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Minnesanteckningar LfMT-Sydost 2019-03-07 
 
 
Plats och tid:  
Datum: 2019-03-07 
Tid: 09.00 – 15.00 
Plats: Vimmerby 

 
Kallade: 
 
Björn Löfqvist Kalmar  
Patric Bergström Västervik  
Patrik Westberg Jönköping  
Marcus Ståhlbrandt Jönköping  
Håkan Lund Eksjö  
Peter Nyqvist Värnamo  
Anders Karlsson Östergötland    
Robert Valtersson Östergötland   Sekreterare 
Johan Ljungkvist Östergötland  
Jan Fahlgren Östergötland   Ordförande 

 
 
 
Dagordning och anteckningar: 

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

2. Godkännande av dagordning  

3. Föregående protokoll 
Föregående protokoll gicks igenom utan anmärkning och lades till handlingarna.. 

4. Bordet runt – incheckning 

a. LfMT Region 2  hälsade Håkan Lund välkommen till framtida samarbete. 

i. Håkan Lund är enhetschef för MT Eksjö och som brukligt i RJL rekryterar man chefer med röntgenkompetens 

b. Bordet runt kan sammanfattas med att samtliga regioner har utmaningar med; 

i. Ny- & ombyggnationer av sjukhus och vårdcentraler 

ii. Förvaltningsstyrningsmodell inom IT (oftast PM3) kontra MT 

iii. Personalomsättning, kompetensväxling & resursförsörjning 

c. Specifika diskussioner 

i. Rekrytering av MTC Kalmar 

1. Björn kommer i framtiden jobba med MT frågor mot regionledningen 

ii. Ärendehantering inom MT 

iii. Samarbete med IT & fastighet inom respektive region. 
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5. LfMT-Styrelsemöte 

a. MTC – konferensen 2019, Högberga gård 
i. Genomgång av programmet 

6. Rapport från LfMT – styrelse 

a. NPS – saknar sammankallande 

i. Styrelsen har föreslagit Ulf Hökfors (Norrbotten) 

b. Det nationella intresset är väldigt svagt för nyckeltalsenkäten 

i. Det har kommit in ”0” sypunkter önskemål från ”MT-Sverige” 

ii. Softpro har inte kommit fram med en ny metod att plocka ut nyckeltalen 

iii. Enkäten kommer skicks ut igen 

iv. Förslag från NPS-gruppen att  det nya nätverket för kvalitetsamordnare blir kravställare på nyckeltal 

c. Certifiering 

i. Genomgång av MTF förslagen certifiering 

ii. Region 2 stödjer region 5 remisssvar, dock ej enhäligt.  

7. Ordnat införande av medicinsk Teknik 

a. Nationelt och inom sydöstra 

i. Genomgång av Kalmars rutin gällade beställning och hantering av Optune 

ii. Björ och Jan presentrerade status av införande av Miradry inom SÖSR 

iii. Coala Life (haltad pga närliggande upphandling) 

b. Vi har provat processen i SÖSR 

i. Produkten som utvärderats är Miradry 

1. Senaste beslutet från RSL är att köpa in en produkt till hudkliniken US Linköping som även skall bedriva en 
studie kring metoden. 

2. Samverkan med Jönköping, Kalmar & Östergötland 

c. Diskussioner kring de rekomendationer som NT-rådet ger 

8. Hård Brexit 

a. Se bifogat material 

b. Diskussoner om hur vi hanterat det i våra regioner och vilket stöd man kan få från SKL & LMV. 

i. SKL har haft dialoger med branschorganisationerna Swedish Medtech & Swedish Labtech 

9. SydÖstra SjukvårdsRegionen 

a. Här finns MT på hemsida: https://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=44921 

b. EKO-system för e-hälsa 

i. https://medtech4health.se/innovationsmotorer/ekosystem-for-e-halsa-ostergotland/ 

ii. Robban rapporterar att projektet kommer under april/maj gå ut med en RFI och därefter bjuda in till 
leverantörspresentationer. 

10. Nästa möte, 2019-10-17 kl:10:00-15:00, Vimmerby. 
 

 
.Robert Valtersson 
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