
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANMÄLAN TILL MEDICINTEKNIKDAGARNA 2019 NU ÖPPEN! ANMÄL DIG HÄR! 

Abstractanmälan är nu öppen, ambitionen är ett brett program och bidrag välkomnas både inom de namngivna 

områdena såväl som inom närliggande områden. Listan med namngivna talare och aktuella ämnesområden 

uppdateras kontinuerligt via konferensens hemsida. Har ni frågor om just ert bidrags inriktning? Hör av er till 

ordföranden i programkommittén, Tobias Lindbergh, tobias.lindbergh@regionostergotland.se. Deadline för 

abstractanmälan är den 27/5. 

Medicinteknikdagarna välkomnar företag och organisationer att delta som utställare i den utställning, som kommer 

att anordnas i samband med konferensen. Där finns möjlighet att presentera produkter och tjänster inom området. 

Monterförsäljning pågår och information om monterpaket, priser samt hallskiss finns på hemsidan. Där finns också 

en länk till själva monterbokningen.  

Nedan ges ett axplock av ämnesområden som i dagsläget är av högaktuell betydelse inom medicinsk teknik. 

 E-hälsa och digitalisering av sjukvården 

 Datorstödd diagnostik 

 Neuroteknik 

 Sensorteknik 

 Medicinsk informatik 

 Medicinsk bildbehandling 
 

I år satsar vi på en levande mötesplats för utbyte av kunskap och idéer. I vår Kreativa Arena kommer du hitta 
Speakers Corner där du tillsammans med andra företag, innovatörer, upphandlare, medicintekniker och studenter 
får chansen att synas och höras med korta föredrag om 10-15 minuter. 

Föredragen skapar fokus på ämnen som sedan snappas upp ute i den Kreativa Arenan. För att dra extra många 
minglare till dig kan du boka plats vid ståbord under ett givet fokustillfälle och fortsätta samtalet där. Det finns 
självklart också möjlighet till att vara med och visa upp ditt företag, dina idéer eller innovationer tillsammans med 
andra på en gemensam plats i den Kreativa Arenan under båda konferensdagarna. 
 
Att delta i Kreativ Arena är kostnadsfritt och vi håller öppet under konferensens ordinarie öppettider 2-3 oktober.  
Hör av dig till oss för mer information och platsbokning. 
 

Peter Hult, Ordförande Organisationskommittén 
Tobias Lindbergh, Ordförande Programkommittén 
Git Eliasson, Ordförande MTF 
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