Årsrapport 2018-2019
Følgende årsrapport legges fram til godkjenning på Generalforsamlingen 25. april 2019

Styret
Styret har bestått av følgende personer:
Rolf Willy Figenschou

Leder

Nosyko AS

Stine Louise Johannessen

Nestleder

Sykehuset Østfold

John Ragnar Hørthe

Kasserer

Oslo Universitetssykehus HF

Kari Berg

Sekretær

St. Olavs Hospital HF

Bård Henningsen

Styremedlem

Oslo Universitetssykehus HF

Nils Otto Pleym

Varamedlem

Finnmarkssykehuset, Kirkenes

Elin Vorren

Varamedlem

Universitetssykehuset i Nord-Norge

Øystein Jensen

Fagdirektør

Oslo Universitetssykehus HF

Siri Grette

Valgkomite

Vestre Viken

Kirsti Legernes

Valgkomite

Helse Bergen

Elin Chruickshank Rubach

Valgkomite

Oslo Universitetssykehus 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 15 styremøter:
14. mai, Skype
21. juni i Tromsø
28.juni, Skype
2. juli, Skype
22. august på Gardermoen
24. september, Skype
28. sept, Haukeland ,Bergen
17. oktober på Lillestrøm i forbindelse med LAB 18
3. desember i Bergen
9-10 januar Sykehuset Nord-Norge, Kirkenes
21. januar 2019, Skype
7. mars på Gardermoen
26. mars i Oslo
5. april i Oslo
23. april i Bergen (planlagt)
Sakslisteoversikt fra møtene er lagt ut på foreningens hjemmeside.

Medlemsregisteret
Det jobbes kontinuerlig med å oppdatere medlemslister. Dette er et komplisert og tidkrevende
arbeid. Pr i dag er det tre slike lister, en hos regnskapsbyrået, en hos utgiver av tidsskriftet og en hos
styret i MTF. Styret har sendt lister over medlemmer til de forskjellige sykehus for å få disse korrigert,
men enkelte sykehus mener dette strider mot GDPR. Styret skal se nærmere på hvor grensene går
for lovlig innsamling av medlemslister uten at dette går på bekostning av personvernet.

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
Utdanningsrådets rapport er vedlagt sammen med de andre vedleggene til innkallingen til
Generalforsamlingen på hjemmesiden.

Kurs og møtevirksomhet
Landsmøtet 2019
På grunn av forsinkelser ved sykehuset i Kirkenes, tok Haukeland utfordringen med å avholde
landsmøtet 2019.
Haukeland sykehus med Kjell Grøndahl i spissen står som arrangør av årets landsmøte i vakre
omgivelser i Bergen den 24.-26. april.
Programmet ser veldig interessant ut, vi gleder oss til dette.

Symposium
Styret har jobbet med program for MTF-symposiet, dette var tenkt arrangert i september 2019.
Styret har valgt å utsette til våren 2020. Neste års generalforsamling vil bli avholdt i forbindelse med
symposiet. Dette delvis på grunn av at neste års landsmøte i Kirkenes må legges til september, og det
blir for sent å avholde generalforsamlingen da.
Styret har ønsket å lage et symposiet som knytter temaene i landsmøtene sammen.

Landsmøtet 2020
Landsmøtet vil bli arrangert første uke i september 2020 av Finnmarkssykehuset i Kirkenes.
Grunnet kapasitetsmessige og geografiske utfordringer har Styret jobbet aktivt med neste års
arrangement ved Kirkenes. Dette for å verifisere at det lar seg gjøre å gjennomføre med de lokale
ressursene som skal bistå MTFL 2020. I dette inngår også tilrettelegging av transport for deltagere og
utstyr til utstillingen.

Landsmøtet 2021
Arrangør av Landsmøtet 2021 er ikke bestemt.
Styret har begynt å vurdere mulige lokasjoner for landsmøtet i 2021.

Oslo MET
OSLO MET arrangerte Industridagen den 14.februar 2019. MTF deltok på stand sammen med UR og
ingeniører fra MTV/OUS.

Prioriterte tiltak i perioden
Foreningen har jobbet med flere prioriterte tiltak:
•
•

MTFL 2019, Bergen
Utarbeide forslag til oppdaterte vedtekter for foreningen.

•
•
•
•
•
•
•

Søke samarbeid med våre søsterorganisasjoner internasjonalt
MTFL 2020, Kirkenes
Kontingentordningen og medlemsregisteret
Startet arbeidet med internt styringsdokument
Innledet samarbeid med Melanor (sammenslutningen av Medtek Norge og Lab Norge) under
Lab 18.
Oppdatering av hjemmeside
Videreutvikle MTF-Facebookprofil

Medlemsmassen
Per april 2019 var det ca. 650 medlemmer i foreningen. Foreningen ønsker de nyankomne hjertelig
velkommen. For øvrig henvises til regnskapsfirmas redegjørelse.

Økonomi
Generelt
Regnskapstjenester: Byrået BDO as yter fortsatt samme tjenester til MTF. Det henvises til
regnskapsfirmas gjennomgang av regnskapet og revisorberetningen.

Fondet
Styret har behandlet søknad om støtte til en halv stillingshjemmel for videreutvikling av Medusa.
Etter lang grundig vurdering og diskusjon mente styret at søknaden ikke innfridde kriteriene til
Fondets vedtekter. Det har derfor ikke vært utbetalinger fra MTFs fond i løpet av året.

MTF Utdanningsråd
Utdanningsrådets bankkonto har blitt brukt for å forenkle rådets kontroll av innbetaling av kursavgift
fra kursdeltakerne. Dette har fungert bra i inneværende periode. Se vedlagt Årsrapport 2018 fra
Utdanningsrådet.

Fortsatt drift
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2018 er satt opp under denne
forutsetning

Vedtektsendringer
Styret har jobbet med forslag til oppdaterte vedtekter for MTF. Disse vedlegges innkallingen, og vil bli
lagt fram for Generalforsamlingen for avstemming.

Oslo 9.april 2019
For styret:
Rolf W. Figenschou
Leder (sign)

