Årsberetning 2017-2018
Følgende årsberetning legges fram til generalforsamlingen 3. mai 2018

Styret
Styret har bestått av følgende personer:
Robin Bårdsen

Leder

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Rolf Willy Figenschou

Nestleder

Nosyko

Stina Flaktveit

Kasserer

Helse Bergen HF

Kari Berg

Sekretær

St. Olavs Hospital HF

Bård Henningsen

Styremedlem

Oslo Universitetssykehus HF

John Ragnar Hørthe

Varamedlem

Oslo Universitetssykehus HF

Stine Louise Johannessen

Varamedlem

Sykehuset Østfold

Øystein Jensen

Fagredaktør

Oslo Universitetssykehus HF

Hilde-Gunn Antonsen

Valgkomite

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Robert Fredriksen

Valgkomite

Vestre Viken HF

Anja Reinholdtsen

Valgkomite

Helse Bergen HF

Arne Rettedal

Utdanningsrådet, leder

Universitetet i Stavanger

Erik Fønstelien

Utdanningsrådet, sekretær

Stig Koteng

Utdanningsrådet

St. Olavs Hospital HF

Ragnar Nedregard

Utdanningsrådet

Sykehuset Innlandet HF

Kirsti Legernes

Utdanningsrådet

Helse Bergen HF

Andre tillitsvalgte

Styreoppnevnte verv

Styrets arbeid
Styret har i perioden avholdt 14 styremøter:
04. mai 2017 (Landsmøtet)
31. mai 2017 (Skype)
01. juni 2017 (Skype)
21. juni 2017 (Skype)
16. august 2017 (Skype)
18. september 2017 (OUS, Rikshospitalet/Skype)
24. oktober 2017 (Skype)
09. november 2017 (Telefon)
26.-27. november 2017 (Clarion Hotel og congress, Trondheim)
13. desember 2017 (Skype)
02. januar 2018 (Skype)
16. januar 2018 (Skype)
11. februar 2018 (Thon Hotell, Kirkenes)
22. mars 2018 (Skype)
06. april 2018 (Skype)

Tidsskriftet
Helse Medisin Teknologi (HMT) er foreningens fagtidsskrift. Det kommer ut med 6 nr. per år.
Tidsskriftet holder en høy kvalitet med meget gode artikler. MTF oppfordrer medlemmene til aktivt
å benytte fagtidsskriftet for å spre informasjon fra fagmiljøet om aktuelle saker og nyheter. Dette gir
en fin markedsføring av fagmiljøet og faget medisinsk teknologi.

Utdanningsrådet
Utklipp av årsrapporten til Utdanningsrådet skrevet av Erik Fønstelien, jan 2018:
Når det gjelder søknader og saker som gjelder spørsmål om kompetanse-bevisene, MTFgodkjenning, Klinikkingeniør MTF og Medisinsk Tekniker MTF, har det vært et ganske normalt
år. Ordningene synes å bli en normal del av den enkelte kandidats karriere. I 2017 (2016 i
parentes) fikk 7 (8) MTF-godkjenning, 4 (3) ble Klinikkingeniører og 1 (3) ble Medisinsk
Teknikere MTF.
Vi gjentar oppfordringen fra i fjor og forfjor om innspill om kompetansebevis-typer som ikke
forutsetter offentlig autorisasjon, samtykke, for selvstendig service og vedlikehold av
elektromedisinsk utstyr. Betydningen av fagfolk med annen grunnutdannelse enn innen
elektroteknikk blir mer og mer tydelig, og foreningen bør ta denne utviklingen til etterretning
når det gjelder særskilte kompetansebevis. Rådet har arbeidet med forsøk på å få oversikt
over relevante studietilbud som kan foreligge på nett for studenter som er i full jobb.
Sekretariatets økonomi og bankkonto er lagt helt om. Foreningens regnskapskontor har
overtatt hele ansvaret for «vår» kasse. Omleggingen ble ordnet ved at sekretariatet
overførte nesten hele beholdningen (kr 10500.-) til foreningens hovedkasse. Sekretæren

beholdt ca 1500 kr til dekning av bl.a. reise/opphold ved Landsmøtet i Fredrikstad. MTFs
bankforhold ivaretas av et regnskapsbyrå; mailadresse mtf@bdo.no. Det nevnes at
sekretariatet slet en del med å få alle detaljene på plass når det gjelder bruken av vår nye
bankforbindelse siden det var uklarheter mht brukbar mailadresse.
Forenings styre v/formannen har stilt spørsmål ved funksjonstiden til Undervisningsrådets
medlemmer. Pt er Arne Rettedal formann. Medlemmer er Kirsti Legernes, Stig Koteng og
Ragnar Nedregard. Undertegnede er sekretær.

Kurs og møtevirksomhet
Landsmøtet 2017
Sykehuset Østfold med Sverre Granmark og Stine Louise Johannessen i spissen stod som arrangør av
Landsmøtet 2017 i vakre omgivelser i Fredrikstad den 2.-4. mai.

Symposium
Det er ikke arrangert noe symposium i år, et arrangement som tradisjonelt har vært holdt i mars.
Styret ønsker å tilby dette i fremtiden men vil fokusere på å få gjennomført de prioriterte tiltak først.
Det foreslås at arrangering av symposium tas opp igjen i 2019.

Landsmøtet 2018
Landsmøtet blir arrangert 2.-4. mai 2018 av Helse Midt-Norge med Stig Koteng i spissen. Med seg har
han MTA ved St. Olavs Hospital HF, Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag. Lokasjonen er Trondheim.

Landsmøtet 2019
Landsmøtet 2019 vil bli arrangert av Finnmarkssykehuset med lokasjon Kirkenes.

Prioriterte tiltak
Foreningen har jobbet med flere prioriterte tiltak i 2017-2018:






Opprydding i medlemsregisteret
o Et veldig omfattende og suverent arbeid utført av Stine Louise Johannessen
Videreutvikle «kjøreregler» for MTF landsmøter
Regnskap og økonomi
o En omstrukturering på økonomien til de forskjellige aktørene innad foreningen slik at
vi alle har de samme ordnede formene. I tillegg er det avtalt kjøreplan med
regnskapsfirma slik at regnskap og revisjon går på automatikk sammen med styret.
Samle foreningens dokumentasjon i skyen
o Gjør hverdagen for de i styret betraktelig enklere å ha alle dokumenter og saker
samlet på et sted.

Medlemsmassen
Per 12. april 2018 var det 617 medlemmer i foreningen. Tilsvarende tall per april forrige år var 561.
Foreningen ønsker de nyankomne hjertelig velkommen.

Økonomi
Generelt
Regnskapstjenester: Regnskap Nord-Norge AS som MTF benytter til sine regnskapstjenester har slått
seg sammen med BDO AS. Det henvises til regnskapsfirmas gjennomgang av regnskapet.
Revisortjenester: MTF benytter Revisorkompaniet Tromsø AS. Det henvises til revisors beretning.

Fondet
Det har ikke vært utbetalinger fra MTFs fond i løpet av året. Fondets statutter er tilgjengelig på
foreningens hjemmeside og våre medlemmer oppfordres til å søke. Fondet er per 15. april 2018 på
kr. 388 045,42. Det henvises forøvrig til regnskapsfirmas gjennomgang av regnskapet.

Landsmøtekonto
Landsmøtekontoen er per 15. april 2018 på kr. 201 914,09. Det henvises til regnskapet for ytterligere
informasjon.

Tromsø mai 2017
For styret:
Robin Bårdsen

Leder (sign)

