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Ledningsnätverket för Medicinsk Teknik
Hej alla i LfMT!
Vi har sannerligen fått en kylig inledning på sommaren och man ser verkligen
fram emot en längre period med varmt och soligt väder. De flesta av oss är nu
inne på slutspurten innan semestern med många trådar som ska sys ihop, men jag
hoppas ni också hinner njuta av försommaren.
Själv går jag mot slutet av min period som ordförande. Det har varit ett
spännande och roligt arbete under de här fyra åren. Som ni kanske förstår har jag och styrelsen haft
en ambition att bredda föreningen till att inte bara omfatta chefer, utan även skapa undernätverk där
våra organisationer involveras och många av våra duktiga medarbetare bidrar med sin kompetens. På
det sättet får vi också mer kraft att agera nationellt inom vårt område. Min förhoppning är att vi kan
utveckla detta ännu mer i framtiden.
Ni kan som vanligt följa styrelsens och nätverkens arbete via hemsidan, där bl.a. nyhetsbrev och
minnesanteckningar publiceras.
Jag vill också passa på att önska nya medlemmar varmt välkomna till LfMT. Hoppas vi ses på
konferensen i höst.
Hemsidan
Under våren har sidan uppdaterats och fått en mer levande förstasida med de viktigaste nyheterna
där. Vi har också skapat en möjlighet för våra regioner och undernätverk att använda Projektplatsen,
vilket innebär en ökad funktionalitet att arbeta med dokument. Ulrika Sandberg har ansvaret för
LfMT:s hemsida, återkoppla gärna till henne om du har frågor.
Reidar
Arbetet med att förnya Reidar är nu i full gång. Planen är att vi ska ha det nya Reidar igång ca v38,
alltså lagom till konferensen. Mattias Holmgren kan säkert berätta mer då. Som ni redan vet delas
systemet numera med SAMTIT som också tar hälften av utvecklingskostnaden. Du hittar Mattias
nyhetsbrev på hemsidan.
MTPReg
Det är nu elva MT-enheter i Sverige som använder MTPReg. Även Danmark och Åland är igång.
Ytterligare tre MT-enheter i Sverige är på gång med tester. Läs mer i Torbjörns nyhetsbrev som
också ligger på hemsidan.
MTC-konferensen 15-17/9 2015
Vi har nu ett preliminärt program för LfMT-konferensen för medicintekniska chefer. Du har fått
inbjudan, program och anmälningslänk i ett tidigare mail från mig, men här kommer den igen. Vi
hoppas förstås på stor uppslutning, intressanta dagar och mycket nätverkande på Högberga i
september. Sista anmälningsdag är den 15 augusti.
SI-nätverket
SI-nätverket har under våren nästa helt fokuserat på rapporten om PDL och MTP. Seminariedagen
den 25/3 blev mycket lyckad med stort deltagarantal och flera intressanta föreläsare. Dock kunde inte
SoS och IVO delta. Den 9 juni hade jag, Kjell Andersson och Stig Winberg ett möte med dessa
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myndigheter där det framkom ytterligare information som nu kommer att fogas till rapporten. Kjell
får berätta mer om detta på MTC-konferensen.
Nätverket för säkerhetssamordnare
LfMT:s nätverk för säkerhetssamordnare har nu, under ledning av Jessica Ylvén kommit igång och
har idag 20 medlemmar. Nätverket har jobbat med en rapport om hur man kan förbättra flödet av
medicintekniska avvikelser ute i landet. Målet är att ge en handfast vägledning till alla som på något
sätt hanterar MT-avvikelser. En rapport beräknas vara klar under hösten som kompletteras med en
seminariedag där arbetet redovisas.
Nätverk för produktionssystem
Vi har nu startat upp det nya nätverket och sammanhållande person blir Lena Forsberg i Karlstad.
Alla har i uppdrag att rapportera kontaktpersoner till henne, därefter kommer hon så småningom att
kalla till ett första möte. Vi hoppas att nätverket kan göra stor nytta i hur vi på bästa sätt använder
våra produktionssystem och ge oss chefer ett ännu bättre verktyg i vårt arbete.
E-learning
Tomas Hedström i Västerbottens läns landsting blir projektledare för att ta fram ett nytt koncept för
e-learning i medicinteknisk säkerhet. Just nu pågår inventeringen av vilka resurser vi har ute i landet
som kan bidra i arbetet. Man kommer också att titta på ett motsvarande projekt i England.
Nyckeltal/ Löner
Enkäten för nyckeltal är utskickad och ska vara inne den 15/6 och skickas till Dan Hansson enligt
tidigare separat utskick. Börja också redan nu sammanställa de nya lönerna för rapportering till
Ulrica Fjärstedt.
Upphandlingskonferensen 21-22/10 2015
LfMT deltar som vanligt i planeringen av den kommande konferensen i september. Vi kommer att
hålla i ett seminarie och en workshop. Läs mer på Swedish Medtech:s hemsida.
Övrigt
På ”Att göra-listan” finns också revision av Provuppställningsavtalet. Vi behöver även utse en
person i styrelsen som är utbildningsansvarig och ytterligare en person som deltar i TLV:s projekt
om hälsoekonomi (TOVE-nätverket). 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 skön sommar så hörs och syns vi i höst.

Hans-Olof Carlsén
Ordförande LfMT

