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Sista chansen att skicka in bidrag till Medicinteknikdagarna 2022 närmar sig snabbt, deadline för
abstract är 17 juni! Du skickar in ditt bidrag här!

Sessioner
Med närmare 15 sessioner innehåller programmet bland annat nya behandlingsformer med avancerad elektrisk stimulering, drönare
för att skicka ut läkemedel i norra Sverige, personcentrerad rehabilitering med hjälp av VR-kameror, men även paneldiskussioner
med deltagare från sjukvård, myndigheter och andra aktörer om de nya regulatoriska kraven på medicintekniska produkter och de
utmaningar som finns med att implementera ny teknik i vården. Programmet innehåller också flera plenarföredrag och inbjudna talare
på teman som framtidens material för kroppens reservdelar och triple helix samverkan för utveckling och införande av nya digitala
plattformar i vården som utnyttjar hälsodata för ökad patientnytta. Ni kan läsa mer om de olika sessionerna här.

Kurser
Två intressanta och mycket relevanta kurser kommer ges dagen innan konferensen:
• Regulatoriska krav vid kliniska prövningar av medicintekniska produkter
• Elektrisk utrustning för medicinskt bruk IEC 60601-1
Läs mer om kurserna här.

Utställning
Det är stort intresse för att delta i utställningen och nya utställare tillkommer varje vecka, i nuläget är drygt 30 utställare bekräftade.
Utställningen innehåller representation från både läkemedelsindustrin, medicintekniska företag, men även många nya utställare som
adresserar hälso- och sjukvårdsfrågor kring MDR, ersättningsmodeller, juridik, etik, jämlik vård, mm. Mer information hittar du här
hemsidan.

NÄTVERKANDE OCH MINGEL
Programmet inkluderar ett välkomstmingel i den vackra byggnaden Vetenskapens Hus med enklare förtäring och musikunderhållning
samt möjlighet att köpa biljett till konferensmiddagen på Stadshotellet med vacker utsikt över hamnen och fjälltopparna. Läs mer här.

MTFs RESEBIDRAG
Medlemmar i MTF har möjlighet att söka bidrag för resor till konferenser och liknande.
Stipendier & fonder | MTF
Vi hoppas ni nu tar chansen att skicka in abstract och presentera era senaste rön när vi ses i Luleå!
Fredrik Nikolajeff, Ordförande MTF & Organisationskommittén
Maria Asplund, Ordförande Programkommittén

ANMÄL DIG TILL MEDICINTEKNIKDAGARNA 2022 HÄR!
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