
 

 

LfMT Sydost  

   

 

 

Anteckningar förda vid sammanträde i region 2 för Ledningsnätverket för 

Medicinsk teknik –LfMT 
 

Plats och tid  

Datum: 2017-01-19 

Tid: 13-00 – 14.00 

Plats: Video - telefonmöte 

 

Närvarande   

Björn Löfqvist Kalmar  

Christer Höglund Västervik  

Peter Nyqvist Värnamo  

Anders Karlsson Östergötland    

Jan Fahlgren Östergötland   Ordförande 

   

 

Ej Närvarande 

Qusai Anani Jönköping    

Patrik Westberg Jönköping  

 

1 Sammanträdet öppnas  Sammanträdet öppnades och Jan hälsade alla välkomna. 

2 LfMT-Sydost vara en del av Sydöstra sjukvårdregionen?  

Inom vår region ”Sydöstra sjukvårdregionen”, så borde vi få in MT-perspektivet / MT-frågorna. 

LfMT-sydost borde kunna vara en del ”regionala samarbeten”. IT är idag representerade via 

eSPIR (Cosmic) och sen är ”RegionIT” är på väg in. 

Sydöstra Sjukvårdsregionen styrs av Samverkansnämnden, som beslutar om vilken sjukvård 

inom de regionsgemensamma sjukvårdsområdena ska samordnas. Samverkansnämnden är en 

politisk nämnd. 

Mats Bojestig är ordförande i Regionsjukvårdsledning i sydöstra sjukvårdsregionen, som är ett 

beredande organ och förser samverkansnämnden med beslutsunderlag. Gruppen utgörs av 

tjänstemän från de tre ingående regionerna. 

Lena Lundgren (hälso och sjukvårdsdirektör i Östergötland), som har en styrelsepost i 

regionsjukvårdsledningen tycker idén var väldigt bra, då de ibland saknar MT-perspektivet. 

Hon ska ta upp önskemålet på första styrelsemöte nästa år (troligtvis Februari) och om 

styrelsen anser att de ska utöka området regionala samarbeten med LfMT-sydost, så kommer 

LfMT-sydost bli inbjuden att presentera vilka frågor vi tycker viktiga och vad vi anser att vi 

kan bidra med. 

 

 

http://plus.rjl.se/index.jsf?nodeId=40483&nodeType=13
LfMT-Sydost%20Presentation_20170119.pptx
LfMT-Sydost%20Presentation_20170119.pptx
http://plus.rjl.se/index.jsf?nodeId=40478&nodeType=13
http://plus.rjl.se/index.jsf?nodeId=40479&nodeType=13


 

 

LfMT Sydost  

   

 

 

3 Fördelar – Nackdelar med att med i nätverket sydöstra sjukvårdregionen 

 

Deltagara diskuterade i vilka frågor det vara intressant att vara med och varför och alla var 

positiva till att vi är med och ser möjligheter till att kunna påverka utvecklingen inom sydöstra 

regionen. 

 

Fördelar: 

Vi får en möjlighet att påverka utvecklingen inom sydöstra regionen och vara med i ett nätverk 

där MT kan vara med och påverka, vara behjälpliga och ge beslutsstöd. 

 

Nätverket sydöstra sjukvårdregionen kommer troligtvis att stöpas om och de kommer blir olika 

programgrupper, där MT måste vara en naturlig del av. På grund av bl.a. ordnat införande av 

medicintekniska produkter. 

 

Nackdelar: 

Kan skapa uppdrag som vi inte har resurser till.                                                                                                         

 

4 Beslut 

Styrelsen i LfMT – Sydost beslutade att vi ska arbeta för att komma med i sydöstra 

Sjukvårdsregionen och ska då ligga under rubriken Regionala Samarbeten. Vårt nätverk ska 

då heta: Regionalt nätverk Medicinsk Teknik 

 

Viktiga frågor / områden där MT ska vara med och som har ett regional intresse inom Sydost. 

Ordnat införande av medicintekniska produkter 

Cosmicanslutningar mot medicintekniska produkter 

 

Jan Fahlgren får i uppdrag att kontakta Lena Lundgren och meddela vårt beslut och att hon 

tar upp det på nästa regionsjukvårdledningsmöte som de ska ha den 3/2 2017. 

 

Jan Fahlgren ska också kontakta Johanna Rosander sid hemsidansvarig och försöka få en egen 

hemsida under Regionala samarbeten. 

 

5 Övriga frågor 

Uppdrag  från senaste LfMT-styrelsemöte. 

 

Jan F. ska samla in önskemål på programpunkter till hösten konferens från region 2. 

Det ska redovisas vid nästa styrelsemöte som är den 16/3 2017. 

 

Skicka Era önskemål om programpunkter till Jan Fahlgren. 

 

 

Nästa möte   Den 23/3 2017 kl. 10-15 

  Lokal Vimmerby Folkhögskola, Christer bokar. 

  Kalmar Björn tar fakturan och minnesanteckningarna. 

  


