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Den 25:e världskongressen är avslutad. Veckan har varit intensiv och mycket givande.
Eftersom det var min andra världskongress som MTF ordförande representant och jag
däremellan hunnit med en EMBEC konferens känner jag mig nu mer insatt i hur IFMBE och
alla kommittéer är sammansatta och vilka människor som hör hemma vart.
Veckan börjde helt lysande genom att Bo Håkansson fick motta Otto Schmidt Award och
Maria Lindén fick motta Laura Bassi Award på öppningsceremonin i söndags den 3:e juni.
Två välförkänt priser och ett stort erkännande för Bo och Marias forskning och för Sverige.
Grattis Bo och Maria! Vi är mäkta stolta över er.

Året kongress hade 23 olika huvudteman. Några av dem var:
1. Education and Traning
2. Diagnostic Imaging
3. Information Technology in Healthcare
4. BME and MP Education, Traning and Professional Development
5. Patient Safety
6. Accrediation and Certification
7. Health Technology Assessment
8. Biosignals Processing
Sessionen “Embedded Sensor Systems for Health – health technology applications at home
and at Work” hölls av Maria Lindén och Mats Björkman och under denna session var det
många svenska presentationer.
En annan intressan session måste ha varit ”The Valley of Death in medical technology
transfer” om man utgår från namnet på sessionen. Deltog tyvärr inte men Olof Lindahl hade
ett föredrag under denna session med titeln ”Medtech4Health - a Swedish model for
commercialization of innovations in biomedical engineering”.

Jag själv presenterade under måndags morgonens session ”Education and training in MP and
BME” MTF:s certifiering under titeln ”Certification of Clinical Engineers in Sweden”.
Kommittéemöten har pågått under veckan där Sverige har varit med och påverkat genom
framröstning av olika medlemmar.
•
•

IFMBE Council of Societies; Ordförande Monique Frize meddelade att fokus under
ett antal år har varit kring att förbättra samarbetet mellan CoS, RGR och de olika
nationella organisationerna.
IFMBE General Assembly; Ordförande James Goh inledde mötet med att vi höll en
tyst minut för Herbert Voigt, Joacim Nagel, Nandor Richter och Guillermo
Avdendano.
Informerades återigen om att då nationella föreningarna byter ordförande mm måste
detta meddelas genom att man uppdaterar nationell information på IFMBE:s hemsida.
Länkningar till nationella konferenser kan ske samt även publicering av artiklar från
de nationella konferenserna.
Sverige hade nominerat tre person (Mikael Persson AS, Björn-Erik Erlandsson CED
och Tomas Jansson, RRGP) till olika positioner inom IFMBE, men tyvärr fick Sverige
inte med någon.

Svenska delegationen på IFMBE GE mötet från vänster: Olof Lindahl, Caroline Hagström, Heikki Teriö.
Mikael Persson saknas på bilden.

Under Ge mötet beslutades det om Heikki Teriö beslöts att tilldelas Lifetime member.
Tack Heikki för att du på många olika sätt har satt Sverige på kartan i dessa och andra
sammanhang.

•

IUEPSM General Assembly; Det röstades bland annat fram att värd för World
Congress 2024 blir Adelaide, Australien.

Annars har jag förkovrat mig i områdena BME Education, Clinical Engineering, Human
Factors, HTA, Medical Device Safety för att kunna ta del av hur andra tänker och gör runt om
i världen och för att kunna ta med goda exempel hem hit och diskutera med er medlemmar
hur vi kan göra för att få det bättre i Sverige. Var även på en föreläsning ”Medical Device
Safety” med Alan Murray som översätter Bertil Jacobson böckerna på engelska och kinesiska.

Tittar man i deltagarförteckningen så fanns 23 svenskar på plats i Prag, men jag vet minst två
till som inte fanns med på listan, så med de siffrorna får man väl tycka att det var en ganska
bra svenskdelegation.
Kvällsaktiviteter har även pågått där nätverkande har skett på till exempel ”Presidential
Reception” och självklart på galamiddagen som ägde rum på onsdagskvällen.
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