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MTF LANDSMØTE - 2013

Velkommen
For første gang står Medisinsk-teknisk avdeling på Akershus universitetssykehus som arrangør av
årets landsmøte. Vi takker for tilliten, og ønsker alle hjertelig velkommen!
Arrangementet i år er lagt til Thon Hotell Arena på
Lillestrøm. Dette er et kongress- og messehotell
med gode fasiliteter til både forelesninger og
utstilling. I tillegg har hotellet velværesenter med
svømmebasseng, badstue, tyrkisk steam-bad,
boblebad og trimrom. I samarbeid med Norges
Varemesse er det store lokaler til utstilling i
direkte tilknytning til forelesningssaler. Vi håper
derfor på en flott utstilling med godt besøk.
Lillestrøm ligger midt mellom Oslo og Gardermoen,
med god kommunikasjon til begge steder.
Det faglige programmet har fokus på utvikling og
ny teknologi. Som tidligere år er det en
parallellsesjon for behandlingshjelpemidler, men
mange av temaene i hovedprogrammet er aktuelle
både for medisinteknikere og behandlingshjelpemidler.

Losby Gods

Akershus universitetssykehus HF er har et variert opptaksområde, som strekker seg fra Drøbak til Mjøsa ved
Minnesund. Opptaksområdet omfatter også tre av bydelens i Oslo. Til sammen 460 000 innbyggere har Akershus
universitetssykehus som sitt lokal- og områdesykehus. Opptaksområdet har stort kulturelt mangfold, og sykehuset
har kort avstand både til storby og landsbygd. Det er stor befolkningsvekst i området, og antall innbyggere som
sokner til Ahus øker med mer enn 10 000 pr år.
Akershus universitetssykehus HF er tilknyttet Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Sykehuset deltar i
undervisning av medisinske studenter i de fleste kliniske fag og semestre og har i løpet av en tiårsperiode bygget
opp flere sterke forskningsgrupper. Det store pasienttilfanget og den avanserte medisinsk-tekniske utstyrsparken
gjør at sykehuset har komparative fortrinn innen klinisk og klinisk- epidemiologisk forskning.
I oktober 2008 åpnet Akershus universitetssykehus dørene til et av Europas mest moderne sykehusanlegg, med
digital infrastruktur og mye nytt MTU. Det er stor interesse for det nye sykehuset både fra Norge, Norden, Europa og
resten av verden, og vi mottar over 100 besøkende grupper pr år.
Landsmøtet i 2014 er lagt til hotell Ullensvang, og arrangeres av Helse Fonna.
Vi håper dere får et rikt utbytte av årets landsmøte, både faglig og sosialt. Vel møtt!
Hilsen arrangementskomiteen

PÅMELDING: www.medisinsktekniskforening.no
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Besøk vår utstilling for å lære mer om
våre produktnyheter, som for eksempel
VPAP ST-A med iVAPS og CS-A, og møt
våre glimrende medarbeidere!

Global leaders in sleep and respiratory medicine

www.resmed.com

Nye CoughAssist E70
Liten og lett, med
avtagbart batteri som
gir en dag med
behandling

Stor fargeskjerm
og enkle, låsbare
innstillinger

Nye funksjoner,
som Cough-Trak
autotrigger og oscillering,
for økt behandlingseffekt

www.coughassiste70.respironics.com
post.no@philips.com
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Lifesaving Innovations from Physio-Control

For mer informasjon kontakt din Physio-Control representant eller ring kundeservice på telefonnummer:
www.physio-control.no
22 83 88 00

Novacor - mange parametere - én database
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 SPO2-SENSORER
 MEDISINSKE BATTERIER
Philips, Siemens, GE
Marquette, CSI, Nellcor,
Schiller, Propaq, S&W,
Ivac/Alaris m.m.

 LYSKILDER

Nellcor, Masimo, Philips,
Nonin, Datex, CSI m.fl.
(originale eller kompatible)

 O2 SENSOR / CELLE
Draeger, Siemens, Datex,
Teledyne, Airshield, Hudson m.m

Halogen, Xenon, Operasjon,
Diagnostikk, Mikroskop m.m.

 FIBERKABLER
 EKG-KABLER OG TILBEHØR

Autoklaverbar fiberlyskabel

Schiller, Philips, GE
Marquette, Siemens, Datex
m.m.

