Vi främjar utveckling och innovation
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MTF - en stark röst
inom medicinteknik!
MTF, Svensk Medicinteknisk Förening, är en ideell förening för alla som är verksamma
inom områdena medicinteknik, vård, forskning, industri och utbildning. MTF är en
sektion inom Svenska Läkaresällskapet.
Vår vision är att göra nytta för vård, akademi och näringsliv genom att vara en röst
för personer som behöver säker, anpassad och modern medicinsk teknik. Oavsett om
du arbetar med medicinteknik, kommer i kontakt med medicinteknik i yrket eller som
patient, för vi din talan där maximal säkerhet och trygghet är målet.

”Oavsett om du arbetar med medicinteknik,
kommer i kontakt med medicinteknik i yrket
eller som patient, för vi din talan.”

En stark röst

MTF är en viktig grupp med en
växande betydelse och ju fler vi är,
desto mer kan vi påverka. Bli medlem
du också, tillsammans kan vi skapa
en optimal medicinteknisk miljö.

SMIDIGT OCH SÄKERT TILLTRÄDE
TILL VÄRLDENS MARKNADER
PROVNING
Elsäkerhet, EMC,
Radio, Batteri,
Miljötålighet

PRODUKTCERTIFIERING
CE-MÄRKNING
Notified Body
MDR

ETL, CB

KEMIKALIEHANTERING

KRAVUTREDNING

UTBILDNING

LEDNINGSSYSTEM

BESIKTNING

ISO 13485
MDSAP

av medicintekniska
installationer
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Ett medlemskap
laddat med förmåner
Det finns många goda skäl till att bli medlem i MTF. Till exempel ingår en
prenumeration på Dagens Medicin, som varje vecka levererar aktuell information till
dig som jobbar inom hälso- och sjukvården.
En riktig kompetenshöjare är också Medicinteknikdagarna (MTD), Sveriges kanske
viktigaste mötesplats för medicinteknik. Som medlem har du rabatt till detta
evenemang, vilket du också har till de utbildningar som MTF arrangerar. Det lönar sig
att bli medlem i MTF!

Det här ingår i medlemskapet:
•
•
•
•
•
•

Prenumeration på tidningen Dagens Medicin
Rabatt på Medicinteknikdagarna (MTD)
Rabatt på utbildningar arrangerade av MTF
Tillgång till aktuell information om medicinteknik
Möjlighet att söka stipendier och priser
Tillgång till nätverk med verksamma inom området

•
•
•
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Höj statusen

Kompetens som
höjer statusen
Syftet med MTF är att främja utveckling och innovation för alla som berörs av medicinteknik.
Samtidigt vill vi bidra till bättre förutsättningar för forskningen och en hög nivå på den
medicintekniska verksamheten inom hälso- och sjukvård, akademi och industri.
För att lyckas med detta är nyckelordet kompetens. MTF arbetar därför med erfarenhetsutbyten
och fortbildningsverksamhet, deltar i aktuella debatter som till exempel rör säkerhet för personal
och patienter.

Instrument för test, simulering och kalibrering

www.tesika.se

046-55080

info@tesika.se
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Full koll på vår bransch!
På det medicintekniska området händer det hela tiden saker. På MTF får vi, som
remissinstans via Svenska Läkaresällskapet, tidigt veta vad som är på gång. Vi kan
därför arrangera både kurser och konferenser med aktuella teman och lämpliga
föreläsare. Vi anpassar helt enkelt vårt utbud efter omvärlden och våra medlemmars
behov.
Genom att fortbildningsverksamheten drivs i föreningens regi kan kostnaderna
hållas på en rimlig nivå och som medlem får du dessutom rabatt på de redan låga
kursavgifterna.
MTF har en tung och viktig roll i formandet av framtidens medarbetare inom hälsa
och sjukvård. Bland annat är vi ansvarig utgivare av två böcker som är obligatorisk
kurslitteratur, ”Teknik i praktisk sjukvård” och ”Medicin och Teknik”.

”MTF har en tung och viktig roll i formandet av
framtidens medarbetare inom hälsa och sjukvård.”

Branschkoll

JoR Medical
Mobilt - Säkert - Hygieniskt

Pålitlig och hållbar dator där du enkelt byter
batteriet under arbetets gång.

Vagn med hot-swapbatterier som
strömförsörjer din utrustning utan
att kopplas till eluttag.

JoR levererar medicinteknisk utrustning som är anpassad för de tuffa kraven på hygien och prestanda inom vården.
Vi har ett stort utbud av bl. a. vagnar, datorer, tangentbord och möss. Våra kunniga medarbetare hjälper dig gärna att
hitta det du behöver för just dina uppgifter i din miljö.

www.jor.se
018-34 28 20
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Stora möjligheter
till internationellt
kunskapsutbyte
Som medlem i MTF kan du söka resebidrag för att ge dig ut i Europa och besöka
de europeiska konferenserna. Din nyvunna kunskap kan visa sig vara guld värd,
både för dig själv och för din arbetsgivare, då de absolut senaste teknikerna och
innovationerna presenteras på konferenserna.
MTF representerar Sverige i International Federation for Medical and Biological
Engineering (IFMBE), det samlande organet för medicintekniker världen över, som
bland annat regelbundet arrangerar internationella konferenser och ger ut den
officiella tidskriften Medical and Biological Engineering and Computing (MBEC).
MTF är även medlem i European Alliance for Medical and Biological Engineering &
Science (EAMBES) samt deltar aktivt i samnordiskt utbyte, och även med de baltiska
länderna, i form av seminarier och konferenser.

MarLED X –vår banbrytande operationslampa från
tyska KLS Martin med aktiv skuggreducering och
tillhörande Martouchpro-panel.
KEBOMED distribuerar och marknadsför
medicintekniska produkter och avancerad
apparatur till den svenska sjukvården.
Besök gärna vår hemsida www.kebomed.se
för mer information och fullt sortiment.

info@kebomed.se | KEBOMED AB | Kanalvägen 1 A | 194 61 Upplands Väsby | Sverige | Tel. 040-30 51 05
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MTF, Svensk Medicinteknisk Förening, kansli
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