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Arbetsbeskrivning bildtekniker och MT tekniker, 
Ortopediska anestesi- och 
operationsavdelningen 
 

Syfte och omfattning 
Ansvarar för utbildning av O-arm och navigering sker till nyanställd personal som 

operationssjuksköterskor samt undersköterskor. Samarbetar med utbildningsansvarig på avdelningen och 

ansvarar med AC/BAC att introduktionsutbildningen följs med avsedd checklista. Ansvarar för 

problemlösningar av teknisk arbetsmiljö och förbättrar med innovativa lösningar i nära samråd med 

AC/BAC och MLL. 

Bakgrund  
O-armen (mobil CT med tillhörande navigering) är ett system som används vid ryggoperationer och ibland 

inom trauma. 

Beskrivning bildtekniker 
Samarbetar nära DRA-ansvarig operationssjuksköterska och BAC samt VO ortopedi-/hand i form av 

utbildning för läkare. 

Initierar och ansvarar för kontinuerligt uppgradera och vidareutveckla metoder och arbetssätt och ser till 

att information sker till hela arbetsgruppen An/Op. 

Beskrivning MT-tekniker 
Effektiviserar och anpassar MT-utrustning så verksamheten ges bästa förutsättningar under operation och 

höjer patientsäkerheten. 

Deltar vid införskaffande av utrustning som förbättrar arbetsmiljö samt effektivitet, vid behov initierar 

tillverkning av produkter efter avdelningens specifika önskemål i nära dialog med MSI. 

Delat ansvar för förebyggande underhåll av medicinteknisk utrustning. 

Felsöker icke fungerande utrustning, vid behov kontaktas MSI för åtgärd. 

Konstant dialog med personal om förbättringar ur MT synpunkt.  

Driver arbetet med införandet och upprätthållandet av rutiner för MT. 
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Vid tekniska problem under pågående operation problem söker och konstruerar lösningar som gör att 

pågående operationer sällan avbryts eller fördröjs. 

Har kontakt med ett stort antal medicinska firmor för att pröva ut och införskaffa MT-utrustning. 

Allmän teknisk support samt handledning av personal vid tekniska frågor i mån av tid. 

Arbetar med äskande och beställningar i samråd med AC/BAC/MLL. 

Har huvudansvar för avdelningens SharePoint sida samt delger LLG aktuell IT information.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


	Syfte och omfattning
	Bakgrund
	Beskrivning bildtekniker
	Beskrivning MT-tekniker