 BLODTRYKKSAPPARATER

 OVERTRYKKSMANSJETT

Håndholdte-/Vegg-/Bord-modeller

500ml og 1000ml

Med eller uten manometer

Spesialisten på elektromedisinske forbruksvarer og tilbehører.
www.modulnordic.no post@modulnordic.no Tlf. 62 54 71 10
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Mandag 6. mai
TID

EMNE

09:00-12:00

Registrering

11:15-12:00

Lunsj

12:00-12:45

Åpning av landsmøtet
Åpning av utstillingen

FORELESER

Hulda Gunnlaugsdottir,
Adm.dir, Akershus universitetssykehus HF
LFH, leverandører for helse-Norge

12:45-13:30

Utstilling

13:30-14:00

Hvordan kan vi gjennom offentlige anskaffelser bidra til
innovasjon og nyskapning?

Kjetil M. Istad, Dir. Innkjøp og logistikk,
Helse Sør-Øst RHF

14:00-14:30

Grensesnitt MTU-IKT.
Oppfølging av utredning om MTU i Helse Sør-Øst RHF

Thomas Bagley, Dir. teknologi og eHelse,
Helse Sør-Øst RHF

14:30-15:00

Samhandlingsreformen
Hvilke utfordringer møter primær- og spesialisthelsetjenesten
i forvaltningen av medisinsk teknisk utstyr?

Arild Hammer, Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap

15:00-15:45

Utstilling + enkel matservering

15:45-17:00

Sykehusutbygging
Prosjekt nytt Østfoldsykehus
og

Nina Kristiansen prosjektsjef og Elisabeth
Gudmundsen Prosjektsjef utstyr, Prosjekt
nytt Østfoldsykehus

Akershus universitetssykehus

Marie Sleveland, Akershus universitetssykehus

17:00-18:30

Omvisning Akershus universitetssykehus
OBS plassbegrensning (Max 120 stk)

19:00

Middag og sosialt program
Magi og illusjoner med magiker Alexx Alexxander
Konsert med bandet Loveshack

Med et navn som oser av 80-tall og svunnen moro har LOVESHACK bestemt seg for å ta deg med i sin velsmurte tidsmaskin
tilbake til da musikken og håret var stort og hvor pastellfarger var kult. Tilbake til tiden før Nirvana og all grungen gav oss
depresjoner, til tiden da Samantha Fox og George Michael var hetero (vel, han lurte ikke oss, jenter). Tilbake da selvkritikk var noe
man ikke brydde seg noe særlig om. La LOVESHACK være dine reiseledere.

ALEXX ALEXXANDER, finalisten fra Norske Talenter 2010 som alle snakket om! Han er en av Norges største magikere - om ikke
den største - som tilhører det absolutte øverste sjiktet av illusjonister, ikke bare i Norge, men i hele Norden! Høsten 2010 fikk han
Slottsfjellstårnet i Tønsberg til å forsvinne på direktesendt TV foran over 300 000 seere. Hans opptredener er en kombinasjon av
illusjoner og stunt i stort format til de små fingerferige intime triksene. Publikum er alltid viktig og delaktige i Alexx sine
opptredener. Alexx reiser Norge rundt med sine magiske show for alt fra eventer og kickoff for næringslivet til store helaften
teatershow.
For booking: Gunborg Brekka Isaksen, Best Company AS, Tlf 958 35 322, www.bestcompany.no
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Tirsdag 7. mai
TID

EMNE

FORELESER

09:00-10:00

Energisk – et vitenshow med Andreas Wahl

Andreas Wahl, fysiker og vitenskapsformidler

10:00-10:30

Orienteringer fra MTF

MTF styre

10:30-11:30

Utstilling + enkel matservering

11:30-12:00

Forskning og utvikling av medisinsk teknologi i Norge

12:00-13:00

Generalforsamling MTF

13:00-14:00

Lunsj

14:00-14:45

Patologi og fremtidens teknologi

Ying Chen, leder i den norske Patologiforening og
avdelingssjef Avd. for patologi på Ahus

14:45-15:30

IKT-arkitektur for MTU i nettverk

Morten Vågen, Seniorrådgiver, Arkitektur,
Sykehuspartner IKT, Helse Sør-Øst

15:30-16:30

Utstilling + enkel matservering

16:30-17:00

Endring i Helseinformasjons-sikkerhetsforskriften

Kenneth Oppedal,
seksjon for IKT, FOU-avdelingen, Helse Bergen

17:00-17:30

Nasjonal database

Leiv Hellefossmo, Avd. leder MTA og BHM, UNN HF

19:00

Aperitiff

19:30

Festmiddag

Kathrine Myhre, CEO, Oslo MedTech

PARALLELLSESJON BEHANDLINGSHJELPEMIDLER:
14:00-15:30

Ny standard for enteral ernæring Enlock
Nutrisafe 2, et annet system for enteral ernæring

Orientering om bakgrunn og status fra Nutricia og
Fresenius.
Kåre Lindalen, Vygon

ANDREAS WAHL er fysiker, vitenskapsformidler, programleder og
norgesmester i morellsteinspytting. I to sesonger av Lyngbø og Herlands
”Big bang” (NRK1) satt Andreas i ekspertpanelet, og hadde sitt eget
innslag kalt ”God fysikk”. Andreas var også programleder for
”Folkeopplysningen” som gikk på NRK1 høsten 2012. Andreas er en
entusiastisk formidler av naturvitenskap i ulike medier, og holder blant
annet vitenshow både for elever, lærere og næringsliv.

