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Kallade  
 

 När-
varande 

Från-
varande 

Björn Löfqvist (Kalmar)   

Qusai Anani (Eksjö)   

Christer Höglund (Västervik)   

Håkan Gustafsson (Norrköping)   

Jan Fahlgren (Östergötland)   

Peter Nyqvist (Värnamo)   

Claes Otterborg (Jönköping)   

Kent Tergeland (Motala)   

Regina Rosander (Linköping)   

 

1- Sammanträdet öppnas. 

2- Föregående protokoll 

Inga synpunkter på förekommande protokoll. Protokollet lades till handlingarna. 

3- Ämnen som skall tas med vid Lfmt:s årsmöte i september (Landet runt).  

Beslut: Qusai behöver några rader snarast från var och en om det som hänt i regionen.  

4- Sammanslagning eller ökat sammarbete mellan IT och MT inom LiÖ. Jan Fahlgren 

MT och IT har ett uppdrag att utreda för och nackdelar med en sammanslagning. En utredning har 
skett under våren. Utredningen förordade en sammanslagning. 
Landstingsledningen tvekar och har tillsatt en grupp som genomfört en konsekvensanalys.  

I dagsläget är utfallet inte klart. Det ska bli spännande att följa utfallet och effekterna av detta.  
 
Det finns starka farhågor från flera MTC i regionen att en sammanslagning mellan MT och IT sk ulle 

försämra MT-verksamheten radikalt.  

5- Status i ”ägande av MTU projektet”. Jan Fahlgren 

Projektet avslutas i december. Tre produkter, deffar, EKG och vårdsängar, är utvalda som modeller 

för hur de ekonomiska modellerna ska se ut.  

 



6-  Reidar 

Som vanligt är rapporteringsfrekvensen låg.  

- Mobil rtg som skenat. Inget fel kunde upptäckas. Hände igen efter två veckor. Efter byte av styrkort 
har det fungerat.  

- Medidyne-systemet har problem med sändning av EKG-till sjukhusen och överföring av EKG från 

Medgate ( insamling av Ambulans-EKG) till databasen Muse. 
- RF ablation av levertumörer har inte fungerat pga tunn patient och ”diatermiteknik”. Modernare 
teknik använder mikrovågor där den här typen av problem inte förekommer.  

7- Bemanning 

Det pågår rekryteringar lite här och där. Lönesättningen är ett bekymmer i och med att vår lönestege 
är så liten.  

8- Övriga frågor. 
Motionen.  
Motionen har inte skickats ut eftersom styrelsen inte uppfattat att det är en motion eftersom det stod 

”förslag” i titeln.  

Beslut: Qusai skickar in motionen igen men då utan ordet ”förslag” i titeln. 

Hemsidan  

Björn lyfte frågan om vad hemsidan egentligen skulle användas till och varför så många inloggningar 
krävs. Mötet nådde konsensus i att hemsidan ska vara ett verktyg för att sprida information mellan 
landets MTC. En nivå på inloggning kan vara nödvändig men mötet ansåg att de dokument som 

läggs ut på hemsidan skall vara åtkomliga för alla MTC utan ny inloggning. 

Om hemsidan ska användas som ett dokumenthanteringssystem där arbetsdokument förvaras är det 
bättre att ett speciellt dokument- och projekthanteringssystem införskaffas.  

Frågan om hemsidan kommer att lyftas under MTC-konferensen.  

9- Nästa möte 

Beslut: Norrköping. 2015-03-05 kl 10 00 – 15 00. 


