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Minnesanteckningar LfMT-Sydost 2018-03-14 
 
 
Plats och tid:  
Datum: 2018-03-14 
Tid: 10.00 – 15.00 
Plats: Vimmerby Folkhögskola 
 
Kallade: 
Björn Löfqvist Kalmar Anmält förhinder 
Christer Höglund Västervik  
Patric Bergström Västervik Ersätter Christer som går i 

pension 
Qusai Anani Jönköping    
Patrik Westberg Jönköping Sekreterare 
Marcus Ståhlbrandt Eksjö Anmält förhinder 
Peter Nyqvist Värnamo Anmält förhinder 
Anders Karlsson Östergötland    
Robert Valtersson Östergötland    
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. Ordnat införande av Medicinskteknik inom Sydöstra Sjukvårdsregionen 

LfMT-sydost har nov-2017 lämnat in ett förslag på hur ordnat införande ska hanteras inom 
SÖR till RSL. Förslaget presenterades och diskuterades. 
Hur många produkter kan det röra sig om, vad blir RSLs beslutande roll, kommer det att 
krävas resurstillskott, vad innebär beslut är det beslut eller rekommendation? 
RSL är positiva och ska ta beslut om det ska införas. 
 
Urvalsprocessen är viktig, det ska vara endast CE-märkta produkter 
 
Uppdrag från RSL. 
Välj ut en testprodukt för att starta processen enligt förslaget 
Beskriv sållningsprocessen i detalj och vilka kriterier som ska vara styrande för urvalet. 
Inventera vilka studier och vilken forskning som pågår inom område MT i varje 
landsting/region. 
Beslut att starta försöket togs av RSL 2018-08-02 
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En produkt valdes ut:  

Miradry, utrustning för behandling av hyperhidros.  

Produkten har funnits en tid men inte på den svenska marknaden.  

Det togs fram underlag till metodrådet, fanns dock inte mycket underlag om produkten. 
Klinisk prövning behövs. Den har sålts i USA men inga relevanta studier finnes.  

Helt enkelt för lite underlag på produkten. 

Förslag på sållningsprocess:  
Nominering av produkt bör komma från vårdverksamheten via C med budgetansvar. Blankett 
är framtagen. Nomineringen bör komma från de som verkligen vill ha produkten och har 
ekonomi till det. Blankett fylls i av MTC tillsammans med verksamheten och skickas till 
metodrådet. 

Diskussioner fördes om att det behövs någon form av checklista på info, processer, datum, 
vilka beslut som ska tas för att spårbarhet ska finnas. Process och blanketter bör digitaliseras 
samt gemensam lagringsyta bör finnas. 

Metodrådsmötet tog upp Miradry 12/2-18 och den sammanfattade bedömning blev att fortsatt 
undersökning av produkten krävs. 

Underlag ska vara klart till midsommar. 

 
5. MT certifiering 

I region Jönköpings län har en hel del MTI certifierat sig delvis pga. den certifieringspeng 
som införts under 2017/2018.  
Förslaget är ute på remiss.  
Region Jönköping har svarat genom Marcus Ståhlbrandt men ingen av övriga regioner. 
Diskussioner fördes om medicintekniker är bra eller ej och för större sjukhus är det relevant 
men kanske inte för mindre.  
 

6. LfMT hemsida  
Jan gjorde en presentation av den nya sidan. Diskussioner fördes om läsrätt.  
Önskemål om nya funktioner: Ett chattforum vore relevant och önskvärt, dels ett generellt 
chattforum men också ett medarbetarforum där specifika problem/utrustning kan diskuteras 
såsom PÖV, röntgen, anestesi etc. Även ett chefsforum är önskvärt.  
Dokumenthantering: En gemensamlagringsyta vore bra där kontinuerlig uppdatering sker. 
 

