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Hej alla MTC-kollegor!
Sommaren är här och som vanligt är det mycket att göra på hemmaplan med alla lösa trådar som ska
sys ihop innan semestern börjar. Här kommer en kort summering av händelser under våren och
planerade aktiviteter i LfMT framöver.
MTC-konferensen 16-18/9 2014
Vi börjar nu bli klara med programmet. Även i år tror vi att det blir en bra mix av olika ämnen och
hoppas förstås på stor uppslutning och intressanta dagar i september. Anmälningsfunktionen är
öppnad nu och du anmäler dig genom att klicka på den här länken. Programmet lägger vi ut på
hemsidan när det är helt klart. Vi har ca 50 platser på Högberga konferenscenter och vi strävar efter
en jämn fördelning och representation över landet, men i princip är det först till kvarn som gäller.
Hemsidan
Under våren har sidan rullat på med en del nya dokument, främst på regionsidorna. Vi har också
startat upp en ny del för säkerhetssamordnarnätverket. Ulrika Sandberg har ansvaret för LfMT:s
hemsida, återkoppla gärna till henne om du vill ha något publicerat.
Reidar
Samarbetsavtalet med SAMTIT om att dela på förvaltning och utveckling av Reidar är nu i drift
sedan årsskiftet. Det innebär att vi får en efterlängtad vitalisering av avvikelsehanteringen och
ekonomiskt stöd till uppdatering och drift av databasen. Arbetet med att uppgradera systemet till den
nya plattformen kommer att starta under året.
MTPreg
Avtalet med Danmark är klart och vi tittar just nu på att sätta fast en tydligare organisation för
förvaltning och framtida utveckling av MTPreg. Torbjörn Johansson berättar mer om detta på
konferensen och i sina nyhetsbrev.
SI-nätverket
SI-nätverket har fortsatt sitt arbete, främst med utredningen om när medicintekniska produkter faller
under patientdatalagen. Man kommer att presentera en preliminär rapport för styrelsen i augusti,
samt finnas med på LfMT:s konferens i september och MT-dagarna i oktober. Man planerar också en
egen seminariedag i ämnet i november.
Nätverket för säkerhetssamordnare
Under våren har på styrelsens initiativ ett nätverk för medicintekniska säkerhetssamordnare startats
upp. Jessica Ylvén på Sahlgrenska universitetsjukhuset tackade ja till frågan om att hålla i rodret.
Man har haft ett fysiskt möte med 9 st deltagare. Fler är intresserade och gruppen kommer att öka. Vi
räknar med att gruppen blir ytterligare en bra utredningsresurs inom ramen för LfMT. Nätverket har
fått en egen del på hemsidan.
Nyckeltal/ Löner
Insamling av nyckeltal och löner är i stort klara och vi ber er som ännu inte rapporterat ta tag i detta
före sommaren för att vi ska få en rimlig tid för sammanställning inför konferensen.
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LABU 12
LfMT anordnade ett seminarie om LABU 12 den 5 mars på SKL som blev både välbesökt och
uppskattat. Dokumenten från seminariet är upplagda på vår hemsida.
Upphandlingskonferensen 19-20 mars
LfMT deltog med aktiviteter i konferensen. LfMT:s Ulrika Fjärstedt höll i en av workshoparna om
utrustning.
Patientsäkerhetskonferensen 23-24 september
Styrelsen har beslutat att vi ska delta med monter och föreläsning på patientsäkerhetskonferensen
och har i skrivande stund ställt frågan till nätverket för säkerhetssamordnare om att ansvara för det
arbetet.

Till sist . .
Ha en riktigt skön sommar och semester så hörs och syns vi i höst.

Hans-Olof Carlsén
Ordförande LfMT

