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Statuttene for rådet sier at sekretæren skal, i samarbeid med rådets medlemmer, utarbeide
en årlig rapport til Medisinsk Teknologisk Forenings, MTFs, styre. Rapporten inngår som
vanlig i styrets rapport til medlemmene ved landsmøtet.
Rådet utsteder etter søknad kompetansebevis til kvalifiserte medlemmer og er foreningens
fagkomite når det gjelder utdannelse og kompetanse. 14 (6 i 2018) kandidater ble tildelt
såkalt MTF-godkjenning. 4 (4) søkte og fikk beviset klinikkingeniør MTF. Heller ikke i 2019
ble noen kandidater medisinsk tekniker MTF. Den sterke økningen i MTF-godkjente har
opplagt sammenheng med at Arne Rettedal, rådets formann, har privat (les: for foreningen)
fått bruke nettbaserte forvaltningskurs utarbeidet for Universitetet i Stavanger. Vi er svært
glad for at Arne har påtatt seg å organisere dette. Interessen har vært meget stor.
Sekretariatet har i 2019 i tillegg mottatt om lag 20 henvendelser på e-mail og telefon med
spørsmål om ordninger ved MTFs undervisningsråd.
Foreningens styre har etablert en komite med Arne Rettedal som representant for
undervisningsrådet og som bl.a. skal diskutere fremtidige oppgaver for rådet.
Kvalitetsbevisene vi utsteder forutsetter det offentlige samtykke (autorisasjon) som utstedes
av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, dsb. Samtykke vil sannsynligvis bli
avviklet og arbeidsgivere blir forskriftsmessig pålagt å se til at deres medarbeidere har
praksis og kompetanse som passer den enkeltes arbeidsoppgaver. Den nevnte komiteen vil
vurdere om MTF-godkjenningen skal stille de samme kravene til grunnutdannelse og praksis
som dsb i dag krever for samtykke. Vi tror dette vil kunne være en fin måte å bidra til at
etater og bedrifter og sykehus har oversikt over sine medarbeideres kompetanse.
Sekretariatet og undervisningsrådet har ikke egen kasse. Økonomi og kommunikasjon
ordnes gjennom et profesjonelt regnskapsbyrå som MTF har engasjert. Foreningens styre
har bidratt til at rådet har en egen mailadresse samtidig som hjemmesidene er oppdaterte
og funksjonelle. En utmerket jobb ved nettansvarlige i foreningens styre.
Rådet består av formann Arne Rettedal, Kirsti Legernes, Ragnar Nedregard, Knut Roar
Hansen og Olav Fikse. Stig Koteng har gått ut av rådet. Vi takker ham for bidrag mens han
var rådsmedlem. Undertegnede er rådets sekretærErik Fønstelien
erik.fonstelien@altiboxmail.no

