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MTF VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för perioden 2019-07-01—2020-06-30
Inledning
MTF - Svensk Medicinteknisk Förening är en ideell förening för alla som är verksamma
inom området medicinteknik och inom vård, akademi och industri. MTF är en sektion inom
Svenska Läkaresällskapet.
Syftet med föreningen är att främja yrkesområdets status och vetenskapliga utveckling och
samtidigt bidra till bättre förutsättningar för forskningen och en hög nivå på den
medicintekniska verksamheten inom hälso- och sjukvården och industrin.
MTF:s mål förverkligas bland annat genom erfarenhetsutbyte, fortbildningsverksamhet och
medverkan i aktuell debatt med fokus på frågor som till exempel säkerhet för patienter och
personal. MTF är även en remissinstans inom området.
MTF representerar Sverige i IFMBE, International Federation for Medical and Biological
Engineering, vilken är den internationellt samlade föreningen för medicinteknisk personal.
MTF:s medlemmar arbetar med sjukvårdens alltmer avancerade teknik där maximal säkerhet
och trygghet för patienterna är målet. MTF:s medlemmar är således en viktig grupp med
alltmer växande betydelse. Styrelsen har mot ovanstående bakgrund formulerat följande
vision för MTF:
Svensk Medicinteknisk Förening gör nytta för vård, akademi och näringsliv genom att vara
en stark röst för personer som behöver säker, anpassad och modern medicinsk teknik.

Utifrån dessa visioner har styrelsen definierat ett antal mål och strategier för
verksamhetsåren 2019/2020. Dessa finns redovisade på MTF:s webbplats; www.mtf.se.
Sammanfattningsvis kan konstateras att vi har uppfyllt större delen av de utställda målen och
strategierna som verkat under verksamhetsåret. Mål och strategier kommer att följas upp.
Resultatet kommer därefter att överlämnas till den nya styrelsen som väljs vid MTF:s
årsmöte i samband med medicinteknikdagarna 2020 i oktober.
Medlemsantalet
MTF hade vid verksamhetsårets slut 794 medlemmar varav 5 hedersmedlemmar. MTF har
fem systerföreningar som finns i Danmark, Norge, Finland, Island och Estland.
Serviceavgiften
Serviceavgiften har under året varit 345 kronor för ordinarie medlem respektive 100 kr för
studerande och personer som fyllt 65 år. I serviceavgiften ingår tidningen Dagens Medicin.

