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1 Mötets  Öppnande 

Qusai och Christer hälsar alla välkomna. 

 

2 Föregående mötesprotokoll 

Lades till handlingarna 

 

3 MTC-konferens  

Jan föreslår att vi skall utöka tiden för programpunkten Landet runt så att det 

finns tid för diskussioner 

 

4 Löneenkäten 

Kolumn J kan strykas då i stort sett samma information finns under K. 

Vi föreslår att sjukhusindelningar skall vara kvar. 

Ingen anmälde sig att deltaga i analysgruppen. 

 

5 Antal rapporter till Reidar 

Eksjö  3st 

Kalmar  ? 

Jönköping 0 

Värnamo  0 

MTÖ  2st 

Västervik  1st 

 

6 Bemanning 

Eksjö  1st nyanställd för systemförvaltning 

Kalmar  Ingen förändring 

Västervik  Ingen förändring 

Jönköping 1st återbesättning skall ske 
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Värnamo  1st vakant skall tillsättas 

MTÖ  Några pensionsavgångar i Norrköping samt Motala 

Ny verksamhetschef  rekryteras ,Jonas Samuelsson, 

samt två nya chefer. Totalt 107 anställda. 

 

7 Näste sammanträde 

Torsdagen den 27 mars i Kalmar. 

 

8 Övriga frågor 

Fråga från Östergötland: Klassas Läkemedelsautomater som medicinteknisk 

utrustning. Nej enligt Qusai som har kollat upp det. 

 

PM3: Diskussion om hur vi har hanterat det inom regionen. 

 

Ny representant för nästa mandatperiod för Region 2. Qusai har mandat till 

nästa höst och vi skall komma med förslag på ersättare till nästa möte. 

 

Samverkansavtalet Björn och Qusai har en kort genomgång. Det senaste 

förslaget kommer att bifogas minnesanteckningarna. 

 

Björn undrar hur vi skall dra nytta av MTPreg-Reidar. Möjlighet borde 

finnas efter uppdatering av Reidar. 

 

Reidar- Samtit: Det senaste förslaget är att Samtit går in som delägare med 

ägandeförhållande 50%. Kostnaden (ca 300000:-) för uppgraderingen som 

skall göras delas också lika. 

 

Deffar: Diskussion angående tillbud med rådgivande funktion för 

komprimering som föranlett till skada på patient. 

 

SKL- LfMT: Björn berättar att han som representant för SKL är adjungerad 

till LfMT styrelsemöten. Numera finns ingen direkt koppling mellan SKL 

och LfMT och det ingår inte i hans uppdrag och inget krav kan ställas från 

LfMT. Han kommer att deltaga om han har möjlighet. 

 

 

 

 

Vid tangenterna  

Christer Höglund 


