
 

 

LfMT Sydost  

   
 
 
Minnesanteckningar LfMT-Sydost 2018-09-06 
 
 
Plats och tid:  
Datum: 2018-09-06 
Tid: 10.00 – 12.00 
Plats: Video 
 
Kallade: 
Björn Löfqvist Kalmar  
Fredrik Grödén Kalmar  
Christer Höglund Västervik  
Patric Bergström Västervik  
Patrik Westberg Jönköping  
Marcus Ståhlbrandt Eksjö  
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 samt så diskutterades en del av punkterna. 
Björn gav oss en statusuppdatering på ordnat införande av MT inom sydöstra. 

4. Val av ordförande inom Region 2 
Jan Fahlgren valdes på 2år 

 
5. Agenda LfMT-Konferensen 

Jan presenterade årets agenda och i år kommer Softpro ha medusainformation på 
förmiddagen första dagen den 11/9 
 

6. Landet Runt (LfMT-konferensen) 
Varje region får ca 10min presentation där de presentera gruppen och några speciella lokala 
projekt/händelser. 
Vi kommer att presentera status på den lokala processen ordnat införande av medicinsk 
Teknik och projekt six sigma inom region Östergötland. Från Region Jönköping blir det en 
presentation av satsningen på MR-kameror. 
 

7. Frågor till myndigheterna (LfMT-konferensen) 
SKL, Läkemedelsverket, IVO och socialstyrelsen vill gärna få in några frågor innan 
konferensen. Björn skickade in frågorna från region 2, att vi vill veta status på MDR-
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processen, speciellt inom området UDI och Eudament. Från Läkemedelverken vill vi 
diskutera området ”Appar” 
 

8. Region 2 representant i NPS (Medusa) 
Marcus Ståhlbrant valdes att representera region 2 i NPS. 
 

9. Sammankallande i nätverket för systemintegration 
Kjell Andersson ska sluta helt i nätverket och behöver ersättas som sammankallande. Region 
2 har inget förslag till sammankallande för gruppen. 
 

10. Nyckeltalsenkäten 
18st Landsting/Regioner har svarat av 21st möjliga. Resultatet är baserat på 23st 
enkäter. På årets konferens kommer nyckeltalsenkäten inte ha någon egen punkt utan 
ska presenteras ihop med NPS-närverkspresentation. Det blir därför en kort 
presentation av resultatet och en diskussionspunkt kring kvalitén på 
nyckltalsunderlaget. Samt vad använder vi resultatet till nationellt och lokalt 
 

11. Övriga frågor: 
Från Robert: Hur ser egentillverkningen ut på gasanläggningar inom region 2? 
 
Anestesiläkare på OP/IVA har ansvaret inom Jönköping och chefen för 
serviceförvaltningen har ansvaret i Kalmar-Västervik.  
Bitr. verksamhetschef inom MT har ett delegerat ansvar för anläggning som 
Controller/besiktningsman och centrumchef för stödcentrum skriver under inom region 
Östergötland 
 
 

12. Nästa möte 
2018-10-25 kl. 10.00 – 15.00 
Plats: Västerviks Sjukhus 
Sekreterare: Patric Bergström 
 
 
 

//Jan Fahlgren 
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