Svensk Medicinteknisk Förening - MTF
MTF:s kansli, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, 141 86 Stockholm
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Styrelsen från 2019-10-23
Styrelsen har vid utgången av verksamhetsperioden bestått av:
Git Eliasson, Stockholm (Ordförande, representant i Certifieringskommittén) Ledamot
Kaj Lindecrantz, Göteborg (Vice Ordförande, Fond-, stipendie- och prisansvarig) Ledamot
Eva Söderman Robertsson, Stockholm (Sekreterare) Ledamot
Tomas Jansson, Skåne (Kassör) Suppleant
Stefan Candefjord, Göteborg (Remissansvarig) Ledamot
Fredrik Nikolajeff, Uppsala (Vetenskaplig sekreterare) Ledamot
Neda Haj-Hosseini, Linköping (MTD-ansvarig) Ledamot
Ingalill Karlsson, Uppsala (Utbildningsansvarig och kursrådet) Ledamot
Philip de Geer. Stockholm (Kursrådet) Ledamot
Salvatore Capizzello, Luleå (PR-ansvarig) Ledamot
Maziar Gharaei, (Näringslivsrepresentant) Suppleant
Torbjörn Söderström, Stockholm (Klinisk representant) Ledamot
Styrelsen har haft 11 protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret varav ett möte var
konstituerade möte.
1 strategimöten har ägt rum i Stockholm den 10 dec, under verksamhetsåret.
MTF:s Kansli
Har bemannats av Ann Wadner Englund, Karolinska Universitetssjukhuset.
Revisorer
Revisorer har varit:
Caroline Hagström, Örebro
Fredrik Öhberg, Norrlands Universitetssjukhus
Lars-Olof Almqvist, Skåne
Valberedning
Valberedningen har utgjorts av:
Lennart Philipson, Örebro
Ronnie Lundström, Umeå
Mikael Persson, Göteborg
Svenska Läkaresällskapets fullmäktige
Föreningens representant i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige har varit Kaj Lindecrantz.
Almedalen
MTF, Medtech4Health, Swedish Medtech och Uppsala universitet genomförde tillsammans
ett mycket uppskattat MedTech-mingel med drygt 100 gäster den 2 juli 2019 på Campus
Gotland i Visby hamn där inbjudna talare från bl.a. patientorganisationer berättade om ökad
livskvalitet med hjälp av nya medicintekniska lösningar. MTF planerade ett mingel i
Almedalen även 2020 eftersom tidigare genomförda aktiviteter i Almedalen inneburit
fruktsamt samarbete med Uppsala universitet, Medtech4Health och Swedish Medtech, men
detta fick dock ställas in pga. av Covid-19-pandemin.
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Medicinteknikdagarna 2019
Målsättningen med Medicinteknikdagarna är att under två dagar kunna inspirera och erbjuda
intressanta plenarföreläsningar, senaste nytt inom MT-området, paneldiskussioner,
leverantörs- samt forskningspresentationer. Årets MT-dagar drivs av MTF och arrangerades
den 2–3 oktober i Linköping, Konsert och Kongress, med Linköpings Universitet,
Institutionen för medicinsk teknik (IMT) och Centrum för verksamhetsstöd och utveckling
(CVU), medicinsk teknik, Region Östergötland som lokal värd. Vid årets MT-dagar var 340
anmälda besökare, 38 utställare samt drygt 100 presentationer och posterutställare. Tre
IFMBE priser delades ut till: Tobias Erlöv för bästa forsknings föredrag, Jonatan Fernstad
för bästa kliniska föredrag och Mikaela Wärnsberg för bästa poster. MTD2019 satsade på en
Kreativa Arena, som en plats för spontana möten, uppbyggd med ett antal fokustorg där
utvalda ämnen diskuterades. Tre kurser erbjöds den 1 oktober i samband med MTD2019.
Inledningstalaren var Borgmästaren i Linköping, Hans Vikinge, Regiondirektör, Krister
Björkegren, och rektor för Linköpings universitet Helene Dannetun. Studiebesök utfördes
vid Flygmedicinska undersökningssektionen vid Försvarsmedicincentrum (FöMedC) i
Linköping. Under middagen lämnades stafettpinnen vidare till nästa års arrangör som
beslutades för Skåne Region och Lunds universitet. MTD2019 gav ett överskott av drygt
200 t SKR.
Kursrådet
Kursrådet har arbetat för att ta fram egna och externa kurser till MTF:s medlemmar under året.
Kurser har även arbetats fram för att ges i samband med MTD2019. Medverkan att ta fram
teknikprogrammet till Röntgenveckan 2019 har skett. Kursrådet har haft 8 protokollförda
sammanträden. Medlemmar i kursrådet har varit Josef Adolfsson, Helena Grip, Maria
Wirenstedt, Ingalill Karlsson (kursansvarig), Neda Haj-Hosseini (tom nov), Philip De Geer
(from nov) och Torbjörn Söderström (from nov).
Kurser, symposier och konferenser
Följande kurser genomfördes och planerades av MTF under verksamhetsperioden:
• Oktober 2019 (i samband med MTD2019), Linköping:
o ”Nya medicintekniska regelverk”.
o ”IT-nätverk för medicintekniska ingenjörer”.
o ” Riskhantering”.
•
•
•

November 2019: ”IT- nätverk för medicintekniska ingenjörer”, Göteborg.
December 2019: ”Regelverk inom medicinsk teknik”, Stockholm
Januari-juni 2020: Medicin för tekniker, distanskurs

Tyvärr var flera av vårens kurser tvungna att ställas in då pandemin var ett faktum.
Kursrådet har därefter ställt om för att kunna erbjuda flertalet kurser på distans.
Röntgenveckan 2019
Blev inställd pga. av Covid-19-pandemin.
Vitalis
Vitalis 2020 flyttade från våren till 25–26 aug 2020. Det digitala Vitalis sändes från Gothia
Studio i Göteborg.
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SAMTIT
SAMTIT flyttades först till hösten 2020 men ställdes senare in helt.

