemanning, saknas sjuksköterskor. Flera föräldralediga och 
studielediga. Chefsrekrytering pågår. Ökning med cirka 10 patienter extra/dygn jämfört 
med samma period 2020, sjukare patienter. 

Värnamo: Bemanningen är i stort sett i balans, inga vakanser. Även budgeten är i 
balans. Ökning med cirka 4% i RJL, medicin patienterna står för ökningen. 

Jönköping: Handlingsplan har upprättats i Jönköping, kartlagt Akutmottagningar 
nationellt. Tillsättning av nya vårdenhetschefer är nästan klar. Bemanningen är i balans 
på vårdsidan, endast 60% bemanning på vårdadministrationssidan.  

  
4. Handlingsplan 
Se bilaga.  
Samarbete RAG Akutmott. Pre hospitalvård – Trauma. 
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5. Årsrapport 
Årsrapporten skall göras i februari 2022, pågående och avlämnande ordförande gör 
denna tillsammans med Martin. 
 
6. Hur går vi vidare i vårt arbete 2022? 

 
Kompetensförsörjning? 
Stroke-TIA, grupper-processer? 
Geriatrisk akutsjukvård – samarbete? 
 
7. Ordförandeskap 2022 RAG-Akutmottagning 
Enligt det rullande ordförandeskap som är beslutat sedan tidigare tar Kalmar över 
ordförandeskapet 2022. Namnförslag till ordförande lämnas till Martin Lindfors 
 
8. Övriga frågor/diskussioner 
Allmän diskussion hur man ska få till ett bra samarbete med olika kliniker, och hur man 
kan tillgodogöra sig av varandras erfarenheter/åtgärdspaket. 
 
 

 

Vid anteckningarna 

Ritva Svensson 
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