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1 Konferansen 
 
Svenska läkarsällskapet (SLS) har årligen en riksstämma som är en blandning av mässa för 
företag inom medicinbranchen, hälsoföretag och föreläsningar. Så både nya rön, forskning, 
produkter och presentationer görs inom i stort sett hela medicinområdet. Så Riksstämman är 
väldigt bred. 
 
Rikstämman hölls på Svenska mässan i Göteborg. Svenska Läkarsällskapet har väldigt många 
sektioner och en av dessa sektioner är MTF, Svensk Förening för Medicinsk Teknik och 
Fysik. MTF är en ideell organisation med inriktning inom områdena medicinsk teknik, 
medicinsk fysik och biofysik.  
 
MTF är en sektion mest för ingenjörer och tekniker eller personer som arbetar mer med teknik 
och mindre för läkare eller annan vårdpersonal som arbetar med direkta vårdinsatser. Detta 
innebär inte att det inte är vårdpersonal som har patienter med i denna sektion, utan enbart att 
man tar upp mer tekniska problem snarare än vårdrelaterade frågor. Många har sin forskning 
på patienter men har även tekniska resultat att visa upp utifrån den forskningen. 
 
2 Föredragen 
 
Från MdH var vi tre stycken från min institution som åkte ner för att deltaga. Föredragen 
inom MTF var ganska varierande och spände över ett brett område. Så visa föredrag var 
väldigt långt från min forskning medan andra var väldigt nära. Jag höll själv ett föredrag där 
om min forskning rörande hjälpmedel för rörelsehindrade och de resultat vi nått hittills.  
 
Den roliga med konferansen var att det fanns flera som hade en forskning nära min och de var 
intresserade av min forskning. Vi såg att det fanns möjligheter till samarbete och synergier, 
vilket jag tycker är den stora behållningen av hela tillställningen. Speciellt roligt var det att 
man kom i kontakt med medicinsk personal som arbetar med verkliga patienter, de är annars 
svåra att komma i kontakt med på de ”vanliga” ingenjörskonferanserna. 
 
3 Övergripande 
 
Eftersom stämman var i Göteborg och jag bor i Västerås blev färdsättet tåg. Inga problem 
med hotellboende och att hitta till Svenska mässan är lätt. Överlag var det en välordnad 
konferans. Den är relativt välbesökt och eftersom det är många besökare blir det lite trångt, så 
registrering och inpassering tog lite tid. Annars flöt allt på bra. 


