Projekt regional arbetsfördelning

Delprojekt 10 Kompetensutveckling inom Medicinsk teknik
Bakgrund
Landstingen och regionerna i Sverige samverkar i frågor om medicinsk teknik på flertalet sätt
redan idag, exempelvis drivs många frågor inom det medicintekniska området på nationell
nivå genom föreningen LfMT (Ledningsnätverk för Medicinsk Teknik).
Inom LfMT finns ett flertal nätverk/arbetsgrupper som arbetar med gemensamma frågor inom
bla medicintekniska säkerhetsfrågor, MT-IT området (systemintegration), utveckling och
användning av produktionssystem (inventariesystemet Medusa) och e-learning i
medicinteknisk säkerhet för vårdpersonalen. LfMT driver även Reidar som är en nationell
avvikelsedatabas för rapportering av avvikelser inom medicinsk teknik samt MTPReg som är
en nationell kodifiering av medicintekniska utrustningar. För mer information om dessa
arbeten se www.lfmt.se
Nationellt finns även föreningen MTF (Svensk förening för Medicinsk Teknik och Fysik) som
bland annat håller i certifiering av medicintekniska ingenjörer och anordnar MT-dagarna och
en del utbildningar.
Inom Södra sjukvårdsregionen samarbetar de medicintekniska avdelningarna genom
MTCsyd-gruppen. Sammankallande för gruppen sitter även med i styrelsen för LfMT.
MTCSyd-gruppen träffas ca tre gånger per år för utbyte och samarbeten mellan de södra
verksamheterna. Det har även bildats en regional grupp för Medusa för att tillsammans kunna
arbeta med utvecklingen av produktionssystemet.
MTCSyd-gruppen har tidigare anordnat en del utbildningar regionalt för den medicintekniska
personalen. Det har då varit möjligt att erbjuda fler medarbetare att delta i utbildningarna pga
lägre kursavgifter samt lägre kostnader för resor och logi. De senaste åren har gemensamma
utbildningar diskuterats inom MTCSyd-gruppen, men det har ej funnits resurser och utrymme
att genomföra dessa.
Det som skulle åstakommas med detta delprojekt är att utreda om det finns möjligheter att
skapa en struktur och organisation för att kunna få igång ett samarbete mellan verksamheterna
i den södra regionen där medarbetarna inom medicinsk teknik kan kompetensutvecklas genom
gemensamma utbildningar. En del i detta kan även vara att hitta former för större utbyte
mellan de medicintekniska verksamheternas medarbetare då även det är en form av
kompetensutveckling.

Gruppmedlemmar och tidplan
Ordförande och deltagare i delprojektgruppen

Ulrika Sandberg, verksamhetschef MFT, Region Kronoberg föreslås som ordförande.
Följande förslås ingå i projektgruppen:
Sebastian Möllerer Enhetschef FoU, Kvalité och patientsäkerhet Region Skåne
Roger Johansson, MTC i Landstinget Blekinge
Lars Heurlin, utbildningsledare Utvecklingsenheten, Region Kronoberg
Lars-Olof Nyman verksamhetschef MTA Halland
Elisabet Titze, Enheten för strategisk kvalitetsutveckling, Region Skåne

Tidplan

Delprojektet rapporteras till projektgruppen senast 30 september 2017.

Uppdraget till gruppen
Gruppen ska ta fram förslag på organisation för att samordna det regionala utbildningsbehovet
för medicinteknisk personal och ta fram förslag på rutin för det arbetet. De förändringar av
den regionala arbetsfördelningen som föreslås skall stärka kompetensförsörjningen och
kompetensutvecklingen inom de medicintekniska verksamheterna för att på så vis bidra till
ökad patientsäkerhet.

Nuläge/Hur görs det idag?
•
•
•

Kartläggning av utbildningsbehov
Kompetensförsörjning- och resurssituationen idag och framåt
Eventuella problemområden/utvecklingsområden

Förslag på hur öka samarbetet/arbetsfördelningen
•
•
•
•

Konklusion
Utformning av samarbetet/arbetsfördelningen
Konsekvenser
Implementeringsplan

