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Minnesanteckningar LfMT-Sydost 2017-03-23 
. 

 

 

Plats och tid:  

Datum: 2017-03-23 

Tid: 10.00 – 15.00 

Plats: Vimmerby Folkhögskola 

 

Kallade: 

Björn Löfqvist Kalmar Sekreterare 

Christer Höglund Västervik  

Qusai Anani Jönköping    

Patrik Westberg Jönköping Anmält förhinder 

Peter Nyqvist Värnamo  

Anders Karlsson Östergötland   Anmält förhinder 

Robert Valtersson Östergötland    

Jan Fahlgren Östergötland   Ordförande 

 

 

Dagordning: 

1. Sammanträdet öppnas 

 

Jan hälsade alla välkomna och öppnade mötet på exakt starttid. 

2. Godkännande av dagordning  

3. Föregående protokoll 
Protokollet godkändes utan anmärkning 

4. Nytt från Regionerna 

 

Eksjö. Ny platschef på Höglandssjukhuset. Intern rekrytering. Kommer att jobba 

halvtid som chef och RTG ingenjör. 

Region Jönköping är certifierade enligt ISO 9001. 13485 valdes inte främst pga MTA 

inte har någon tillverkning. Möjligen kommer 13485 framöver.   

 

Värnamo. Ny Op tas i bruk i höst.  

 

Jönköping. Ett nytt hus byggs inför bland annat läkarutbildningen 

Kalmar län: Johan Rosenqvist blir ny HSD i Kalmar län. Vi kommer också se över 

serviceavtalen på en länsövergripande. MTC får numera teckna serviceavtal upp till 

drygt 500 000:- 

Sjukhusen ska reducera vårdplatser pga personalbrist och kostnadsreduktion. 

Vi håller på att införa ett lyckat digitaliseringsprojekt som handlar om bildhantering.  

Västervik. Stenkrossen ska flyttas till Västervik. Certifierad enligt 13485 och 9001. 

Semko har höjt priset radikalt och vill ha separata revisioner. Diskussion pågår om vi 
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ska ta bort något certifikat.  

 

Kalmar. Operationsrobot kommer att installeras snart. Disk- o spolmaskinerna kommer 

att läggas in i medusa. Diskussioner pågår om vi även ska ta över ansvaret för 

autoklaver o disk- o spol. Certifierad enligt 13485 och 9001. Semko har höjt priset 

radikalt och vill ha separata revisioner. Diskussion pågår om vi ska ta bort något 

certifikat. 

Östergötland: Alla stödfunktioner exkl. lab o RTG är hopslagna till ett nytt centrum 

med namn Centrum för verksamhetsstöd och utveckling CVU. Verksamhetscheferna är 

direkt underställda centrumchefen. Verksamheten är uppdelad i produktionsenheter. 

Hela CVU innehåller ca 900 personer.  

 

Byggandet fortsätter och är omfattande. 

 

Norrköping är certifierade enligt 9001.  

5. Certifiering av Medicintekniska ingenjörer 

 

Vid förra LfMT styrelsemötet beslutades på begäran från certifieringskommittén att 

dom vill komma och berätta om certifieringen.  

Beslut: Jan bjuder in Caroline till nästa möte. 

6. Rapport från LfMT styrelsemöte 

a. Beslutlistan 

 

Vi försöker få fram ett samarbete med Inera om web-baserad medicinteknisk 

säkerhetsutbildning 

 

Medicinsk teknik och LfMT har stärkt sin position inom SKL vilket är glädjande 

 

b. LfMT-Konferensen 

 

Vilka ämnen önskar vi under MTC-konferensen? Landet runt behöver styras upp 

map tid och innehåll.  

Region 2 önskar IoT, E-hälsa och digitaliserings block. 

c. Uppföljningsmöte nätverken 

 

Titel blir gruppledare för nätverken(ex SI-systemintegrator, NPS och säkerhet ) 

och förvaltningsledare över förvaltningsgrupperna (ex.. MTP-reg och Reidar ) 

Nätverken och förvaltningsgrupperna ska utse en vice ledare…. 

Alla uppdragsbeskrivningar ska fastställas vid nästa styrelsemöte, den 18/4 
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7. Nyckeltalsenkäten 

Enkäten är omarbetad men strukturen är ganska intakt för att behålla kontinuiteten.  

Enkäten är klart förbättrad och ger möjligheter att hitta kvalitetsparametrar.  

- Vi diskuterade hur vi ska sammanställa nyckeltalen för att hitta kvalitetsparametrar. 

Beslut: Jan hör med Jeanette om det går att lägga till en rad längst ner där totala antalet 

registerade utrustningar, planerat FU, utfört FU och andelen planerat FU och utfört FU i % 

finns. Detta ska fungera som ett exempel vilket kan diskuteras under t.ex. MTC konferensen.  

8. Sydöstra sjukvårdregionen 

Det finns önskemål om ökat samarbete i regionen.  

- en regionövergripande samarbetsgrupp där aktuella frågor diskuteras, ex. vilka 

produkter som är lämpliga att hanteras av hjälpmedelsverksamheten, hur hanteras 

konsumentprodukter,  

- den regionövergripande gruppen ska vara rekommenderande  

Beslut: Jan kallar till ett videomöte i maj där vi pratar ihop oss om vad vi ska säga under RSL-

mötet 

9. Medusa 

Behovet av en regional medusagrupp diskuterades.  

Beslut: Alla ger Jan uppgift om vilka som jobbar med Medusa på sjukhusen. Vid behov bjuder 

Jan in till möten där aktuella frågor diskuteras.  

10. Reidar 

Qusai har rapporterat två tillbud under året. Båda handlar om Zoll-defibrillatorer som 

inte defibrillerat.  

 

Björn har rapporterat till Läkemedelsverket en fråga om en leverantör, i det här fallet 

Mediplast kan anses ha tagit sitt ansvar när dom helt avsäger sig ansvar för den 

medicintekniska servicen och hänvisar till tredjepartservicegivaren Nordic Service 

Group. Jag anser att Mediplast inte tar sitt ansvar och frågan är anmäld till 

läkemedelsverket. 

Robban rapporterade bland annat om en transportventilator som slutat fungera under 

transport.  

11. Övriga frågor 

IoT. Hur hanteras detta ur ett MT-perspektiv. 

- Lifecarex har kontaktat en vårdcentral inom region östergötland direkt med förfrågan om 

test av konsumentprodukter vilka ska användas i vården. Hur ska detta hanteras? Ett utmärkt 

exempel som skulle kunna hanterats i det regionövergripande RPMG Med tech rådet. 

 

- Digitalisering. Artikel i DM? 

Begreppet digitalisering behöver nyanseras. Björn skriver ett utkast till artikel så får vi se vad 

vi gör med den.  
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12. Nästa möte 

- om det uppstår något behov att diskutera någon fråga så tar vi upp det med Jan som ordnar 

ett videomöte. 

Den 12/10 2017 kl 10-15 

Lokal: Vimmerby folkhögskola – Christer bokar 

Qusai Anani tar fakturan och minnesanteckningarna 

 

Vid datorn 

Björn 

 