7. LfMT nätverk 
Säkerhet: Ny rapport framtagen, 1 representant i Medicintekniska säkerhetsnätverket för hela 
stor regionen, viktigt att info går ut till alla och att den representanten pratar och informera 
alla sjukhus. Robert tar med frågan till vår representant och kollar vem denna är då det är 
något oklart. 
Qusai tar med frågan till Region Jönköpings län om ev. ytterligare representant. 
MTP-reg: Kalmar och Jkpg har infört men inte Östergötland, finns ett samarbete med 
England/Scottland. Anpassas mot nya MDR. 
Ny grupp: Medicinteknisk verksamhetsutveckling 
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Diskussioner fördes om 13485 och 9001, certifiering och revision är så omfattande att det 
nästan inte går att ha båda. Det diskuterades också om hur internrevisioner ska ske och Qusai 
framförde frågan om vi skulle kunna revidera varandra. 
 

8. LfMT konferens 
Högberga i år igen. 11-13/9. Jan visade programmet som till stora delar är klart. 
I samband med detta avtackades Christer som i början på sommaren går i pension. 
 

9. Nyckeltalsenkäten 
Få förändringar.  
Tillägg: ”Hur mycket tid läggs på systemförvalting och projekt” och ”Totala interna 
kostnader för MT” MT kostnad-externa kostnader (dvs det vi köper) 
Jan är representant från Regionen. 
Medusa Bi-report/analytic: Frågan är hur många som kommer att köpa denna modul och vad 
den kan leverera. Bi-report kan köpas separat men vid köp av Analytic ingår bi-report.  
 

10. Medusa 
Diskussioner fördes om Medusa och SoftPro. Det finns ett utbrett missnöje med långa 
svarstider på ärenden och dålig respons på ärenden. Softpro har en egen kategorisering 
av ärende som inte förmedlas till användarna. 
Bättre kommunikation och respons från Softpros sida krävs, bättre kategorisering av 
ärenden och problem. 
Nästa vecka har NPS gruppen möte och då kommer detta att tas upp. 
Vi är dåliga på att skicka in exempel på problem till NPS och därför är det svårt att visa 
vilka reella fel som finns. 
Det behövs en representant från region 2 och mötesdeltagarna fick i uppdrag att ta fram 
lämplig kandidat. 
 

11. Nya Reidar 
Presentation av nya Reidar. 
Några fall togs upp: Incident med AGA syrgasregulator som tog eld, förmodligen enligt 
leverantör pga. av gamla oringar. Leverantör inför datummärkning på oringspåsar. 
Centralgaskommiten i berörd region beslutade att gå över på kompositflaskor med 
inbyggd regulator. 
Incident med vårdsäng som kärvat i HLR läge, utfall på orsak okänt vid denna 
tidpunkt. 
Incident med hemventilator som ej fungerade vid längre sjuktransport, orsak 
förmodligen handhavandefel. Rubensblåsa hade dessutom icke medförts vid 
sjuktransporten. 
Incident med läkemedelspump, 24t boost gavs på 2t, förmodligen var orsaken 
handhavande fel. 
Incident på akutavdelning där patientens telemetri blev påverkad av mobiltelefon, 
patient hade blivit tillsagd av vårdpersonal att stänga av men patienten vägrade. Vid 
avstängning av mobiltelefon fungerade telemetri igen. Eventuellt lex maria anmälan. 
 

12. Övriga frågor: 
Anders påtalade att provuppställnings protokoll bör uppdateras med mer info. 
Under kontroll rutan 
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-säkerhet, vad kontrollerar vi? För vagt underlag, vad tittar vi på? 
Lagring, säker radering, patientdata 
 
Östergötland tar fram förslag skickar ut till region2 och säkgruppen (Jan) som har 
nästa möte13 april. 
 
Patrik har fått frågan från labtech företag om samarbete med MT då leverantörer av 
Lab utrustning har svårt att möta sjukhusens krav på inställelsetider. Olika former av 
samarbete med lab finns redan , Östergötland har samarbete, Västervik har visst 
samarbete.  
 
 
 

13. Nästa möte 
2018-09-06 kl. 10 sker via lync 
Möte i november sker på Vimmerby folkhögskola och datum väljs ut via doodle 
 
 
 
 
 

Vid datorn 
Patrik 
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