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Minnesanteckningar LfMT-Sydost 2018-10-25 
 
 
Plats och tid:  
Datum: 2018-10-25 
Tid: 10.00 – 12.00 
Plats: Västervik 
 
Kallade: 
Björn Löfqvist Kalmar  
Fredrik Grödén Kalmar  
Patric Bergström Västervik Sekreterare 
Patrik Westberg Jönköping  
Marcus Ståhlbrandt Eksjö  
Peter Nyqvist Värnamo  
Anders Karlsson Östergötland    
Robert Valtersson Östergötland    
Johan Ljungkvist Östergötland  
Jan Fahlgren Östergötland   Ordförande 
   
 
 
Dagordning: 

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

2. Godkännande av dagordning  
3. Föregående protokoll 

Föregående protokoll gicks ienom utan anmärkning och lades till handlingarna.. 
4. Bordet runt – incheckning 

a. LfMT-konferensen 
Robert, tyckte alla diskusitioner blir bättre och bättre, skulle villa ha en 
proffspanel, advisory board, från myndigheterna, som vi kunde preppa frågor i 
förväg mot. vilket var gruppens gemensamma åsikt. 
Bra föreläsare, Marcus ifrågaste nyckeltalsankäten lite. 

b. Reidar 
Östergötland har nu godkända rapportörer, så det kommer komma in fler 
rapporter från Östergötland. Frågan angående anonymetet diskuterades. Bra att 
vara anonym annars skrivs det för snällt. 
Problem med Ambulansens Zoll-deffar i Eksjö,problem med datum vid överföring 
till muse. 

c. Nytt från landstinget/Regionen 
Rekrytering diskuterades och  det framkiom att alla upplevde  det är svårt att 
hitta färdiga medicintekniska ingengörer. 
Gaskomitéer diskuterades, Region östergötland har tillsatt  en 0,5 tjänst som 
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orförande i gaskommeiten och MTA har tillverkar ansvaret. Man har gått ”all 
in”, vilket uplevs positivt, då det funnits bekymmer innan.  
Värnamo,Eksjö bygger om ”överallt”.  
Jönköping alla IT system/komponenter ska ha ägare och förvaltare. 

5. LfMT-Styrelsemöte 
Jan förevisade nya styrelsen för LfMT, vi fick, med frågan om rullande gruppledare från 
regionen. 
Övriga punkter förevisades, DIG bör få inbjudan till nästa Lfmt möte 10-12 sept 2019 
Fullständigt protokoll publiceras på hemsidan. 

6. NPS – Medusa  & Medusa-App-västervik 
Region Östergötland funderar på att börja använda MTP-reg, och ville därför ha 
synpunkter. Det som framkom var; Bra men börjar bli lite spretigt, Efterlyser riktlinjer 
från MTP-reg admin angående vad som ska märkas och hur. 
Västervik har kört Medusa appen ett tag men har haft vissa problem, -Medusa appen 
känns inte färdigt, apk för egen distribution finns inte,+enkelt att starta AO. 
Medusa regionsgrupp diskuteras, ev mailista mellan admin., Frågan tas med hem. 

7. Ordnat införande av medicinsk Teknik 
Nationelt: Björn gick igenom organisationen, Ekonomi och organisationsplan är 
lämnade till styrgruppen för beslut. Stora frågor är ännu inte lösta, som tex vilka 
leverantörer som ska utvärderas när de släpps samtidigt, vilka produkter 
inovationshöjd/pengar.mm mm, NT-rådet verkar backa , Planen nu är att det ska vara 
färdigt 2020. 
 
Regionalt: Metodrådet är klar med Piloten på Miradry, det som framkom är att det 
saknas bra forskning och evidens, men vad är tillräkligt.  
 
Följduppdrag: RSL gav den regionella gruppen updrag att få ihop det hela med 
kunskapsstyrningen. 

8. Läkemedelsautomater – Jönköping 
Verkar vara bristande kvalitet, på både tjänst och produkt vilket kräver mycket jobb. 
Access ställer krav på arbetstagare som vi inte haft förut. 

9. Övriga frågor. Sängar rullstolar diskuterades, olika på alla sjukhus. MTA, HMC, Privat. 
Utredning angående hjälpmedel pågår i LKL pga.mer avanserad vård nu bedrivs från 
hemmet, Östergötland diskuterar även tjänster via appar. 

10. Nästa möte, 2019-03-07 kl:10-15 Vimmerby. 
 
 

//Patric Bergström 
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