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Minnesanteckningar LfMT-Sydost 
 
 

Plats och tid:  
Datum: 2019-12-05 
Tid: 13.30 – 15.30 
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. Information LfMT-Styrelse 

a. Alla verksamhetsplaner för nätverken och förvaltningsgrupperna är godkända och ska under 
december publiceras på LfMT hemsida. 

b. Förvaltningsgruppen MTP-reg saknar fortfarande en ersättare för Torbjörn. Det behövs också 
minst tre stycken fler deltagare till gruppen. Återkommer vilka produktområden det gäller. 

i. Gruppledaren för MTP-reg är en mycket viktigt post då engagemanget även ligger 
utanför det nationella. MTP-reg måste också harmonisera med den kommande UDI-
standarden 

c. Gruppledare inom NPS-gruppen är klart! Ulf Hökfors! 

d. Modell för ersättnings till gruppledare ska tas fram och beslutas till nästa styrelsemöte den 
10/12. Där Sven-Göran och Ulrica F ska ta fram ett förslag. 

e. Hemsidan ska få en helt nytt utseende – Styrelsen beslutade att investera i en ny plattform! 

f. MTF har frågat LfMT, vad som kan locka fler MT-ingenjörer till MT-dagarna? Förslag-
synpunkter tas tacksamt emot. 
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i. MT-chefer skickar hellre sina ingenjörer till SAMTIT, så om MTF utgår från deras 
program och upplägg kan det kanske ske en förändring. SAMTIT har tydligare och 
mer lättbegripliga ”spår” i sitt program. SAMTIT har också ett mer vårdnära 
program, vilket passar MT-ingenjörer. 

ii. Ett annat förslag är att MTF och SAMTIT har en gemensam konfereras? 

5. Nyckeltalsenkäten 

a. Ett svar på det senaste utskicket! 

b. Mötet hade en diskussion vad vi ska ha nyckelankäten till och kanske vi ska utgå från SLIT-
rapporten och använda oss av liknade nyckeltal? 

6. Ordnat införande av medicinsk Teknik - Nationellt 

a. Nomineringar och tillsättning till beredningsgruppen och MTP-rådet är i stort sett klara, det 
saknas nominering från Norrbotten. 

b. På senaste mötet beslutade vi att ha sista arbetsgruppsmötet den 16/12. 

c. Koordinator från SKR blev: Sofia Medin från Swedish Medtech 

d. Diskussion angående behov av regionernas kontaktpersoner. Vem ska vara mottagare? 
Sjukvårdsregionalt eller regionalt? Vi ansåg att inom SÖSR så kan beredningsgruppen i vår 
lokala process vara mottagare. Beslut kanske kommer tas den 16/12? 

e. Björn meddelade att produkten AsthmaTuner har behandlats av TLV och de har beslutat att 
den ska ingå i förmånen från och med 6/12 2019. Produkten har inte behandlats av den idag 
interima process ordnat införande. 

7. Ordnat införande av medicinsk Teknik - SÖSR 

a. Processen är publicerad: https://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=25065&nodeId=44969 

b. Coala Life pro är nominerad av VC Borensberg. Ärendet ska nu behandlas av 
beredningsgruppen(metodrådet/MT-sakkunniga) den 9/12. Kalmar har blivit kontaktad av en 
annan distributör av Coala Pro - SAE Medical. Enligt Coala Life så får de endast sälja 
produkten till Kommunerna. Så vi går vidare med de affärsmässiga kontakterna mot Coala 
Life. 

c. Miradry – leverantörsmöte är den 9/12. Då bör vi få ett skarp avtalsförslag till studien. 

d. Mötet beslutade att ”MT-sakkunniga” inom beredningsgruppen SÖSR ska representeras av 
Björn Liljekvist, Marcus Ståhlbrand och Jan Fahlgren under 2020. Nytt beslut inför 2021 ska 
tas av LfMT-sydost under hösten 2020. 

8. Brexit och MDR 
a. Brexit ska enligt plan ske den 31/1 2020 
b. MDR kommer att gälla fullt ut den 26/5 2020 
c. Det finns idag 7st utsedda organ för MDR varav ett tillhör Storbritannien 
d. Det kommer in dokument till Samarbetsrum, logga gärna in och ta det av det. 
e. LfMT nätverksgrupp Säkerhet ska få i uppdrag att sammanställa dokumenten som finns på 

samarbetsrummet under ”Brexit och MDR”. 
f. Gällande MDR så kan myndigheter ge dispens om produkter som inte är klara för 

förordningen. 
g. Säkerhetsansvarig Linda, inom region Östergötland har en utbildning inom MDR, hon kan 

erbjuda en webutbildning inom MDR, alternativ skicka över presentationen, enligt Robert 
Valtersson. 
 

https://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=25065&nodeId=44969
https://samarbetsrum.skl.se/overview
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9. Gas – Anläggningar 
a. Marcus tog upp diskussionen om certifiering av gas-anläggningar. 

i. Rekommendationen är att ligga lite lågt med det nu, tills efter att MDR träder i kraft 
då förordningen hanterar egentillverkningen. Handbok 370 är också under revidering. 

10. Övrigt 

a. MT-samverkan mot RMPO inom SÖSR? 

i. Mötet diskuterade i vilken form samverkan kan vara. Ska varje RMPO ha en egen 
MT-kompetens? Om MT blir en egen samverkansgrupp, hur troligt är det att den 
gruppen blir kontaktad av RMPO? Inget beslut  - diskussion får fortsätta på nästa 
möte. 

b. Excel-rapporter från Medusa. 

i. Testa av ett Excel-script från Region Östergötland(RÖ) funkade bra med små 
justeringar i Västervik och Jönköping. 

ii. Fler Excel-script kan distribueras från RÖ. Inom vilket område är största behovet? 

11. Nästa möte 

a. 2020-03-03 kl 10-15, Vimmerby 

 
Jan Fahlgren 
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