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Plats   Universitetssjukhuset Linköping 

 

Närvarande  Björn Löfqvist   Kalmar 

   Christer Höglund  Västervik 

   Jan Fahlgren   Linköping 

   Claes Otterborg  Jönköping 

   Robert Valtersson  Linköping 

   Nils Ahlberg   Östergötland 

   Regina Rosander  Östergötland     
   

Agenda 

 

1. Sammanträdet öppnas 
a. Jan öppnade mötet 

 

2. Föregående protokoll 
a. Presenterades utan anmärkning 

 

3. Genomgång av LfMT beslutslista 
a. Rekommendation till sydosts mötesdeltagare att titta igenom beslutlistan inför 

regionsmöten, alternativt skicka ut frågan till gruppen om det är någon viktigt punkt att 
belysa. Beslutslistan ligger på projektplatsen. Björn uppdatera den så att den senaste 
version ska ligga där. Man kan ange en personlig notifiering när ett dokument har blivit 
uppdaterat på PP. 

 

4. Diskusson om FU-Planering och genomförande 
a. Hur ser FU-planeringen ut i regionen, används PMFU? 
b. Kalmar hanterar FU-omfattningen via en dokumenterad evidensbaserat urval. De 

använder estimerad FU-tid per modell i medusa.  
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i. PMFU-talet måste värderat lokalt beroende på hur utrustningen används lokalt 
på sjukhuset.  

ii. Björn skicka FU-rutin och ledningssystem till mötesdeltagarna 
c. I Jönköping är det varierat nivå på FU. Grunden är evidensbaserat och styrs av en 

processledare via ett ledningssystem. 
i. Clas skicka ut deras gamla ledningssystem till mötesdeltagarna 

 

5. Nytt från Regionerna 
a. Kalmars Län 

i. Kalmar 
1. Har tagit över service/Underhåll på ”öron” och anställt två ingenjörer. 

ii. Västervik 
1. Satsar just nu mycket på ledarutbildning. 

b. Jönköpings Län 
i. Resultatet av den nya omorganisationen håller på att ses över och förändras 

ii. Jönköping 
1. Clas ska sluta den 23/10 
2. Tillbyggnad av onkologen pågår och ny CT är införskaffad. 

iii. Eksjö 
1. Ombyggnationer på gång 

iv. Värnamo 
1. Ombyggnationer på gång 
2. Peter har blivit enhetschef. 

c. Östergötland 
i. Cyclotronen ska driftsättas Mars 2016 

ii. PCA-pumpar ska ägas och hyras ut 
iii. 700st vårdsängar ska bytas ut 2015-2016 
iv. Enheten i Motala är 9st medarbetare + en enhetschef varav en från IT.  

1. En från MIT, en från FSH är placerad i Motala 
v. Enheten i Norrköping har 14st medarbetare (varav tre stycken från IT) + en ny 

enhetschef (Niklas Gunnarsson). 
vi. Enheterna i Linköping ska omorganiseras LabDialys ska slås ihop med Centrala 

2 (RTG). På så sett får vi en enhet mot vår största kund Diagnostikcentrum 
(RTG+Lab) 

1. Centrala 1: 16st, Centrala 2: 7st(RTG) + 5st(IT), LabDialys: 4st, 
Drift&Support (servicedesk, IT-akuten + beredskap IT): 20st, FSH: 18st, 
Kund&Verksamhetsstöd: 16st(ska delvis flyttas till verksamhetsområde 
”Stöd&Kvalite”.  

 

6. Reidar rapport som vi bör känna till 
a. Den dåliga anmälan beror på troligtvis på dåliga rutiner. Det finns ärenden, men 

kommer inte in i Reidar. Delvis på grund av att Reidar-gränsnittet är svårt att hantera 
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b. ”Reidar rapport” ska vi ha med som en stående punkt på agendan. 
c. Jönköping har ett ärende på gång: Rengöringsmedlet kan gå ut via vattenreningen på 

Dialysen 
d. Östergötland: På ett Samsung lunglab fick en patient benen klämda och personalen fick 

ena handen klämd då potter började gå neråt. Patient själv kom åt manöverknapparna 
på baksidan av pottern. 
 

 

7. Landsting/Regions representation i LfMT 
a. Vilka frågor ska behandlas inom LfMT? Verksamhetsfrågor eller arbetsgivarfrågor? 
b. Historiskt har det varit arbetsgivarfrågor. Representationen kan vara en mix av 

verksamhetsutvecklingsansvar och chefer. Region Östergötland skulle vilja skicka 4st 
representanter. 

c. Ska vi åka mellan orterna eller samlas till en gemensam ort dit alla får åka för möten 
inom LfMT sydost? Förslag att vi kan samla ihop oss i ev Vimmerby? 

d. Christer kollar upp möjligheten att vara i Vimmerby folkhögskola. 
 
8. Vad vill vi med LfMT och LfMT Sydost. 

a. Behandlades under punkt 7. 

 

9. Övriga frågor 
a. Inga övriga frågor 

 

10. Nästa Möte 
a. Eventuellt i Vimmerby Folkhögskolan 

i. 2016-04-05 
b. Ett fysiskt möte per Termin 

i. Videomöte vid behov. 
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