Nyhetsbrev fra Medisinsk Teknologisk Forening

Desember 2020

Kjære MTF-medlem!
Vi ønsker å holde våre medlemmer oppdatert på hva vi driver med i foreningen, derfor har vi laget
dette nyhetsbrevet.
Som mange av våre medlemmer har bemerket har HMT uteblitt fra januar 2020. Styreleder fikk
melding i november 2019 om at utgiver, ASK media, ønsket å trekke seg ut av samarbeidet rundt
HMT, grunnet manglende lønnsomhet og vanskeligheter med tilgang på nyhetsstoff. Styret mente at
kostnadsforslaget for å drive HMT-bladet videre ble for høy, så Styret valgte å avslutte publiseringen,
inntil alternativ løsning er på plass. Styret ønsker at HMT består, og arbeider derfor videre med dette
som formål. Styret ønsker at alle som kunne tenke seg å bidra med innhold til bladet om å melde sin
interesse for fagredaktør Øystein Jensen (post@medisinskteknologiskforening.no)
Som tidligere skal HMT opprettholde samarbeid med foreninger med sammenfallende
interesseområde innen helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi.
Styrets har jobbet med å effektivisere administrasjonen av medlemslistene, som er basert på ønsket
om å redusere kostnader og tid brukt til dette. Styret har derfor tatt i bruk ett nytt WEB-basert
administrasjonsverktøy for styrets arbeid, StyreWeb.
StyreWeb inneholder elementer som dokumentarkiv, kundelister, fakturering, medlemslister mm.
Med StyreWeb vil driften av MTF-gjøres enklere, og all nødvendig dokumentasjon ligger på ett sted,
også for kommende styrer.
Alle personopplysninger som lagres i StyreWeb er iht. personopplysningslov/ GDPR der personvern
ivaretas ved at Styret lagrer og behandler personopplysninger etter kravene.
Vi vil om kort tid sende ut forespørsel til våre medlemmer om å oppdatere medlemsinformasjon.
Epost, SMS eller brev sendes ut fra: StyreWeb - Medisinsk Teknologisk Forening
Hvis du ikke får tilsendt meldingen i løpet av desember er det fordi vi mangler kontaktinformasjon
direkte til deg i medlemsregisteret. Hvis det er noen spørsmål til dette, er det bare å ta kontakt via
hjemmesiden vår.
Som kjent utfører BDO as, Tromsø, regnskapstjenester for MTF. Dette etter avtale som ble startet
opp av Styret i 2016. Avtalen inkluderer årsregnskap, bokføring, avstemming mot bank, inn- og
utbetalinger, kontingent-fakturering og håndtering av medlemslistene. Ny avtale om
regnskapstjenester er nå under forhandling, og vi jobber for å ha dette på plass for driftsåret 2021.
MTF-Landsmøtet 2021 er berammet til tidsrommet 14-17 juni, i Kirkenes. Det vil komme nærmere
informasjon om dette før jul med påmeldingslink. Vi arbeider mot at dette vil kunne gjennomføres
som planlagt til tross for de utfordringer samfunnet står overfor i forbindelse med Covid-19.
Generalforsamling 2021 er tenkt gjennomført som en hybridløsning med digitalt- og fysisk møte i
Kirkenes. Fordelen med den digitale delen av gjennomføringen er at alle medlemmer, over en gitt
periode, kan sette seg inn i sakene som skal behandles, og avgi sin stemme elektronisk. Resultatet av
dette tas frem for gjennomgang under møtet i Kirkenes.
Styret arbeider også med problemstillinger rundt informasjonssikkerhet og MTU. Her har vi innledet
en dialog med Melanor omkring problematikk rundt tidligere og nytt medisinteknisk utstyr som skal
over på nytt OS Windows 10.
Utdanningsrådet – MTF jobber med forberedelser til ny runde med kurs i «Medisinsk
teknologiforvaltning», som starter opp i januar 2021. Påmeldingsfrist er 1. desember, men dersom
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interesserte sender e-post direkte til Arne Rettedal (arne.rettedal@uis.no) så raskt som mulig, vil det
være mulig for deltakelse. Mer informasjon ligger på vår hjemmeside, under folderen «Sertifisering».
Ellers jobber Utdanningsrådet med å tilpasse kravene for kompetansebeviset "Klinikkingeniør-MTF",
slik at det i praksis blir mulig å oppfylle kravene. Vanskelighetene ligger i at det finnes svært få fag
«der ute» som kandidatene får reell tilgang til. Det samme gjelder "Medisintekniker-MTF".
Vi vil benytte anledningen til å ønske alle God Jul og ett godt nytt år.
Mvh Styret MTF
Mail: post@medisinskteknologiskforening.no
Hjemmesiden: http://www.medisinskteknologiskforening.no
Facebook: https://www.facebook.com/194417230693924/

