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Hej alla MTC-kollegor!
Det lackar mot jul och dags att summera höstens arbete i LfMT. Ni har som vanligt
även möjligheten att följa styrelsens arbete via minnesanteckningarna på hemsidan.
Sedan sist vi sågs har en del nya medlemmar kommit till, ni är varmt välkomna in i
nätverket.
Hemsidan
Under hösten har sidan rullat på med en del nya dokument, främst på regionsidorna. Ulrika Sandberg
har ansvaret för LfMT:s hemsida, återkoppla gärna till henne om du vill ha något publicerat.
Reidar
Vi är nu överens med SAMTIT om att dela på förvaltning och utveckling av Reidar, både
ekonomiskt och ansvarsmässigt. Det skriftliga avtal som presenteras på konferensen och LfMT:s
årsmöte har justerats så att båda parter står som ägare av systemet. Det innebär att vi får en
efterlängtad vitalisering av avvikelsehanteringen och ekonomiskt stöd till uppdatering och drift av
databasen. Påskrift sker i dagarna och publicering sker på hemsidan så snart detta är klart.
MTPreg
Under hösten har Torbjörn Johansson och Stefan Olsson fört en dialog med bl.a. Danmark om att gå
med i MTPreg. De har visat stort intresse och vi hoppas kunna sluta avtal i början av nästa år. Den
ekonomiska principen är att vi fördelar MTPreg:s kostnader efter landets storlek. Vi återkommer
med mer information.
MTC-konferensen 16-18/9 2014
Vid styrelsemötet i januari börjar vi skissa på programmet till nästa års LfMT-konferens. Kom gärna
med idéer till programpunkter. Vi hoppas förstås på stor uppslutning och intressanta dagar i
september.
SI-nätverket
LfMT:s nätverk för systemintegration har nu komma igång och det har idag 18 medlemmar. Fler har
visat intresse att delta och vi hoppas få en bra och kompetent remiss- och utredningsinstans för
LfMT när det gäller gränslandet mellan MT och IT. Följ arbetet på LfMT:s hemsida.
Styrelsen har också gett SI-nätverket i uppdrag att utreda hur medicinteknisk utrustning och dess
patientinformation förhåller sig till patientdatalagen. Direktivet kommer att publiceras på hemsidan.
Planen är att utredningen ska pågå under våren med ett seminarium/workshop i maj och redovisning
i augusti. Lämna gärna med synpunkter och kommentarer på uppdraget till Petter Eriksson i SInätverket.
Nyckeltal/ Löner
Börja gärna så snart som möjligt efter årsskiftet att samla in uppgifter om nyckeltal och löner för
2013. Vi skickar ut enkäterna under våren.
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LABU 12
LABU 12 – mall för medicintekniska serviceavtal rullar på för fullt. Det finns en del frågor och vi
har därför planerat in en seminariedag på SKL där vi tittar igenom de olika delarna från upphandling
till uppföljning. Preliminärt datum är den 5/3 kl 10-15. Stefan Olson håller i trådarna.
E-learning medicinteknisk säkerhet
Arbetsgruppen med representanter från LfMT, SAMTIT och MTF har haft en omstart där man tittat
på hur man ska kunna lösa finansieringen. Ett presentationsmaterial är under framtagande.
Samverkansavtalet
Projektet är nu klart och det nya avtalet gäller från och med den 1 januari 2014. Det finns på SKLs
och Swedish Medtech:s hemsidor. Den största nyheten är att den s.k. 50 %-regeln försvinner, men
där finns en övergångsregel så det träder i kraft fullt ut först från och med 1 januari 2015.
Upphandlingskonferensen
LfMT deltar i den kommande konferensen (mars 2014). Program finns på LfMT:s hemsida.

Till sist . .
Ha en riktigt god jul och gott nytt år så hörs och ses vi på det nya året.

Hans-Olof Carlsén
Ordförande LfMT

