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MTF:S VERKSAMHETSPLAN
för perioden 2018-2019
Vision
Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik är den naturliga mötesplatsen och en
stark röst för medicinteknik i samhället.
Våra strategier för verksamhetsåret 2018-2019 är att:
1. Skapa naturliga mötesplatser för vård, akademi och industri inom medicinteknik.
2. Stärka den medicintekniska kompetensen hos vårdens aktörer.
3. Öka medborgarnas och deras företrädares medvetenhet om medicinteknikens
betydelse och möjligheter.
4. Öka professionens legitimitet genom att säkerställa dess kompetens inom
medicinteknik.
5. Vidareutveckla samarbetet mellan vårdens, industrins och akademins aktörer.
6. Utveckla verksamheten så att föreningen lockar alla yrkesgrupper som berörs av
medicinteknik.
7. Stärka vår roll i frågor rörande medicinteknisk patientsäkerhet.
8. Främja utvecklingen inom medicinteknik.
9. Främja forskning från grundnivå till nyttiggörande.
10. Påverka beslut i organisationer och myndigheter samt internationella organ.
11. Stödja nationellt och internationellt standardiseringsarbete.
12. Arbetet i föreningen kännetecknas av ett hållbart, jämställt och kostnadseffektivt
arbetssätt.
13. Tydliggöra och höja mervärdet av certifiering av medicinska
ingenjörer/civilingenjörer och andra verksamma inom området.
14. Verka för en nationellt harmoniserad grundutbildning för medicintekniska
ingenjörer/civilingenjörer.
Våra aktiviteter för verksamhetsåret 2018-2019 är:
1. Genomföra minst en medicinteknisk konferens.
2. Att under året hantera alla remisser som berör medicinteknik.
3. Verkställa framtagandet av förslaget till en harmoniserad, nationell
grundutbildning för medicintekniska ingenjörer/civilingenjörer.
4. Underhålla samarbetet med andra som berör vårt verksamhetsområde för
utveckling och positionering av området medicinteknik.
5. Öka antalet rekryteringsannonser på MTF:s hemsida.
6. Fortsätta arbeta med att ha en välutvecklad och underhållen webbplats.
7. Genomföra aktiviteter så att antalet ansökningar och nomineringar till fonder,
stipendier respektive priser ökar.
8. Publicera och medverka i artiklar samt delta i event om medicinteknik.
9. Fortsätta arbeta med att ta fram e-learning material inom medicinteknisk
säkerhet.
10. Marknadsföra och informera studenter om MTF. Informationen tas fram även på
engelska.
11. Erbjuda kurser inom området medicinteknik.
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12. Informera om nya regelverket för MTF:s certifiering samt uppdatera
informationsbroschyr och marknadsföra certifieringen.
13. Genus- och mångfalds- perspektiven ska beaktas i alla aktiviteter.

För MTF 2018-09-24
Caroline Hagström, Ordförande
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