
       
 
 
 
 

Välkommen att ställa ut! 
Vi vill härmed välkomna er alla till Medicinteknikdagarna som Svensk Medicinteknisk 
Förening (MTF) arrangerar för 20:e gången, denna gång med Karolinska Universitets-
sjukhuset/ Region Stockholm och Kungliga Tekniska Högskolan som lokala värdar.  
 
Medicinteknikdagarna vill främja samverkan mellan hälso- och sjukvård, akademi och 
industri för att underlätta innovationer och utveckling inom medicinsk teknik. Därför ser 
vi nu fram emot att kunna träffas igen för att lyssna till inspirerande plenarföreläsningar, 
ta del av nya medicintekniska lösningar som skapar nytta i vården, aktuell forskning på 
området, leverantörspresentationer och mycket mer. 
 
Hälso- och sjukvården i Sverige måste kraftsamla för att ytterligare effektivisera sitt 
arbete, och här har bland annat digitalisering och medicintekniska innovationer sin 
självklara plats som viktiga pusselbitar i den fortsatta utvecklingen. Kom och dela med 
er av ert eget arbete samt inspireras och ta del av andras erfarenhet och utveckling! 
 
 
Medicinteknikdagarna ser fram emot att se er som utställare i Stockholm! 
 
 
Heikki Teriö  
Ordf Organisationskommittén 

Niclas Roxhed 
Ordf Programkommittén 

Johan Lindbladh 
Utställnings- och sponsorpartner 

 
 
 

 
Om Medicinteknikdagarna 
Medicinteknikdagarna, MTD, är kanske Sveriges viktigaste mötesplats för medicinsk 
teknik. 
 
Syftet är att samla branschens alla viktiga intressenter, såsom den medicintekniska 
ingenjörskåren, medicintekniska företag, medicinska experter, medicintekniska 
forskare, patientföreträdare, representanter för hälso- och sjukvården, myndigheter, 
landets medicintekniska kluster och branschorganisationer.  
 
Under MTD kan man ta del av det senaste på såväl 
utrustnings- som forskningsfronten, de senaste 
medicintekniska lösningarna samt delta i kurser 
riktade till medicintekniska ingenjörer.  
 
Ambitionen är att Medicinteknikdagarna 2023 skall 
stimulera till ökat kunskapsutbyte, nätverkande, 
samverkan och fortsatt utveckling av 
medicintekniken i Sverige. 
 
Kongressen arrangeras årligen, i en ny svensk stad 
varje år och lockar 300–400 deltagare, där av ca 
40 utställare och sponsorer. 
  



Guld, 51 000 kr 
• Yta: 5x2 m 

• 2 bord á 140*70 cm samt 2 stolar  

• Fri registrering för 4 medarbetare inklusive välkomstmottagning, luncher och kaffe  

• Företagslogotyp på webbplatsen med länk till er företagssida 

• Stor digital annons på bildskärm i utställningen 

• Logotyp presenteras i PowerPoint under pauser i programmet 

• Möjlighet till att diskutera eventuellt deltagande i programmet 

Silver, 30 000 kr 
• Yta: 3x2 m 

• 1 bord á 140*70 cm samt 2 stolar 

• Fri registrering för 2 medarbetare inklusive 
välkomstmottagning, luncher och kaffe  

• Företagslogotyp på webbplatsen med länk till er 
företagssida  

• Liten digital annons på bildskärm i utställningen 

BioClinicum – ett nav för preklinisk forskning  
2023 går MT-dagarna av stapeln i Karolinska Universitets-
sjukhusets byggnad BioClinicum, placerat med entréer på 
Solnavägen 30 och Akademiska Stråket 1.  
 
BioClinicum är ett nav för den kliniska forskningen för att 
öka integrationen mellan forskning, utbildning och vård 
samt för att främja interaktionerna mellan forskar-
grupperna. 
 
Inne på BioClinicum finns ett modernt konferenscenter där 
Sune Bergstöms Aula blir hjärtat av mötet tillsammans 
med närliggande konferenslokaler. 
 
 

 
Utställning 
Som vanligt anordnas en utställning i anslutning till konferensen där ni är välkomna att 
ställa ut. Utställningen är en öppen utställning utan monterväggar. Utställningsytorna 
kommer att vara uppdelad i två foajéområden i direkt anslutning till den stora Aulan och 
övriga seminariesalar på BioClinicum. Lokalerna inbjuder till ett riktigt bra flöde.  
 
Det kommer att erbjudas fina möjligheter att få träffa deltagarna. Luncher och kaffe 
serveras i utställningen.  
 
Platserna är begränsade så boka redan nu! 
 
 

Våra utställarpaket 
 
 
 
   

Brons, 17 000 kr  
• Yta: 2x2m 

• 1 bord á 140*70 cm samt 1 stol 

• Fri registrering för 1 medarbetare 
inklusive välkomstmottagning, luncher 
och kaffe  

• Företagslogotyp på webbplatsen med 
länk till er företagssida 



 
 
 
 
 
 
 

Fakta 
 

Datum och plats: Utställningen hålls öppen 
10–11 okt 2022 på BioClinicum i Stockholm.  
 
Utställningstider: Utställningen öppnar tisdag 
morgon och stänger onsdag efter lunch.  
 
Hemsida/Program/Hotell: 
https://www.medicinteknikdagarna.se/  
Programmet uppdateras efterhand. 
 
Anmälan att boka utställarpaket 
(monterplats): Anmälan görs här. 
 
Anmälan av monterpersonal som ingår: 
Anmälan av de representanter som ingår i 
respektive utställarpaket kommer att göras här. 

Anmälan av extra monterpersonal:  
Det finns möjlighet att ta med extra 
medarbetare. Pris ej klart men paketet 
inkluderar luncher, kaffe samt 
välkomstmottagning måndagen den 9 
oktober. Anmälan kommer att göras här. 
 
Välkomstmottagning: 9 oktober i 
utställningen på BioClinicum kvällstid (ingår) 
 
Konferensmiddag i Stockholm: tisdag 10 
oktober kl 19:00  
Registrering till middagen görs senare i vår 
via anmälningsformuläret när ni anmäler era 
företagsrepresentanter. Pris ej klart. 

 
 

Utställningsvillkor:  
Vid anmälan kan man ange önskemål om 
utställarplats. Beställningar hanteras i turordning 
allt eftersom de kommer in. Alla priser är 
exklusive moms. En anmälningsavgift om 3500 
kr faktureras vid beställning mot faktura på 30 
dagar netto. Resterande belopp 
(utställaravgiften -3500 kr) betalas mot ny 
faktura 90 dagar innan kongressen. Alla fakturor 
e-postas som standard. Mötet följer gällande 
regelverk för branschen. 
 
Om MTD skulle tvingas att genomföras digitalt 
så har du som utställare rätt att avboka din plats 
och krediteras utställaravgiften minus 
anmälningsavgiften. 
 

Kontakt:  
Johan Lindbladh 
johan@kongress.se 
0733-351 424 
 
 
 
 
 
 
 

Arrangör: Lokala arrangörer:  Utställnings- och sponsorpartner: 
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