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Hej alla i LfMT!
Det börjar dra ihop sig till ett nytt år och det är läge att avrapportera LfMT:s
aktiviteter hösten 2014. Ni har som vanligt även möjligheten att följa styrelsens
arbete via minnesanteckningarna på hemsidan. Ni som är nya medlemmar sedan
konferensen är självklart varmt välkomna till LfMT.
Reidar
Arbetet med att förnya Reidar ligger just nu i startgroparna. I samarbete med SAMTIT, som vi
numera delar systemet med, har Kjell Brännström och Reidargruppen jobbat fram ett förslag på hur
uppgraderingen ska göras.
MTPReg
Fler landsting har nu börjat använda MTPReg vilket inneburit en del utbildningsaktiviteter under
hösten. Under hösten har vi också ingått avtal med Danmark vilket ger en bra grund för fortsatt
förvaltning och utveckling av MTPReg. Torbjörn Johansson är inbjuden till ett möte i England där
han kommer att berätta om vårt arbete med MTPReg.
MTC-konferensen 15-17/9 2015
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 på
Högberga i september.
SI-nätverket
SI-nätverket har nu 24 medlemmar och har haft ett möte under hösten. Med den nya ordföranden
Kjell Andersson i spetsen, har man helt fokuserat på att få klart rapporten om PDL och MTP. Ett
seminarium är bokat till den 25 mars och planering av programmet är i full gång. Vi hoppas på en
spännande dag där både myndigheter och företag ger sin syn på frågan.
Nätverket för säkerhetssamordnare
LfMT:s nätverk för säkerhetssamordnare har nu, under ledning av Jessica Ylvén kommit igång och
har idag 18 medlemmar. Fler har visat intresse att delta och jag är övertygad om att vi får en bra och
kompetent remiss- och utredningsinstans när det gäller medicintekniska säkerhetsfrågor. Nätverket
hade ett fysiskt möte under november, där man främst diskuterade uppdraget att utreda hur man kan
förbättra flödet av medicintekniska avvikelser. En rapport beräknas vara klar under första kvartalet
2015.
Nätverk för produktionssystem
På årsmötet beslutades att vi skulle starta ytterligare ett nätverk som fokuserar på våra
produktionssystem och hur vi får ut mesta möjliga av dessa. Många har SoftPro:s Medusa idag, men
det finns också andra leverantörer i några landsting. Under hösten har styrelsen diskuterat strukturen
för arbetet och vi kommer att ta fram en uppdragsbeskrivning i januari-februari. Vi behöver också
hitta en sammankallande person.
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Nyckeltal/ Löner
Börja gärna så snart som möjligt efter årsskiftet att samla in uppgifter om nyckeltal och löner för
2014. Vi skickar ut enkäterna under våren.
Upphandlingskonferensen
LfMT deltar som vanligt i planeringen av den kommande konferensen (hösten 2015).
Övrigt
På ”Att göra-listan” finns också E-learningprojektet, revision av Provuppställningsavtalet och BMU
93. Hör gärna av dig till mig eller någon i styrelsen om du vill göra en insats eller har idéer på andra
projekt. Tips på material till LfMT:s hemsida tas tacksamt emot, kontakta Ulrika Sandberg.

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