Foto: Linda Varpe Karlsen, Studio Expose
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Onsdag 8. mai
TID

EMNE

FORELESER

09:00-10:00

Tenke sjæl

Trond-Viggo Torgersen

10:00-10:30

Mobil røntgen på humpete samhandlingsveier

Frode Lærum, overlege, prof. dr. med,
Forskningsavdelingen,
Akershus universitetssykehus

10:30-11:15

Utstilling

11:15-12:00

Kirurgisk laser
Praktisk-teknisk gjennomgang med definisjoner

Jan Finn Johnsen, Markedssjef
DICO AS

12:00-12:30

PET-MR

Trond Bogsrud, overlege PhD,
Avdeling for radiologi og nukleærmedisin,
Oslo universitetssykehus/
Aarhus Universitetshospital

12:30-13:00

Avslutning

13:00

Lunsj

PARALLELLSESJON BEHANDLINGSHJELPEMIDLER:
10:15-10:45

Utfordringer i samhandlingsreformen sett
fra en stor bydel sin side.

Eric Brugmann, leder bestillerkontoret
bydel Østensjø, Oslo

10:45-11:15

Utfordringer med samhandlingsreformen
sett fra et stort sykehus sin side.

Tor Åm, samhandlingsdirektør,
St Olavs hospital, Trondheim

11:15-11:45

Utfordringer med samhandlingsreformen
sett fra en liten kommunes side.

Gunveig Eide, enhetsleder PRO,
Alvdal kommune

11:45-12:20

Innspill fra salen.

TROND-VIGGO TORGERSEN er utdannet lege, og kjent for de fleste fra NRK og
en rekke forskjellige programmer og roller.
En nærmere presentasjon tør være unødvendig.
Trond-Viggo er for tiden både aktuell som foredragsholder med sine foredrag
Tenke sjæl og I den nye kjolen ligner hun på far, og ikke minst som live-artist
med en blanding av standup og sine mest kjente sanger.

Øyeren er en innsjø i Glomma-vassdraget. Øyeren er Norges niende største innsjø med et areal på
84,7 km². I den nordlige enden av innsjøen finner vi nordens største innlandsdelta . Deler av dette
våtmarksområdet er naturreservat siden 1975. Det finnes 25 fiskearter i Øyeren, som dermed
regnes som den innsjøen i Norge med flest fiskearter.
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Utstillingsareal

NO

Totalleverandør av
medisinsk godkjent IT-utstyr
Multifunksjonelle og mobile løsninger til alle pasientnære miljøer
Intensiv/oppvåkning
Point-of-Care
oint-of-Care terminaler

Røntgen/MRI
Granskningsmonitorer
liniske monitorer
Kliniske
Panel PC
Tastaturer
astaturer og mus

Mobile traller
Tablet PC'er
Monitorer
Tastaturer
Monteringsløsninger

Sengepost
Infotainment produkter
Point-of-Care
oint-of-Care terminaler
obile traller
Mobile
Monteringsløsninger
ablet PC'er
Tablet

Telemedisin
Kombiterminaler
ablet PC'er
Tablet

Operasjonsstuen
Point-of-Care
oint-of-Care terminaler
obile traller
Mobile
Tastaturer
Tablet PC'er
Monitorer

Akuttmottak
Point-of-Care terminaler
Mobile traller
Tablet PC'er
Monitorer
Tastaturer

ta – uansett hvor
Pasientda
du er

ACTE AS
Postadresse
ACTE AS
Postboks 190
2021 Skedsmokorset

Vareadresse
ACTE AS
Vestvollveien 32D
2019 Skedsmokorset

Besøksadresse
Vestvollveien 34B
Skedsmokorset

tlf: +47 63 89 89 00
fax: +47 63 87 90 00
e-mail: info@acte.no
www.acte-medical.no

HemoControl™
Biologisk feedbacksystem med effektiv natrium- og
væskekontroll for bedre kardiovaskulær stabilitet.
Blodvolum

-4.6

Med HemoControl™ tilpasses væskefjerning individuelt og
automatisk etter den enkeltes pasients tilstand. Pasienter
med hypotensive symptomer under og etter behandling slipper
nå ubehag samtidig som de oppnår sin tørrvekt og avslutter
behandlingen med riktig natriumnivå.

