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Ledningsnätverket för Medicinsk Teknik

Hej alla LfMT:are!
Snart sommar!
Mycket som ska klaras av innan sommarledigheten. Det har varit en hektisk tid och mycket nytt att
sätta mig in i som ny ordförande. Tur att jag har en fantastisk styrelse som är rutinerade och
engagerade.
Vi anordnade i april en träff med alla ordföranden/sammankallande i våra nätverk så att alla fick en
inblick vad som är på gång inom de olika nätverken och hur kan vi samverka mellan grupperna. Det
blev en oerhört givande dag. Det ledde också till en handlingsplan för styrelsen vilka olika behov och
stöd som våra nätverk behöver.
Ni kan som vanligt följa styrelsens och nätverkens arbete via hemsidan, där bland annat nyhetsbrev
och minnesanteckningar publiceras.
Hemsidan
Ulrika Sandberg ansvarar för vår hemsida. Har ni synpunkter och tips kontakta gärna Ulrika.
Reidar
Mattias och hans grupp har fått i uppdrag att föreslå styrelsen hur en förvaltning av Reidar kan se ut.
SAMTIT är numer med som vår delägare av Reidar.
Mer information får ni på konferensen på Högberga.
MTPReg
Här händer det mycket – många som vill vara med. Här är det också utlagt ett uppdrag att föreslå
styrelsen hur vi ska förvalta MTPReg i fortsättningen.
Mera vad som är på gång kommer Torbjörn att dra på konferensen.
SI-nätverket
Kjell Andersson har från nätverket skickat in en slutrapport angående ”Hantering av
nätverksansluten utrustning för ökad patient- och IT- säkerhet” till styrelsen. Gruppen har även
lämnat in ett nytt förslag till projekt, ”Standardiserad MT e-klient”.
Nätverket för säkerhetssamordnare
Jessica Ylvén och nätverket har bland annat agerat referensgrupp till Skånes arbete med att ta fram
nya rutiner för mobiltelefoni och trådlös kommunikation nära MTP. Vi kommer återkomma inom
kort med mer om detta. Kanske kan det ligga till grund för en mer enhetlig hantering över landet?
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Nätverk för produktionssystem
Lena Forsberg och Jeanette Lindblom driver arbetet i vårt nyaste nätverk. I NPS-gruppen arbetas det
just nu med Nyckeltalen. Här kommer styrelsen att förtydliga uppdragsbeskrivningen och stödja
gruppen med prioritering av arbetet framåt.
E-learning
Här har MTF:s ordföranden Caroline Hagström, SAMTIT:s Mikael Rehnström, jag och Tomas
Hedström, som är sammankallande, funderat på hur ett samarbete oss emellan skulle se ut. Vi har
konsulterat jurister om hur ett samverkansavtal skulle kunna formuleras. Gruppen har även tagit fram
ett presentationsmaterial angående e-learning.
Nyckeltal/ Löner
Hans-Olof har skickat ut enkäten för nyckeltal. Den ska vara inne den 15/6 och skickas till Dan
Hansson.
Ulrica Fjärstedt, som under veckan skickade ut mail till oss om årets löneenkät, vill att vi med
vändande post  skickar tillbaka ifylld löneenkät 2016. Hon startar sammanställningen i mitten av
augusti och vill då ha svar från oss alla.

MTC-konferensen 13-15 september 2016
Vi har nu ett preliminärt program för LfMT-konferensen för medicintekniska chefer som bifogas.
Här kommer även anmälningslänken till årets konferens.
https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=8077&CLEAR=yes&REGLINEID=3
6980&REGLINENO=1&REGLINEPAGENO=1

Vi hoppas på stor uppslutning, intressanta dagar och mycket engagemang och nätverkande på
Högberga i september. Sista anmälningsdag är den 16 augusti 2016.

Övrigt
Vi har adjungerat in Josef Adolfsson, Skaraborgs sjukhus, som utbildningsansvarig i styrelsen.
Känns väldigt bra då redan på första mötet som Josef var med på hade en massa idéer.

Soliga hälsningar från Norr
Anna Sundén
Ordförande LfMT

