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Minnesanteckningar LfMT-Sydost 2017-10-12 
. 
 
 
Plats och tid:  
Datum: 2017-10-12 
Tid: 10.00 – 15.00 
Plats: Vimmerby Folkhögskola 
 
Kallade: 
Björn Löfqvist Kalmar Anmält förhinder 
Christer Höglund Västervik  
Qusai Anani Jönköping   Sekreterare 
Patrik Westberg Jönköping Anmält förhinder 
Marcus Ståhlbrandt Eksjö  
Peter Nyqvist Värnamo  
Anders Karlsson Östergötland   Anmält förhinder 
Robert Valtersson Östergötland   Ersattes av Kent Tergeland 
Jan Fahlgren Östergötland   Ordförande 
 
 
Dagordning: 

1. Sammanträdet öppnas 
Jan hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

2. Godkännande av dagordning  
3. Föregående protokoll 

Protokollet godkändes utan anmärkning 
4. Certifiering av Medicintekniska ingenjörer 

Caroline Hagström ordförande MTF var inbjuden för presentation av 
certifieringsprocess av medicintekniksa ingenjörer. Bifogar Caroline anteckningar som 
bilaga 1. 

 
Cirka 1000-1200 MTI i landet. Krav är idag i enlighet med MTFs hemsida. Finns idag ca 500 
godkända certifieringar, och att ”MT fungerar”, är ett vanligt argument att man ej (från 
verksamhetens sida) tittat närmare. Inom MTF gjordes en undersökning efter 23 år, och man 
kom fram till att man måste arbeta kring certifieringen, och man kom fram till att man skall 
fortsätta med certifieringen, men att MTF måste få med sig MTC runt om i landet (därav 
detta besök idag). 
 
Finns även förslag för specialistcertifieringar, till exempel dialysingenjörer (detta ligger på is 
i nuläget). Från MTFs sida vill man gärna att MTC skall skapa ett mål i 
kompetensutvecklingsplanen för MTI för att nå en certifiering. 
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MT, Region Jönköpings län erbjuder sedan 2017 en liten löneökning på 300 kr/mån som en 
uppmuntran för att certifiera sig. MTF:s ordförande tyckte att det är ett bra steg i rättriktning. 
Ett sätt att öka antal betalande medlemmar kan vara att de som anmäler sig för kurs får den 
lägre kursavgiften+medlemsavgiften. 

 
Hur skall man premiera certifierade anställda? Enligt MTFs undersökning vill de flesta 
medlemmar att en certifiering skall ge lönepåslag samt ”vara meriterande”. MTF vill försöka 
påverka SKL att det kommer uppifrån, för att få ekonomichefer/HR et cetera att göra det 
meriterande. Viktigt att det skall finnas en nytta/mening som ligger bortom pengar, till 
exempel krav från verksamheter? 

 
Kan jämföra med ortopeder, där ortopedtekniska ingenjörer är legitimerade, ortopedtekniker 
är ej legitimerad.  

 
MTF vill ha en kravställning (från medcintekniska avdelningar/vården) för vad som skall 
förväntas på en utbildad medicinteknisk ingenjör, ett exempel är praktik, vilket Uppsala skall 
börja med i deras utbildning. 
Diskussion kring vad som skall gå att uppnå inom certifiering, eventuellt skapa en ny nivå, 
funderingar över hur kraven för att uppnå nivån medicinsk ingenjör behövs ses över. Troligen 
namnbyte till Svensk Medicinteknisk Förening (MTF). 

 
5. Ordnat införande av medicinsteknik inom SÖR 

LfMT-sydos har lämnat in ett förslag på hur ordnat införande ska hanteras inom SÖR till 
RSL. Jan presenterade övergripande förslaget. Bilaga 2. 
 

6. Medusa 
fokus i produktionsgruppen har varit nyckeltalsenkäten, hur man får ut den utifrån vilka 
förutsättningar. Många regioner har medusagrupper, men inte alla. Östergötland har en grupp 
där sammankallande chef har rätt att ta 5% (2h/vecka) i anspråk. Testsystemet (i 
Östergötland) används numera mer korrekt, tittar på releasedokument, samt satt ihop 
acceptanskriterier för de tester man gör. Det kommer en ny modul för att utvinna rapporter, 
men den kommer att kosta pengar gissningsvis 25-30’ per år. Medusafrågor kan skickas till 
Jan F. 24/10 skall han ha möte angående Medusa. 
 

7. Nästa möte 
Den 14/3 2018 kl 10-15 
Lokal: Vimmerby folkhögskola – Christer bokar 
Peter Nyqvist tar fakturan och minnesanteckningarna 
 

Vid datorn 
Qusai 
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