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Minnesanteckningar LfMT-Sydost 
 
 

Plats och tid:  
Datum: 2019-10-17 
Tid: 10.00 – 15.00 
Plats: Vimmeby 
 
Kallade: 
 

Björn Löfqvist Kalmar  
Patric Bergström Västervik  
Patrik Westberg Jönköping  
Marcus Ståhlbrandt Jönköping Sekreterare 
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. Incheckning – Bordet runt 

a. Västervik: Bemanning, 1 man kort, annons ute. 10 ansökningar, men tveksamt utfall. 2 veckor 
kvar. Oskarshamn: Dåliga lokaler, fungerar dåligt för samarbetsklimat (sitter inte 
tillsammans). Inga avvikelser. 

b. Jönköping: Bemanning, ska anställa i Eksjö. Tappar en strålingenjör. Bra sommarjobbare. 
Avvikelser: Får se till att ha en bra sammanställning – försöka öka användning av Reidar. Vi 
har en pågående twist med Gothia Medical på kontrastinjektor MR. 

c. Kalmar: Psykiatribygget är på gång. Bemanning: Ligger konstant – dock en del 
föräldraledigheter. Bra sommarjobbare. Gjort genomgång av serviceutfall på infusionspumpar 
– väldigt få fel, enbart batteribyte. Avvikelser: Jobbat genom sitt kvalitetsledningssystem – 
försökt visa på hur viktigt det är att rapportera avvikelser och hantera dem. Bristande 
efterlevnad till kvalitetsledningssystemet. 

d. Östergötland: Bemanning: Vet ej riktigt underlaget i ÖG. Dock enhetschefsrekrytering i 
Linköping. Avvikelser: Felmärkt spruta, rapporterat i Reidar. Brist i en elsäkerhetsmätare, 
kommer troligen i Reidar. Problem med Vivid apparater störningar vissa prober. 
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5. Inforamtion från LfMT-Styrelse 

a. Ny LfMT-Styrelsen 

i. Ulrika Sandberg  Ordförande 

ii. Per-Åke Eklund  Region 1  Stockholm 

iii. Jan Fahlgren  Region 2  Sydöstra 

iv. Krister Nordström  Region 3  Södra 

v. Matts Sjöberg  Region 4  Västra 

vi. Ulrika Fjärstedt  Region 5  Uppsala-Örebro 

vii. Sven-Göran Öhlin  Region 6  Norra 

viii. Vakant  Adjungerande SKL 

b. Konstituering av styrelsen 

i. Ulrika Sandberg  Ordförande 

ii. Sven-Göran Öhlin  Kassör 

iii. Jan Fahlgren  Hemsidansvarig 

iv. Roterande  Sekreterare 

c. Gruppledare till nätverk 

i. Vi måste snarast hitta en ersättare för Torbjörn Johansson som idag är gruppledare för 
MTPreg. Torbjörn kommer snart gå i pension och vi har både ett nordiskt och 
internationellt intresse för funktionen. 

1. Inga förslag från någon region. 

ii. Vi har sedan ett år tillbaka inte löst gruppledarrollen för Nationella Produktions 
System (NPS). Styrelsen beslutade att ta en sista runda via regionsrepresentanterna 
och begära in förslag på gruppledare i 1:a hand, därefter deltagare från Sydöstra. 

1. Inga förslag från någon region. Förslag till lösning att respektive 
sjukvårdsregion driver frågorna i egen regi ur ett ledningsperspektiv. 

d. Ekonomisk ersättning för uppdrag åt LfMT 

i. Kanske inte den utlösande faktor som krävs för att kunna tillsätta personer för 
uppdraget, men skänker legitimitet åt uppdraget och bra argument mot ledningar. 

e. Nästa års MTC-konferens blir på Skogshem & Wijk, Lidingö 8-10 september. 

6. Nyckeltalsenkäten 

a. Inga fler svar sedan MTC-konferensen. Vi kör samma enkät nästa år, men uppslaget för 
utveckling (Jan och Marcus) är att hitta 10 produktområden som statistiken baseras på. I så 
fall ny form på enkäten klart för utskick innan 2021.Landet Runt 

7. Ordnat införande av medicinsk Teknik 

a. Nationellt och inom Sydöstra sjukvårdregionen 

i. Jan presenterade status på processframtagning, nationellt som lokalt. 

8. Hård Brexit 
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a. Vi tittade på Östergötlands Brexitarbete och deras samlade dokumentstyrning som de skapat – 
det är ett gediget och välarbetat underlag. Robert läger upp den senaste sammanställning på 
SKL:S samarbetsrum för Brexit.övrigt 

9. Övrigt 

a. LfMT hemsida 

i. Den plattformen som används idag är föråldrad och kommer inte ha support i det 
långa loppet. Förslaget är att flytta till en modern plattform, kostnadsförslag har 
efterfrågats. 

b. Marknadsföring av LfMT 

i. Detta kommer prioritera från styrelsen för att inte bara finnas, utan även synas. 

c. Organisationsschema 

i. Önskan från Robert att det skall plockas fram en ny struktur som presenterar 
organisationsschema, tillhörighet inom sin region, et cetera. Dessa skulle kunna 
ersätta delar av nyckeltalsenkäten. 

d. Rostiga instrumen Vrinnevi 

i. Rapporten från Vrinnevi kring detta saknar underlag för vilken stålkvalitet som det 
varit i de rostiga instrumenten, men är i övrigt väl utformad. Finns dock brister i 
huruvida det är ett problem, och hur mycket rost det skall vara innan det blir ett 
bekymmer et cetera. Det finns i dagsläget inte en standard som kräver en viss kvalitet. 
Robert tar med frågan tillbaka till vårdhygien i Linköping angående klargörande 
kring ovan frågor. Lämpligt att inköpsavdelningar tar med frågan kring stålkvalitet. 

e. Philips PÖV 

i. Kalmar har uppdateringsavtal, och har i dagsläget inget problem. 

ii. Västervik: Finns i varierande form och ålder, detta är löst genom att ha flertal servrar 
som jobbar mot de olika systemen. Detta innebär att det ej går att flytta utrustning 
mellan avdelningar och det blir dyrt när man måste lyfta någon del. 

iii. Östergötland och Jönköping står inför stora uppgraderingar/införanden av Philips 
lösningar och behöver samordna hur vi skall bemöta leverantörerna. 

f. Integration av MTP mot Cosmic för automatisk datainsamling 

i. Man håller på att titta på detta i Östergötland kring samma typ av integration som 
finns på vissa st’llen i landet och tagits upp i Jönköpings län, men inget är färdigt 
ännu. Det finns också andra typer av integrationer på gång. Det skulle behöva enas 
kring en standard för hur man får in data – snomed eller något annat? 

g. Gasanläggningar 

i. Diskussion kring behov av certifiering enligt 13485 för gasanläggningar – vi tar med 
frågan och diskuterar vid nästa möte. 
 

 
Marcus Ståhlbrandt 
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