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Anteckningar förda vid sammanträde i region 2 för Ledningsnätverket för 

Medicinsk teknik –LfMT 
 

Plats och tid  

Datum: 2016-10-12 

Tid: 10-00 – 15.00 

Plats: Vimmerby Folkhögskola 

 

Närvarande   

Björn Löfqvist Kalmar  

Christer Höglund Västervik Sekreterare 

Qusai Anani Jönköping    

Patrik Westberg Jönköping  

Peter Nyqvist Värnamo  

Nils Ahlberg Östergötland    

Jan Fahlgren Östergötland   Ordförande 

   

 

Ej Närvarande 

Robert Valtersson Östergötland    

 

1 Sammanträdet öppnas  Sammanträdet öppnades och Jan hälsade alla välkomna. 

  Christer Höglund skriver anteckningarna. 

2 Dagordning  Dagordningen godkändes 

3 Föregående protokoll Godkändes och lades till handlingarna 

4 Nytt från Regionerna Alla närvarande gjorde en kort presentation. 

  Kalmar. IT flyttar ut på staden. 

Östergötland. Utveckling av organisationen CMIT till 1.1, gå mot 

mera linjeansvar. Fem stödcentrum skall bli en 2017-01-01. Bra 

samarbete med IT. 

Jönköping. 2014 skrotades förvaltningarna och skapade 

verksamhetsområden, samtidigt bildades Verksamhetsstöd och 

Service där MT ingår tillsammans med bl.a. HMC, Transport Apotek 

och fastighet. Certifiering uppsagt och man gör nu om för hela 

regionen och räknar med att vara klara senare i höst. IT flyttar ut till 

Husqvarna från Jönköping. 
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5 Rapport från LfMT styrelsemöte                                                                                                                            

   ¤ Beslutslistan gicks igenom 

 

¤ Labu 12 Översättning till engelska pågår beräknas 

färdigt 2016-10-18. Kommer att spridas via Björn. 

 

¤ Suppleant. Till suppleant valdes Björn Löfqvist 

 

¤ PDL Rapporten och checklistan klar och skall spridas. 

 Jan skickar. 

  

¤ E-Learning Frågan har tagits upp igen via SKL som 

äger Inera och det är dom som utför det praktiska. Inera 

positiva vid första kontakterna till att starta ett 

pilotprojekt. Ytterligare diskussioner behövs. 

 

 

6 Nyckeltalsenkäten Livlig diskussion kring olika mätvärden. Vi skall hem och fundera på 

vad som är viktigast att jämföra. Hur skall det användas? Skicka 

åsikter till Jan till nästa möte. 

 

7 Medusa Jan sitter med i LfMTs Nätverksgrupp för produktionssystem och ser 

att andra regioner har ”Medusa grupper” som träffas men vi saknar 

detta inom vår region. Dags att starta upp en grupp även hos oss. 

Anmäl representanter till Jan. 

 

8 Reidar    Diskussion angående den låga anmälningsfrekvensen.  Vi upplever 

att det problem för våra medarbetare att välja ut vad som är ett 

Reidar ärende och vad som är ett vanligt fel vid service. 

 Ofta problem vid inmatning i Reidar ex. utrustningen och leverantör 

saknas vilket fördröjer hanteringen. 

 Vi anser att Reidar ger viktig information så att vi kan lära av 

andras händelser. 

 Linköping redovisar några händelser bl.a. MR-kamera där en 

ställning fastnat vid gantryt vilket resulterade i att utrustningen 

måste stängas ner. 

 

9 PDMS Jönköping mycket problem i början fungerar OK nu. MTA sköter det 

mesta av servicen. IT tar hand om felanmälan efter 17:00 samt helger 

och kontaktar sedan MTA. 

  

 Östergötland är på väg att införa ett system. 

 

 Diskussion angående klassning av ingående delar i systemet, vad 

klassas inte som MTP och vad klassas som MTP. 
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10 Övriga frågor Beredskap. 

Hos de flesta bygger det på frivillighet men Östergötland har 2 

beredskapslinjer. 

 

Nästa möte   Den 23/3 2017 kl. 10-15 

  Lokal Vimmerby Folkhögskola, Christer bokar. 

  Kalmar Björn tar fakturan och minnesanteckningarna. 

  