Vetenskapligt
Det nationella strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health fortsätter med olika
utlysningar riktade mot vård, industri och akademi för att FoU-satsningar inom
medicinteknikområdet skall leda till fler implementerade lösningar. Det finns mycket goda
möjligheter för föreningens medlemmar att ansöka om medel för olika innovationsprojekt.
MTF arbetar även med omvärldsbevakning bl.a. genom sitt engagemang inom IFMBE och de
internationella konferenser som arrangeras av olika samfund, förarbete har under året inletts
för att undersöka möjligheterna till att Sverige skall kunna stå som värd för världskongressen
i medicinsk teknik och fysik år 2027. Formerna för det vetenskapliga råd som MTF tidigare
tagit initiativ till och som varit vilande under några år har under året diskuterats, MTF planerar
nu inrätta ett nytt vetenskapligt råd i syfte att lyfta blicken framåt och ge vägriktning för
framtidens
medicinteknik.
PR
Under året har en arbetsgrupp (utveckla media) inom styrelsen bildats vilken har fokuserat på att
bearbeta föreningens information via aktuella media.
Arbetsgruppen har tagit fram underlag för nya interaktiva MTF broschyren, jobbat med att förbättra
föreningens hemsida, information i sociala media (LinkedIn mm) samt modernisering av MTF
montern.

Certifieringskommittén
Certifiering kommittén har haft ovanligt många certifieringar under våren vilket troligen
beror på att den beslutade nya nivån Medicinteknisk basnivå.
Certifieringskommittén har under verksamhetsperioden haft följande sammansättning:
Ordförande: Jan Heidebrandt, Projektledare Compliance och Regulatoriska frågor, Swedish
Medtech
Sekreterare: Björn Wändel, Medicinteknisk ingenjör
Ledamöter: Hans Johansson, Verksamhetsutvecklare, Centrum för Medicinsk Teknik och
Strålningsfysik, Region Västerbotten
Björn-Erik Erlandsson, Professor, Kungliga Tekniska Högskolan, Huddinge
Caroline Hagström, Medicinteknisk Civilingenjör, Medicinsk Teknik, Region Örebro Län
Kjell Andersson, Medicinteknisk Civilingenjör, Medicinsk Teknik, Skaraborgs Sjukhus,
Västra Götalandsregionen
Erna Ebelings pris
Erna Ebelings pris för främjande av forskning och utveckling inom medicinteknik tilldelas
2020 Professor Kaj Lindecrantz och Professor Bengt Arne Sjöqvist för deras framstående
gemensamma insatser inom telemedicin och bearbetning av fysiologiska signaler. Speciellt
uppmärksammas att de var internationella pionjärer inom telemedicin och att de var de
första som med dåtidens mobiltelefoniteknik överförde EKG mellan ambulans och sjukhus.
Priset är också ett erkännande av deras arbete med att stärka området medicinsk teknik.
MTF:s stöd till resor
Under året har en ansökan om bidrag för resor till internationella konferenser inkommit.
Denna beviljades med 4250 kr.
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Jacobson-Öbergs fond för stöd till pedagogiska insatser inom medicinteknik
Till fonden har under verksamhetsperioden en ansökan inkommit. Sökt belopp uppgick till
17,515 kr vilket också beviljades.

MTF:s pris för framstående insatser inom medicinteknik i sjukvården
Den övergripande bedömningsgrunden för priset är att ge ett erkännande till en person som
gjort framstående insatser inom medicinteknik i svensk hälso- och sjukvård.
Bedömningskommittén ska rikta in sig på insatser som exempelvis har ökat
patientsäkerheten, fått en tydlig tillämpning i vården och/eller givit andra tydliga avtryck i
den dagliga verksamheten.
Under 2019 delades detta pris inte ut då nomineringar ej kom in.
MTF webbplats
Hemsidan har kontinuerligt uppdaterats med nyheter, lediga tjänster samt kurser och
konferenser. Tre ordförande brev har även lagts upp.

Remisser
Bevakning och besvarande av remisser är en viktig del av MTF:s verksamhet eftersom dessa
ger en tidig bild av kommande lagar, regler och anvisningar som kan komma att påverka
medicinteknisk verksamhet. Remissinflödet till MTF kommer främst via Svenska
Läkaresällskapet (SLS) men också från olika standardiseringsorganisationer såsom SIS,
CEN och ISO. En stor del av inkomna remisser väljer MTF att inte yttra sig över eftersom
dessa berör frågor av ringa intresse för föreningen.
Under året har remissinflödet till MTF varit något lägre än tidigare år och MTF har inte
svarat på någon remiss på internationell eller nationell nivå.

Ekonomi
MTF har fortsatt bra ekonomi och resultatet för räkenskapsåret 2019/2020 gav ett positivt
resultat på ca 165 000 kr (165 136). Det bör dock noteras att vi ännu inte har mottagit en
faktura från Dagens medicin, och att vi ännu inte fått betalt för en faktura från Resia
angående kursverksamhet.
Föreningens ekonomi och likviditet har därför stärkts ytterligare.

Git Eliasson
Ordförande för MTF

