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1. Val av sekreterare  

Petter Hollertz utses att föra protokoll/minnesanteckningar 

2. Möten 2023 

Datum för gruppens möten 2023 beslutas: 3/3, 2/6, 8/9, 1/12, enligt principen första 

fredagen i sista månaden i varje kvartal. I detta fall med undantag för 8/9 på grund av 

närhet till sommarsemestrar, kirurg- och ortopedvecka. 

3. Regionalt M&M-möte 

Traumacentrum US bjuder in till regionalt M&M-möte i oktober. Skriftlig inbjudan 

med datum kommer att skickas ut inom kort. Mötet hålls digitalt. Man avser anordna 

sådana två gånger per år. 

 

4. Traumarevision 

Diskussion angående i regionen nyligen genomförd traumarevision där några 

huvudpunkter tas upp. 

 

 - Användandet av data från SweTrau bör förbättras. Till nästkommande möte avser 

ordföranden bjuda in representant för SweTrau för genomgång hur webgränssnittet kan 

användas och data extraheras. 

  

- Arbetet med traumacentrum US har lett till förbättringar. Dock efterlyses större 

ansvarstagande för utbildning och framtagande av riktlinjer för SÖSR.  

 

Kommande M&M-möten är en komponent för att svara upp mot detta. Framtagen 

Stoppa blödning”-kurs i US regi likaså. Här tränas bl.a. nödthorakotomi. Inbjudan till 
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till denna kurs kommer att sändas ut till regionens kirurgkliniker. Här uppmanas 

respektive enhet ta med sin egen utrustning för att verifiera att den är ändamålsenlig. 

Med fördel kan operationssköterskor från respektive enhet delta.  

 

- En allmän diskussion om helikoptrar, landningsplatser och vägambulanser förs. 

 

5. Traumarehabilitering 

Genomförd förstudie avseende traumarehabilitering föredras kortfattat av Per Loftås 

och diskuteras. 

- Traumapatienter har av tradition ej varit prioriterat inom svensk 

rehabiliteringsmedicin. Rehabilitering har av tradition ej varit prioriterat inom 

traumaorganisationerna. Antalet rehabplatser är lågt i SÖSR, lägra än genomsnittet i 

Sverige. På US Linköping finns ingen allmänrehab. Det finns exempelvis ingen 

sjukhusresurs som har ansvaret för rehabilitering av amputerade. I Region Kalmar län 

finns inga slutenvårdsplatser för rehabilitering. Tidigare befintlig verksamhet har fått 

avvecklas då det ej gått att bibehålla och rekrytera nödvändig personal.  

- Den organisatoriska fragmenteringen medför att rehabiliteringsprocessen ej kan 

överblickas och patientens väg genom rehabiliteringsorganisationen kan inte följas, 

bland annat på grund av olika och separerade journalsystem. Samordningen mellan 

traumaomhändertagande organisationer och rehabiliteringsorganisationer är dålig.  

- Slutsatserna är att större resurser för rehabilitering behövs, främst fler platser för 

specialiserad och högspecialiserad rehabilitering i slutenvård. 

Rehabiliteringsmedicinska resurser bör involveras tidigare i traumaomhändertagandet. 

Detta behöver prioriteras i regionledningar och av politiskt beslutande organ. Medial 

uppmärksamhet kan måhända katalysera detta. 

 

6. Nästa möte 

Nästa möte håll digitalt 2 september 2022. 

 

Vid anteckningarna 

Petter Hollertz 