%

www.gambro.com

NYTT SERVICEKONSEPT SIKRER PRODUKTIVITET OG FLEKSIBILITET
Olympus Norge AS lanserer nå et nytt modulbasert servicekonsept. Servicekonseptet gir mulighet for å skreddersy
servicekontrakten, slik at den tilpasses det behov kunden måtte ha. Dette skal gi kunden den optimale serviceløsning.
Det nye servicekonseptet består av forskjellige moduler som kan velges etter behov og ønsker. Konseptet tar utgangspunkt i hele Olympus` produktprogram – fra fiberendoskop til integrerte operasjonsstuer. Nåværende avtale kan
reforhandles eller ny kan fastsettes til en kortere eller lengre periode. Kontakt oss for en uforpliktende samtale.
Olympus Norge AS  Kjelsåsveien 168  0884 Oslo  tlf 23 00 50 50  adm@olympus.no  www.olympus.no

Medinor har byttet navn til Alere.
Nytt navn – samme gode service.
1. januar 2013 skiftet Medinor navn til Alere. Alere er en av verdens største
produsenter og distributører av diagnostiske tester og instrumenter.
Du møter de samme medarbeierene som hos Medinor. Vi jobber stadig mot det samme målet:
Å kunne gi de beste rådene, den beste servicen og de beste produktene.
Alere AS leverer et bredt produktspekter av pasientnære tester og instrumenter.
Fellesnevneren er brukervennlighet, raske og presise svar – ved pasienten.

Monitor Vital Signs
300-serien

Connex® Vital Signs
Monitor 6000-serien

Elektronisk modulbygget blodtrykksapparat med stor nøyaktighet. Måler systolisk og diastolisk
trykk, MAP, alarmgrenser og
intervallmålinger.

En avansert monitor med touch
screen og klare farger. Den har få
knapper og er enkel å gjøre ren.
Art.nr WA53000-ISO

8 Apparatet har mulighet for
forhåndsinnstilling av starttrykk mht. blodtrykksmåling av
nyfødt, barn eller voksen.
8 Det er enkelt i bruk med stor, lettleselig LCD skjerm.
8 1 stk. voksen blodtrykksmansjett og lader
medfølger.
8 Opsjoner—SureTemp temperaturmåler, Masimo eller
Nellcor pulsoksymetri og integrert skriver
8 Kan leveres med stativ og ulike veggfester

8 Sure BP måler blodtrykk på 15
Art.nr WA65MXPE-2
sek mens mansjett blåses opp.
8 Kan brukes til voksne, barn og nyfødte
8 Pulsfrekvens og MAP
8 Opsjoner:
- Nellcor eller Masimo pulsoksimeter
- SureTemp eller Braun temperaturmåler
- Intern skriver
- Wifi
- Kan leveres med stativ og ulike veggfester

Kontakt oss for mer informasjon: Alere AS, Pb 94 Bryn, 0667 Oslo
Telefon: 24 05 66 10 l Fax: 24 05 67 80 l e-post: alere.no@alere.com
©2013 Alere. All rights reserved. The Alere Logo and Alere are trademarks of the Alere group of companies.

alere.no

mtab.se • mtab.dk • mtab.no

Transporting and handling
your medical equipment

SWEDEN
+ 46 8 54 600 100
sales@mtab.se

MTAB delivers equipment to Swedish and Nordic hospitals. Our system
for transporting, handling and installing delicate, valuable, technically
complex products has proven to be idea for the medical industry.

DENMARK
+45 46 73 24 86
copenhagen@mtab.dk

Our integrated logistics system for medical equipment includes all
handling for end customers.

NORWAY
+ 47 23 89 70 20
oslo@mtab.no

Øyeren er en innsjø i Glomma-vassdraget. Øyeren er Norges niende største innsjø med et areal på 84,7 km². I den nordlige enden
av innsjøen finner vi nordens største innlandsdelta . Deler av dette våtmarksområdet er naturreservat siden 1975. Det finnes 25
fiskearter i Øyeren, som dermed regnes som den innsjøen i Norge med flest fiskearter.
Foto: Morgan Andersen, Romerikes blad

NÅR DET GJELDER HELSEBYGG
har Fagerhult løsningene

Nye Ahus, Lørenskog.

