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1. Sammanträdet öppnas 
 
2. Genomgång av sändlistan 
Vid omorganisation eller andra ändringar skall ordförande i regionen kontaktas för information. Dock 
sker ändringar i sändlistan på egen hand i förslag till agenda inför kommande möte på ProjectPlace. 
 
Jan Fahlgren gav en sammanfattning över den nya organisationen i Östergötland. Se vidare på punkt 6 
nedan. 
 
Vidare diskussioner gällande frågan om begreppet medicinteknisk chef (MTC) och vilka som bör 
finnas representerade på exempelvis MTC-konferensen på Lidingö.  
  
3. Föregående protokoll 
Föregåendes mötes minnesanteckningar gicks igenom och lades till handlingarna.  
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4. LfMT styrelseprotokoll 
Styrelseprotokollet gicks igenom. 
 
Det noterades att det förekommer diskussioner om att samordan upphandlingar över flertalet 
regioner. 
 
Sydöstra regionen ställer sig bakom LfMT:s utredning om att medicinteknisk ingenjör och 
medicinteknisk civilingenjör bör vara ett legitimationsyrke. 
 
5. Förslag till LfMT-ordförande 
Inget förslag i nuläget men vi funderar på alternativen.  
 
6. Sammanslagning eller ökat sammarbete mellan IT och MT inom LiÖ. Östergötlands modell 
förevisades av Jan Fahlgren.  
 
7. Omorganisation av MT Region Jönköpings län. Qusai Anani 
Region Jönköpings läns modell förevisades av Qusai Anani. 
 
8. Hur gick det med ”ägande av MTU projektet”? Jan Fahlgren 
Projektets avslutande presenterades och den kommande förvaltningsmodellen diskuterades i väntan 
på beslut.  
 
9. Reidar 
Bekymmer att få in Reidarrapporter från medarbetare.  
 
10. Bemanning 
Jönköping är 38 medarbetare och under året kommer ersättningsrekryteringar för kommande 
pensionsavgångar. Centrum för medicinsk teknik och IT i Östergötland är cirka 350 medarbetare 
fördelat på fyra verksamhetsben.  
 
11. Övriga frågor 
Inget ytterligare.  
 
12. Nästa möte 
Vi beslutade att mötesordning för region Sydost blir enligt närvarolistan enligt detta dokument. Det 
betyder att nästa möte blir i Linköping på Universitetssjukhuset den 14 oktober. 


