Inspirationslunch på Medicinteknikdagarna 2013
Som ung forskare frågar du dig ständigt om du gör ett bra jobb, om du är tillräckligt effektiv, och om du är kapabel att hantera
den konstant föränderliga miljön? Forskning är en verklig utmaning för en individ och även om forskningen kännetecknas av en
dynamisk och nytänkande arbetsmiljö finns det utrymme för förbättringar när det kommer till jämställdhet. De huvudsakliga
problemen är relaterade till den låga representationen av kvinnor på högre akademiska poster och i vetenskapliga råd, särskilt
inom tekniska områden som ingenjörsvetenskap och matematik, vilket visas i den senaste rapporten "She Figures" från 2009.
När Women in SciencE, WiSE, startades 2011 ville vi erbjuda ett forum för att diskutera det komplexa ämnet jämställdhet i
akademin. I detta forum kan vi tillsammans försöka hitta orsaker till obalansen, och om möjligt, lösningar. Utifrån devisen "You
can't be what you can't see", arrangerar vi inspirerande lunchseminarier dit vi bjuder in kvinnliga förebilder som får beskriva sitt
vetenskapliga arbete och sina erfarenheter i den akademiska världen. Att lyssna till deras intressanta berättelser, dela
arbetsrelaterade problem och personliga utmaningar har flera fördelar, där den viktigaste handlar om att bemästra känslan av
isolering och hopplöshet som unga forskare ofta upplever. Möten med framgångsrika förebilder är även ett viktigt sätt att konkret
visa på framtida karriärmöjligheter för kvinnor - genom att synliggöra möjligheterna blir målen mer tillgängliga.
Under Medicinteknikdagarna 2013, som arrangerades 1-2 oktober på Münchenbryggeriet i Stockholm av Svenska Sällskapet för
Medicinsk Teknik och Fysik (MTF), introducerades en ny programpunkt - en inspirationslunch för kvinnor verksamma inom
medicinsk teknik.
Omkring 70 kvinnor kom för att lyssna på Johanna Adami, chef för Avdelning Hälsa på VINNOVA, och professor i klinisk
epidemiologi vid Karolinska Institutet. Johannas smittande energi spred sig till vår stora publik och erbjöd inspiration för fortsatta
diskussioner under det följande minglet. Mötet erbjöd inte bara ny energi till alla de unga forskare som anslöt sig till lunchen,
utan blev också ett tillfälle att skapa dialog mellan olika universitet i landet och främja potentiella framtida forskningssamarbeten.
Lunchen arrangerades av programkommittén för Medicinteknikdagarna tillsammans med WiSE. Vi tog tillfället att presentera vår
verksamhet och våra visioner. Det var en fantastisk möjlighet för oss att sprida vårt budskap och vi fick många nya kontakter. Vi
vill speciellt tacka Anna Bjällmark, Lena-Kajsa Sidén och Kaj Lindecrantz i programkommittén för MTD för att vi fick den här
möjligheten och för ett mycket gott samarbete, och även Matilda Larsson, Malin Larsson, Elira Maksuti och Madelen Fahlstedt
på KTH för deras hjälp.
Irene Perini, Neuroscience and Physiology, Clinical Neurophysiology, Sahlgrenska University Hospital
Sabine Reinfeldt, Signals and Systems, Chalmers University of Technology
Hana Dobsicek Trefna, Signals and Systems, Chalmers University of Technology
Sofia Lindqvist, Manager of Communication, MedTech West
Lisa Snäll, Communicator, Gothia Forum and Innovationssluss Västra Götaland
Mer information om WiSE kan du hitta på medtechwest.se/wise och facebook.com/Get.WiSE.Gothenburg.