Fagerhult har løsninger for helsebygg,

på helsetjenestene. Med vårt helhetssyn,

både når det gjelder forsyningsutstyr for

kan vi bidra til å skape en løsning som ser

pasientbehandling og belysningsutstyr. Alt

på hele mennesket, uten å måtte velge

vi gjør er fokusert på menneske og miljø.

mellom energi, pasient eller helsepersonell.

Mennesket, både når det gjelder å skape en
funksjonell arbeidsplass for de som arbei-

Alle Fagerhults forsyningsenheter er klas-

der i helsevesenet, og et sted der pasienten

sifisert etter Medical Device Directive, (MDD

føler seg vel. Vårt bidrag til miljøet er å tilby

IIA), og merkes med ”CE 0413”. Dette inne-

produkter som effektivt utnytter energi, og

bærer trygget for våre produkters kvalitet i

som gir fornuftige løsninger, uten å spare

hele EU-området.

www.fagerhult.no

Avalon Medical AS
MR kompatibelt

Leon MRI
den moderne
anestesiarbeidstasjon.

Tesla M3
MIPM
Multiparameter
wireless monitor
15 TFT display.
Styres fra monitor
i kontrollrom
Multigassanalyse
Co2 sidestream
Tesla spy

Tesla One

MIPM
Pulsoksymeter med wireless
sensor, bevegelsetolerant.
Neo, infant, adult
Introduksjonspris.
NOK 43 000.-

eks mva.

Bio-Med Ventilator
Neonatal. Pediatrisk. Voksen.

Avalon Medical AS
info@avalon-medical.no
Tlf: +47 23036370
www.avalon-medical.no

www.mipm.de
www.lammersmedical.com
www.biomeddevices.com
www.hul.de

Skandinavisk distributør
av TOF-Watch
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Arrangørinfo
ARRANGØR:
Akershus Universitetssykehus HF

Medisinsk teknisk avdeling

67964134

ingunn.janbu@ahus.no
thna@ahus.no
elisabeth.fahlstrøm@ahus.no
barbro.salte@ahus.no
per.arnesen@ahus.no
bjorn.peter.hilberg@ahus.no
jeanine.siring@ahus.no
monica.nyheim@ahus.no
stein.hugo.eriksen@ahus.no
olma@ahus.no

67964145
67964139
67968361
67964141
67964132
67969167
67968353
67964135
67964133
67968364

ARRANGEMENTSKOMITE:
Ingunn Janbu
Thedchanamoor Nanthakumar
Elisabeth Fahlstrøm
Barbro Salte
Per Arnesen
Bjørn Peter Hilberg
Jeanine Siring
Monica Nyheim
Stein Hugo Eriksen
Ole Christian Schie Mathisen

PROGRAMKOMITE:

PROGRAMKOMITE BHM:

Ingunn Janbu, Akershus universitetssykehus HF
Jon Nybakk, Sykehuset Innlandet HF, Tynset
Svein Medås, Helse Bergen HF, Voss

Elisabeth Fahlstrøm, Akershus universitetssykehus HF
Liz Camilla Spakmo, St. Olavs Hospital HF
Kjersti Tollaksen, Helse Fonna HF, Haugesund

TEKNISK ARRANGØR:
Gyro Conference AS
Postboks 14
2601 Lillehammer

medtek@gyro.no
www.gyroconference.no

61287320

Thon Hotel Arena
Nesgata 1
2004 Lillestrøm

arena@thonhotels.no

66936000

PÅMELDING:

www.medisinsktekniskforening.no

ARRANGEMENTSSTED:

GE Healthcare

Services
Et nytt GE Healthcare service-verktøy lanseres
Helse-Norge beveger seg i en digital retning. Medisinsk teknisk personell forventer at leverandører
tilpasser seg denne nye trenden og gir dem tilgang til online support. Det er derfor GE Heatlhare har
utviklet vårt nye digitale verktøy One Self.
1nYLOGXNXQQHInWLOJDQJWLOÀHUHGLJLWDOHYHUNW¡\
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instruksjonsvideo
e-learning
online servicemanualer
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Self

Som hovedsponsor på årets Medisinsk Teknisk Forenings landsmøte 6-8 mai ønsker vi deg velkommen
til vår stand for nærmere presentasjon av konseptet.

© 2012 General Electric Company – All rights reserved. General Electric Company reserves the right to make changes in specifications and features shown herein, or
discontinue the product described at any time without notice or obligation. Contact your GE representative for the most current information. GE, the GE Monogram and
imagination at work are trademarks of General Electric Company. *) Are trademarks of General Electric company

