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1. Presentation av deltagarna på dagens möte 

Alla presenterade sig 
 

2. Syfte med mötet  
• Att få presentera och diskutera MTFs certifiering 
• Diskutera serviceavgiften  

 
3. Punkter som togs upp runt MTFs certifiering 

• Uppmuntring runt certifiering. 
o Lönepåslag 

 Jönköping har fått beslut med lönepåslag för den som blir 
certifierad from 2017. 

 Östergötland har haft lönepåslag sedan många år med 500 kr då 
man blir certifierad. 

o Lyfta fram goda exempel utöver lön. Det får inte fokuseras på att man 
ska få ett lönepåslag utan det behövs något mer. Harmonisering av 
professionen för att nå legitimation framöver. 
 Att göra för MTF: Ta fram exempel på uppmuntring, vad 

certifiering kan ge för individen och verksamheten, sjukvården. 
 Att göra för MTF: Lägga upp plan för legitimationsfrågan. 

• Idag upplevs det lite otydligt vilka kurser som är meriterande och därmed vet man inte 
vilka kurser man ska ta med i en medarbetares kompetensplan. 

o Att göra för MTF: Krav på kurser tydliggörs på MTFs hemsida samt att 
när kurserna ges i tid presenteras tydligare. 

• Diskussion runt antal nivåer kring certifiering och yrkesnivåer (medicinteknisk ingenjör 
och medicintekniker) samt vad en tredje nivå på certifieringen skulle kunna fylla för 
behov. Positivt med en utökning av en nivå till utöver dagens två nivåer (medicinsk 
ingenjör och medicinsk civilingenjör). Bör kallas något annat än teknikernivå (ex. 



 
 

medicinsk säkerhetscertifiering) och mer fokusera på kunskapskrav och yrkeserfarenhet 
än grundexamen. Tydligt kring vilka ämneskunskaper som behöver inhämtas för att 
uppfylla certifieringen så att kompetensplanen kan sättas utifrån detta och med målet 
certifiering. 

o Att göra för MTF: Revidera nivåer i regelverket kring certifiering och 
göra regelverket tydligare/mer lättförståeligt på hemsidan. 

• Nationell harmonisering av medicinteknisk högskoleingenjörsutbildning. Idag upplevs 
det att nyexaminerade civilingenjörer endast är teoretiker samt att högskoleingenjörer 
går mer och mer ditåt. Bör vara krav på praktisk erfarenhet. Uppsala inför i sin 
högskoleingenjörsutbildning verksamhetsförlagd utbildning. Mer teoretisk kunskap runt 
IT i utbildningarna. 

o Att göra för MTF: Fortsätta dialogen runt harmonisering. 
• Önskemål om material runt certifieringen för att använda mot HR då HR anser att det 

inte är svårt att rekrytera till MT enheter då man ofta får många sökande, men HR inser 
inte hur lång tid det tar att få en person självgående samt att många av de som söker inte 
har rätt kompetens och det är få av de sökande som har någon medicinteknisk 
erfarenhet. 

o Att göra för MTF: Ta fram material riktat mot HR 
• Dialog med SKL.  

o Att göra för MTF: Lägg upp en plan för tätare dialog med olika instanser 
på SKL. Utifrån planen boka in möten. 

• Titta på andra utbildningar t.ex. ortopedtekniks trappstege gällande kompetens/löner, 
specialist sjukhusfysik mfl. 

 
4. Serviceavgift MTF 

• Heter serviceavgift och inte medlemsavgift. 
• En del MT enheter inom region 3 betalar serviceavgiften för sina medarbetare och andra 

gör det inte. 
• Baka in serviceavgiften i kursavgiften, anmälningsavgiften till MTD (så gör man för 

MTC konferensen). 
o Att göra för MTF: Titta över detta. 

• Måste bli mer modernt och enklare att bli medlem och kunna betala. 
o Att göra för MTF: Se över anmälningsförfarande för nya medlemmar och 

betalningssättet för nya/gamla medlemmar. 
• Dialoger pågår med LfMTs ordförande och styrelse runt medlemskapet i MTF och 

vilken information som ska skickas ut till alla MTCare så att fördelar/argument kan 
användas för att kunna betala serviceavgiften för sina medarbetare trots påtryckningar 
uppifrån i dagens spartider. 

 
5. Övrigt 

• Önskar ha forum för likasinnande via MTF och hemsidan eller annan teknisk lösning. 
 
6. Mötet avslutades 

Caroline tackar för att hon fick delta på er regionträff  
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