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Hej alla LfMT:are!                                           
 

Nu har jag varit ordförande i dryga månaden. Jag tackar återigen för förtroendet! Efter många år i 

styrelsen känns det kul och spännande med en liten annan roll. Jag har funderat en del på vad jag vill 

lämna för avtryck efter mina år som jag har detta ärofyllda uppdrag. En sak som jag tycker mig 

uppfatta på många håll och kanter är att vi är alldeles för anonyma. Vi vet att vi gör en himla massor 

av bra saker, men vet våra sjukvårdsledningar och myndigheter det? Jag tänker mycket på det i olika 

sammanhang som tex när jag var på MT-dagarna. Vårt säkerhetsnätverk hade två mycket bra 

presentationer, men sen då? Borde inte LfMT ha en monter där? Borde inte vi vara där både som 

chefer och med våra medarbetare för att bidra till att MT-dagarna blir en mötesplats för industri, 

akademi och sjukvårdsverksamhet. Leverantörer som jag pratade med efterfrågade vårt deltagande 

som yrkesgrupp. Även MTF sträckte ut en hand och frågade hur vi kan få fler från MT-

verksamheterna att komma. Jag tror att vi inom LfMT behöver fundera på hur vi kan stötta MT-

dagarna om vi vill att de framöver ska fortsätta finnas i den form de är idag. 

 

Jag tänker även att vi behöver bli duktigare på att skylta med alla bra arbeten vi gör! Vi får sluta vara 

de där ingenjörerna och tekniker som bara fixar och inte tar någon plats  Vi har många bra arbeten 

som vi gör tillsammans som tex Reidar, MTPReg och olika rapporter och vägledningar. Just nu är 

det mycket som händer inom medicinsk teknik. Vi har samverkansmodellen, nya MDR och Brexit 

som exempel på det. Där har vi en jättestyrka i våra nätverk och förvaltningsgrupper som vi ska 

använda på bästa vis. 

 

Styrelsen har gått igenom verksamhetsplanen och gjort en första prioritering för 2019/2020. Jag har 

sen haft samtal med några av gruppledarna kring verksamhetsplanen. Jag hoppas att jag inom kort 

ska ha hunnit med alla så vi kan publicera vår verksamhetsplan och lite mer konkreta 

projektuppdrag. För MT-säkerhetsnätverket har vi prioriterat Brexit samt arbete och frågor kring 

MDR. Verksamhetsutvecklingsnätverket ska arbeta vidare kring processer, prestanda och mål. När 

de kommit en bit i det kan de titta på nyckeltal och vad de har för tankar kring dem. MTPReg och 

Reidar ska utöver förvaltningen även fortsätta utveckla systemen. 

 

På tal om Reidar så vill jag slå ett slag för den nya funktionen att CR (certiferad rapportör) kan se 

vem som rapporterat en avvikelse. Vi inom Region Kronoberg har i princip alltid varit dåliga på att 

rapportera i Reidar. Nu inom närtid så har vi lagt in några avvikelser och nästan direkt fick vi mail 

från andra som har haft samma problem och som hade nyttig information att dela med sig av. Det är 

ju helt fantastiskt! Och när vi så tydligt nu sett en direkt nytta av att rapporterna tänker jag att 

tröskeln att rapportera är lägre nästa gång. Så prova att rapportera lite mer så hoppas jag att vi alla får 

mer nytta av Reidar! 

 

Ha det gott! 

Ulrika Sandberg 

Ordförande LfMT 


