SVENSK MEDICINTEKNISK FÖRENING
SWEDISH SOCIETY FOR MEDICAL ENGINEERING

MTF V ERKSAMHETSPLAN, för perioden 2021-07-01 -- 2022-06-30
Våra strategier för verksamhetsåret 2021-2022 är att:
Utveckla arbetet i fokusgrupperna.
Våra aktiviteter i fokusgrupperna för verksamhetsåret 2021-2022 är följande:
Vetenskap och internationellt nätverkande
● Ett nytt vetenskapligt råd med fem unga framstående medicintekniska forskare verksamma
i Sverige kommer bildas under 2021. Fokusgruppens medlemmar kommer delta i olika
internationella konferenser under 2022 och informera MTFs medlemmar om nya
forskningsrön och trender.
● MTF ansöker tillsammans med Svenska Sjukhusfysikerförbundet för att Sverige skall stå
som värd för världskongressen i medicinsk teknik och fysik 2028.
Nationell påverkan och nätverkande
● Bidra till att klargöra villkoren för återanvändning av engångsprodukter i vården;
identifiera system, metoder och rutiner för bibehållen patientsäkerhet vid återanvändning
av engångsmaterial/produkter.
● Andra mål och andra aspekter av patientsäkerhet vid användningen av MTP kommer
finnas med på agendan, till exempel krislägeshantering, gasanläggningar och
patientmonitoreringar kan tas upp för diskussion.
● Skapa och sprida en nationell rapport kring nyttan av certifiering har startat upp med en
arbetsgrupp.
Medicinteknikdagarna
● Genomföra årlig konferens och planer för kommande års konferenser
● Uppdatera kokboken kontinuerlig
● Förbättra rutiner för att förbättra ansvar och beslut mellan MTF och värdorganisation
● Använda mer engelska i konferensen och annonserna för att vara attraktivt för
internationella forskare främst verksamma inom Sverige.
● Attrahera fler deltagare och utställare
Kommunikation
● Utveckla former för hur gruppen ska arbeta.
● Skapa en rutin för vilken information som ska distribueras när och i vilka plattformar.
● Ta fram årsplan för utskick från fokusgruppernas aktiviteter
● Aktivt delta i framtagning av MT-podden
● Ta fram material till digitala och fysiska event
● Uppdatera och distribuera den digitala broschyren
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Kursrådet
● Ta fram egna och externa kurser till MTF:s medlemmar och andra intressenter under året
● Genomföra planerade kurser digitalt och/eller fysiskt
● Fånga upp nya behov av kurser för medlemmarna och ta fram förslag.

För MTF 2021-09-22
Git Eliasson, Ordförande

