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Hej alla LfMT:are!                                           
 

Den här våren har verkligen varit annorlunda. Många av oss har haft fullt upp men ofta med 

arbetsuppgifter som vi tidigare inte riktigt haft hos oss inom medicinsk teknik. Mina planer kring att 

marknadsföra LfMT och synas på konferenser mm har fått skjutas på. Det mesta är inställt och det 

gäller året ut. 

 

Som läget är så har vi även tvingats ta beslutet att tänka nytt inför vår MTC-konferens. Jag hade 

verkligen sett fram emot att träffa er alla på Lidingö i höst, men vi i styrelsen ser inte att vi med gott 

samvete kan samla MT-chefer från hela landet på ett ställe. Dessutom har SKR avstyrt alla fysiska 

möten till och med oktober. Vår plan är att anordna en digital konferens med kortare pass under de 

datumen som vi skulle varit på Lidingö. Vi återkommer med uppdaterat program samt inbjudan.  

Håll gärna kvar bokningen för följande tider: 

Tisdag 8 september kl 12.45-16.00 

Onsdag 9 september kl 8.30-12.00 

 

I samband med MTC-konferensen kommer vi även be er skicka in bidrag till en digital Landet runt. 

Mer information kommer. 

 

Våra nätverk arbetar på, om än i lite annan form. Fokus har varit på digitala möten och utbyten. Jag 

vet att frågor kring Corona åtminstone har cirkulerat i vårt MT-säkerhetsnätverk. Inom MT-

säkerhetsnätverket har de även arbetat vidare med sitt uppdrag kring MDR. Eftersom införandet 

flyttades fram till 2021 fick de lite respit, men planen är att arbetet ska vara klart till vårt årsmöte. 

Inom MIS-nätverket har de haft kontakt med IVO och MSB kring specifika frågeställningar från 

dem. Från nätverket för verksamhetsutveckling har vi fått rapporten att förbättringsarbetet runt om i 

Sverige har fortgått under våren om än i minskad omfattning. Vårt nätverk för produktionssystem har 

börjat få igång gruppen igen. De svar som kom in kring nyckeltalsenkäten ska beredas och hjälpa till 

i utformningen av ny enkät. 

 

Förvaltningsgruppen för Reidar arbetar på. Hoppas alla kommer ihåg att lägga in avvikelser kring 

medicinteknisk utrustning så fler kan ta del av dem! 

 

Sedan första mars i år är MTPReg next generation i gång. De nya koderna har prefix EU och innebär 

en kvalitetshöjning bl.a. ska bilder på utrustningen ingå vid registrering. Torbjörn har lett 

förvaltningsgruppen under lång tid och har sedan en ganska bra tid tillbaka flaggat för att han vill få 

in en efterträdare. Jag vet att frågan varit ute runt om i landet i flera omgångar, men vi måste 

verkligen hjälpas åt i detta! Vi behöver hitta en ersättare innan årsmötet i höst för att gruppen inte 

ska stå utan ledare. Torbjörn vill vara kvar i gruppen och arbeta så det är väldigt bra förutsättningar 

för överlämning. Eftersom MTPReg används av Danmark och Åland, har vi ett stort åtagande i detta. 

 

Vi har även bytt plattform för vår hemsida. Än så länge har vi lite inkörning kvar, men vi tänker att 

denna sida ska ge oss mer möjligheter och på sikt ett fungerande Forum för utbyten kring 

medicintekniska frågor. Jan Fahlgren och jag ska gå en administratörsutbildning under juni, men det 
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bästa är om vi kan bli flera administratörer som får förmågan att uppdatera på 

hemsidan. Det kommer bli fler tillfällen till administratörsutbildning. Vi tänker att 

alla våra nätverk och förvaltningsgrupper ska ha varsin hemsideadministratör. Finns det ytterligare 

intresse någonstans i landet för hemsidan får du gärna höra av dig till mig. Jag vet att Jan fått in en 

del bilder till hemsidan, men även där tar vi tacksamt emot mer om det finns. 

 

Med detta vill jag önska er en härlig sommar och semester! 

  

Ulrika Sandberg 

Ordförande LfMT 


