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Minnesanteckningar LfMT-Sydost 2019-09-05 
 
 
Plats och tid:  
Datum: 2019-03-07 
Tid: 13.00 – 15.00 
Plats: Distans 

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

 
 
 
Dagordning och anteckningar: 

1. Sammanträdet öppnas. 

a. Jan hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

2. Godkännande av dagordning 

a. Ja 

3. Föregående protokoll 

a. Föregående protokoll godkändes utan anmärkning och lades till handlingarna.. 

4. Rapport från LfMT-Styrelse 

a. Anna Sunden kan inte bli omvald som ordförande. Styrelsen kommer  föreslå Ulrika Sandberg som ordförande på årsmötet. 

b. Nätverksgruppen NPS saknar sammankallande. 

i. Ulf Hökfors kan tänka sig att ta rollen men beslutet måste tas av Daniel Hednäs. Jan har varit i kontakt med Daniel och 
han ska ge besked senast den 9/9 

c. Adjungerade posten från SKL bör ses över då SKL inte längre finansierar LfMT. Kommer att innebära en ändring i stadgarna 

5. Nyckeltalsenkäten 

a. Det nationella intresset är väldigt svagt för nyckeltalsenkäten. Marcus och Jan har arbetat med sammanställningen och 10st 
enkätsvar kommer att redovisas på LfMT-konferensen. Men uppmaningen blir att de som inte skickat in ska göra det, så får 
svaren sammanställas under hösten 2019. 

6. Landet Runt 

a. Presentation av region 2 

b. Presentation av ordnat införande inom SÖSR 

c. Presentation av projektet hemmonitorering inom region Östergötland. 

7. Ordnat införande av medicinsk Teknik 

a. Nationellt 

i. Kommer att presenteras på LfMT-dagarna. MTP-rådet och beredningsgruppen ska nu bemannas, så alla 
sjukvårdsregioner ska nominera två  personer till varje funktion. SÖSR har inte nominerat någon än. RSL ska ta beslut i 
slutet på september. 

b. Sydöstra sjukvårdsregionen 
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i. Rutin är nu framtagen där beslutet ska tas av RSL och beredningen görs av MT-sakkunniga ihop med metodrådet. 
Berörda RMPO är också med i processen. Det som just nu skiljer rutinen i SÖSR mot den nationella är själva 
finansieringen. Inom SÖSR kommer respektive region få en finansiell  vetorätt att säga ifrån till skillnad mot den 
nationella där beslutet blir tvingande. 

8. Hård Brexit 

a. Inget vet någonting just nu. Björn Liljekvist ska träffa myndigheterna den 17/9 och återkommer efter det. 

9. övrigt 

a. Internrevision i Jönköping 

i. Eftersom Norrköping valt att pausa sitt ISO-certifieringsengagemang (och därmed inte vill byta internrevision) undrar 
jag om någon annan i sydöstra vill byta revisorer med oss i Jönköpings Län? 

1. Kalmar kan kanske bistå med interrevisionen genom Johannes Olofsson. 

b. Tekniksprånget 

i. Har förstått att både Kalmar och Östergötland är med i Tekniksprånget – lite erfarenhetsutbyte angående detta vore 
toppen. / Marcus. 

1. Västervik har mycket positiva erfarenheter från tekniksprånget, Östergötland har precis börjat och 
kommer återkoppla när de fått erfarenhet. 

c. Philips övervakning. 

i. Robert lyfte stora utmaningarna med produkten och företaget, bl.a. diskussion om avtal eller ej med företaget. 
Samma erfarenheter hade Jönköping och Kalmar/Västervik. 

ii. LfMT-sydost föreslår att ordna ett möte med Philips övervakningssystem gemensamt från vår sjukvårdsregion. 

 

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

 
Jan Fahlgren 
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