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Anteckningar förda vid sammanträde i region 2 för 
Ledningsnätverk för Medicinsk Teknik – LfMT 

Plats och tid Folkhögskolan Vimmerby, 5 april, kl 10 – 15 2016  

Närvarande Björn Löfqvist Kalmar  

Christer Höglund Västervik 

Jan Fahlgren Linköping 

Robert Valtersson Linköping 

 

 

 

 

Ej närvarande Regina Rosander Linköping 

Qusai Anani Jönköping 

Peter Nyqvist Jönköping 

 

 

 

 

 

1 Sammanträdet öppnas Sammanträdet öppnades, Björn hälsade alla välkomna. 

Jan Fahlgren valdes till sekreterare. 

 

 

2 Föregående protokoll  Godkändes och lades till handlingarna 

Beslut: Protokollen ska fortsättningsvis ha samma 

mall/format som från LfMT Styrelsemöten. 

 

 

3 LfMT Beslutslistan Beslutslistan ligger på projektplatsen och den gicks igenom 

med kommentarer och beslut från region 2. 
 

 

4 MTC-Konferensen Är planerad till den 13/9 – 15/9, Björn presenterade det 

preliminära programmet. En av frågorna från LfMT-styrelsen 

var om det fanns intresse av ett studiebesök på NKS och i så 

fallet när det kan vara möjligt under själva konferensen. 

Beslut: Rekommendation från region 2 - Det finns ett stort 

intresse och vi genomför studiebesöket under eftermiddagen 

dag 2. 

 

 

5 Sofies frågor om 
ordnat införande av MT 
 

Hanterades under punkten LfMT beslutslista  

6 Hantering av uppdrag 
från TLV inom 
Regioner/Landsting i 
Sydost 

Från område Kalmar är Björn Löfqvist kontaktperson mot 

TLV, Björn sitter även med i metodrådet för sydöstra 

sjukvårdsregionen. De använder sig av ett frågeformulär som 

skickas med rapporterna från TLV ut till vårdrepresentanter. 

Något som vi inom hela vår region sydost kan använda sig av. 

 

Kontaktperson mot TLV från Östergötland är Jan Fahlgren. 

Hanteringen av uppdrag från TLV hanteras lite i mån av tid. 

Region Östergötland vill få ett formellt uppdrag från 

regionsledningen likande det Läkemedelsenheten har fått 

gällande läkemedelsfrågor från TLV. 

 

 

7 Produkter för TLV att TLV vill få in förslag på produkter att utvärdera.  
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utvärder Beslut: Vi tar hem frågan och har vi något förslag så skickas 

det in till TLV. 

 

8 Nytt från regionerna Region Östergötland 

Fortsätter att utveckla organisationen CMIT, som nu går mot 

ett mera linjeansvar, från förvaltningsmodellen. Det är många 

nya enhetschefer under verksamhetsområdet Service & 

Support. MT-delen ska nu gå in den gemensamma 

kundtjänsten som ett alternativ för vården. Centralt ägande 

av utrustningar blev en framgång och håller på att utvecklas. 

Bland annat så ska läkemedelsautomaterna ägas av CMIT och 

hyras ut. 

 

Landstinget Kalmar 

IT - förvaltningen flyttar ut på stan, vilket kan innebära att 

de kommer ännu längre från vården. De är svårt att hitta rätt 

i olika sammabetsformer ihop med IT. Pm3 börjar att fungera 

inom landstinget. I Kalmar så har man tagit över 

hörselvården, vilket innebär nyanställning av två stycken 

ingenjörer 

 

 

9 Reidarrapporter som 
vi bör känna till 

Landsting Kalmar 

Har fortfarande problem med defibrillatorerna Zoll i 

ambulanserna. 

Kalmar har ett skolexempel på vad som kan gå fel. Se Reidar 

ärende: 02101. Läsning rekommenderas 

 

Region Östergötland 

Har inget att rapportera 

 

I övrigt så gick mötet igenom aktuella reidar – ärenden 

 

 

 

 

10 Vad vill vi med LfMT 
och LfMT sydost 

Vi har mycket gemensamt och skulle kunna utöka agendan 

med ytterligare fasta mötespunkter. 

Beslut: Vi inför två punkter till: 

 Medusa 

 LfMT Nyckeltal 

Alla lägger upp nyckeltal för 2015 på projektplatsen och 

Robert Valtersson sammanställer dessa till nästa möte. 

Övrigt. 

Alla dokument som hanteras på våra möten ska ligga på 

projektplatsen och det är allas ansvar att ta del av dessa. 

Varje regionsdel ska vara representerad på våra möten 

Vi kommer fortsättningsvis att förlägga våra möten till 

folkhögskolan i Vimmerby 

Sekreterare ska skicka ut en kalenderinbjudan till nästa 

möte. 

 

 

11 Övriga frågor Västervik ska börja med aktivering av Medusa helpdesk. 

Christer kontaktar Jan Fahlgren för ett studiebesök och 
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presentation av hur CMIT arbetar med Helpdeskmodulen. 

Hur ska vi vara representerade från vara regionsdel i sydost? 

Region Östergötland 

 Jan Fahlgren 

 Regina Rosander 

 Robert Valtersson 

 Nils Ahlberg (ersättare) 

Region Jönköping 

 Qusai Anani 

 Peter Nyqvist? 

 Xxx? 

Landstinget Kalmar 

 Björn Löfqvist 

 Christer Höglund 

 

Björn informerade: 

Lars Asteborg ringde precis innan mötet och berättade att de 

nu kommer och begära in försäkran om överensstämmelse för 

den medicinska centralgasanläggningen. 
 

 

12 Nästa möte Den 12/10 kl 10-15 

Christer bokar lokal på Folkhögskolan i Vimmerby 

Västervik (Christer) tar fakturan och minnesanteckningarna. 

Svar senast den 5/10 2016 till Christer Höglund. 

 

 

 


