MEDISINSK TEKNOLOGISK FORENING

M T F

Norwegian Society for Biomedical Engineering

Referat styremøte 24 september 2021.
Tid

I tidsrommet: 0900-1400

Sted:

Forskningsparken og på Zoom

1. Konstituering:
1.1 Deltakere
Zoom

Forfall/ikke møtt

Rolf W. Figenschou (RWF)
Kari Berg (KB)
Iqbal Singh Virdee (IV)
Trond Klevjer (TK)
Charanjit Singh Jhutti (CJ)
Trond Nilsen (TN)
Nils Otto Pleym (NOP)
Arne Rettedal (UR)
Kirsti Legernes (UR)
Olav Fikse (UR)
Erik Fønstelien (UR)
1.2 Godkjenning av møteinnkalling
Godkjent
1.3 Godkjenning av referat
Godkjent

2. Styresaker
2.1 Sak 06/21 Utdanning og rekruttering
Styret har tatt initiativ til å gjennomføre et møte med utdanningsrådet (UR) og Oslo MET. Dette for å få
mer informasjon om hva som rører seg på utdanningsfronten i forhold til medisinsk teknologi. Vi ser på
dette som et første initiativ for på sikt å kunne påvirke utdanningstilbudet og dermed øke rekruttering til
vårt fag. I hovedsak er det to viktige utdanningsløp det settes større fokus på: Bachelorstudiet og
videreutdanning/enkelt fag/nettstudier.
Møtet ble gjennomført som et kombinert fysisk og digitalt møte. Dog med kameratrøbbel og noe
begrenset lydkvalitet. Det beklager styret for de som deltok digitalt. Det skal forbedres til neste møte.
Første del av møtet ble gjennomført mellom styret og UR der vi fikk presentert noe av det som UR har
arbeidet med. Vi ble også informert om hva som skjer på utdanningsfronten med blant annet UIS
prosjekt «Fugl føniks». Arne Rettedals «gamle» utdanningslinje er tenkt gjenoppstått. Videre ble det
snakket om godkjenningsordningen og videreutdanningstilbudet innen medisinsk teknologi.
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Til andre del av møtet hadde vi invitert Oslo MET til en presentasjon av utdanningstilbudet og
utfordringer rundt tilbudet. Det ble en god diskusjon der vi så at både MTF og Oslo MET har noe å gi
hverandre.
Styret ser viktigheten at vi i MTF snakker med utdanningsinstitusjonene om utdanningstilbudet. Både
med hensyn til Bachelor og Masterstudie samt videreutdanning for de som «mangler» fag innen
medisinsk teknologi. MTF ønsker at utdanningsinstitusjonene tilbyr nettbaserte kurs innen medisinsk
teknologi.
Etter gode diskusjoner med både Oslo MET og UR gjorde styret en kort oppsummering der følgende
spørsmål ble reist:
1) Hva gjør de andre land i Norden med hensyn på utdanning og videreutdanning?
2) Hvilke godkjenningsordninger finnes i Norden?
3) Hvordan blir videre framrykking i forhold til «DSB samtykke»? Herunder DSB, legemiddelverket
etc.
4) Vi er relativt «usynlige» Hvordan skal vi gjøre oss mere synlig/attraktive for fremtidens
teknologer? Bruk av virkemidler som media, pressemeldinger etc.
5) Utdanning. Vi har behov for videre og etterutdanning. Nettbaserte kompetansegivende kurs er
målet. Hvordan spille på lag med utdanningsinstitusjonene?
6) Hvilken grunnkompetanse bør vi stille som krav for å kunne videre utdanne seg i medisinsk
teknologi?
7) Hvilken kompetanse bør/må de som arbeider med dette på bachelornivå inneha?
8) Hospitering og praksisplasser. Trainee stillinger. Vi ser et klart fremtidig behov og helseforetakene
må stimuleres til å være på banen her. MTF kan være en viktig medspiller og katalysator i så måte.
Hvordan få til samspillet mellom helseforetak og utdanningsinstitusjonene?
9) URs rolle og mandat. Det må utarbeides vedtekter for rådet som minimum inneholder mandat,
hvem som velges inn, hvor lenge skal de sitte, hvor mange de skal være osv…
Aksjonspunkter:
1) UR vedtekter. NOP og CJ utarbeider et grunnlag til videre diskusjon til neste møte.
2) Kartlegging av utdanning og godkjenningsordninger i de nordiske land. KB kontakter Danmark,
TK kontakter Sverige som en begynnelse. Lager en kort redegjørelse til neste møte.
3) Følge opp Oslo MET. RWF følger dette opp.
Ellers var styret enige om at styreweb følges opp av IV og TK. Nettsiden følges opp av IV og TN.

2.2 Neste sak 07/21
Neste møte: Teams/skype 15 oktober. Styremøte, CJ inviterer John Ragnar styreweb
Oslo møtet 12 november: HMT, RWF inviterer Ole Elvebakk, TK bestiller møterom
Kirkenes 9-10 desember: LM2022, NOP inviterer KK ved Inger Lise
Trondheim møtet flyttes til januar 2022: Symposiet, KB fikser alt😊

Rolf W Figenschou
Styreleder

Nils Otto Pleym
Sekretær

