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Hej alla LfMT:are!
LfMT:s verksamhetsår 2017/2018 är snart till ända och det är dags för en liten summering. Det pågår
mycket arbete inom LfMT och då speciellt inom våra nätverk och förvaltningsgrupper.
Reidar
Den 5 mars kom det nya Reidar äntligen igång. Det har varit mycket arbete och många vändor i detta
innan vi kommit dit vi är idag. Reidar hade en träff för certifierade rapportörer den 8-9 februari som
var mycket uppskattad. Nu ser vi fram emot ny plattform och ett helt nytt Reidar och mycket
inrapporteringar!
MT-säkerhetsnätverket
Nätverket har i år kommit igång i ett rasande tempo. Rapporten om vägledning i avvikelsehantering
och hantering av säkerhetsmeddelande är publicerad och klar. Vi har även skickat in ett abstract om
rapporten till Patientsäkerhetskonferensen och Medicinteknikdagarna i höst. Gruppen håller även på
att göra en Powerpoint om nya MDR och en nationell vägledning kring mobiltelefoni och
radiosändare inom hälso- och sjukvården. MDR finns redan på vår hemsida och vägledningen kring
mobiltelefoni kommer ut inom kort.
NPS-gruppen
Nätverket arbetar vidare med nyckeltalsenkäten och fortsatt utveckling av den. De har även haft
några möten med Softpro angående deras ärendehantering och svarstider. Finns även en förfrågan till
gruppen att förvalta PMFU-talen.
MTP-Reg
Det pågår en dialog med ett sjukhus i England då de är intresserade av att använda MTPReg. Även
Saudi Arabien har visat intresse. Det är mycket roligt att det finns ett internationellt intresse av det
arbete som vi gjort! Inom förvaltningsgruppen pågår upplärning av nya medlemmar som ska ersätta
två som ska gå i pension.
MIS-nätverket
Vi har sedan ett tag tillbaka en idé framtagen om att arbeta med en MT e-Klient som komplement till
det e-Klientarbete som görs inom Inera. Vi ser att det finns ett behov av detta arbete och en vinst i att
vi gör det nationellt, men vi har idag inte personer utsedda i projektet. Vi önskar att alla tänker till
och funderar över om rätt person för detta projekt kan finnas i din organisation. Intresse kan anmälas
till någon i styrelsen eller nätverket.
E-learning
Här bollas vi fortfarande mellan Inera och SKL. Vi arbetar vidare med frågan tillsammans med MTF
och SAMTIT.
Upphandlingskonferensen
LfMT har under många år varit med och hjälpt till att arrangera Upphandlingskonferensen som LFU
och Swedish Medtech bjuder in till. Vi har haft en dialog med dem om vår roll i konferensen och vad
LfMT får ut av att hjälpa till och göra det arbete som vi tidigare gjort. Resultatet av dialogen blev att

Ordförandebrev Juni 2018

Ledningsnätverket för Medicinsk Teknik

LfMT inte kommer att hjälpa till att arrangera konferensen i år. Vi ser att det är en viktig konferens
för våra medlemmar, men arrangemanget görs i år utan vår medverkan.
Nätverket för verksamhetsutveckling
Tidigare i maj skickade jag ut en förfrågan angående det nya nätverket för verksamhetsutveckling.
Syftet med nätverket är att personer som arbetar med utvecklings- och kvalitetsfrågor samt har
kunskap inom området ges utökade möjligheter att samverka och dra nytta av varandras arbete,
erfarenheter och kontaktnät.
På så sätt kan vi sprida goda exempel på rutiner och förbättringar av arbetssätt mellan våra
medicintekniska enheter samtidigt som det blir ett forum att utbyta erfarenheter samt få råd och tips.
Vi vill gärna få in fler förslag till Ronny Carlsson (ronny.carlsson@regionorebrolan.se) eller till mig.
Vi kommer efter sommaren kalla till ett första möte för att diskutera kring uppdragets innehåll,
aktuella frågeställningar samt nätverkets fortsatta funktion.

MTC-konferensen 11-13 september 2018, Högberga, Stockholm
Årets viktigaste konferens! 
Nu går det att anmäla sig till konferensen. Nytt för i år är att man kan välja del av konferensen och
önskemålet om att avsätta mer tid för samvaro och utbyte kommer att kunna infrias på onsdag då vi
bokat relaxen med bastu och bad – så medtag badkläder! Bifogar även programmet.
anmälningslänken

Glad midsommar till Er alla och med förhoppningen att vi alla ses på Högberga.
Anna Sundén
Ordförande LfMT

