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Våra mål för verksamhetsåret 2022-2023 är att:  
Fortsätta att stärka föreningens arbete i att göra nytta för vård, akademi och näringsliv genom 
att skapa viktiga möten. Föreningen vill därigenom också vara en stark röst för personer som 
behöver säker, anpassad och modern medicinsk teknik. 

 
Våra aktiviteter för det kommande verksamhetsåret genom fokusgruppernas arbete: 
 

Vetenskap och internationellt nätverkande 
Syfte med fokusgruppen är att blicka framåt och peka ut vilka internationella trender som 
finns på området, föreslå strategier för hur MTF kan arbeta för att stärka svenska 
medicinteknisk forskning, föra dialog med beslutsfattare och delta i den forskningspolitiska 
debatten, föra ut kunskap om medicinteknisk forskning till samhället, och inspirera unga 
människor till medicinteknisk forskning.  
 

• Fortsätta att utveckla det vetenskapliga rådet i syfte att minska gapet mellan 
medicinsk teknik på våra sjukhus och medicinteknisk forskning 

• Bidra till att medicinteknisk forskning kommer patienten till nytta 
 
Nationell samverkan och nätverkande 
Syftet med fokusgruppen är att genom samarbete med andra intressenter såsom nationella 
föreningar och tillverkare verka för att öka kunskapen och villkoren för säker och effektiv 
användning av medicintekniska produkter i vården.  
 

• Bidra i arbetet kring införandet av nya regelverk kring medicintekniska produkter 
• Lyfta frågor kring patientsäkerhet vid användningen av medicintekniska produkter i 

speciella situationer så som vid krislägeshantering, användning av medicinska 
gasanläggningar och användning av system för patientmonitorering 

 
Medicinteknikdagarna 
Syftet med fokusgruppen är att utveckla Medicinteknikdagarna strategiskt samt förbättra 
administrativa rutiner för att utöka deltagande på konferensen och ytterligare stärka denna 
som ett attraktivt mötesforum för alla intressenter av medicinteknik.  

 
• Att attrahera fler deltagare och utställare 
• Strategier för att ha med beslutsfattare och betydande aktörer vid konferensen 
• Utöka samverkan med andra likartade konferenser i Sverige och nordiska länder 
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Kommunikation 
Syftet med fokusgruppen är att utveckla och implementera former för kommunikation som 
på ett enkelt och effektivt sätt informerar om viktiga händelser inom branschen och att 
synliggöra föreningens verksamhet. 
 

• Utarbeta en kommunikationsplan för hur föreningen kommunicerar med omvärlden 
• Skapa förutsättningar för att ännu tydligare bidra i debatten och att sprida kunskap 

kring viktiga händelser inom medicinsk teknik 
• Uppdatera och distribuera digitalt informationsmaterial  

 
Kursrådet 
Syftet med kursrådet är att möjliggöra kontinuerlig kompetensutveckling för föreningens 
medlemmar. 
 

• Fånga upp nya behov av kurser för medlemmarna och andra intressenter 
• Utarbeta nya utbildningar enligt önskemål 
• Genomföra planerade kurser digitalt och/eller fysiskt 
• Kontinuerligt utvärdera kursinsatser och förbättra innehåll och utbildningsmetod 
• Utöka samarbetet med olika utbildningsinstanser 

 
 
För MTF 2022-10-04 
Fredrik Nikolajeff, Ordförande 
 


