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Utvecklingsaktiviteter  
2016 

MT-FoU driver utvecklings- och forskningsstöd 
inom fler än 20 större och mindre projekt. Flera 
projekt drivs inom Västerbottens läns landstings 
profilområden. 

En tillbakablick över 2015 års aktiviteter: 

o Innovation+: Utveckling av innovationsstöd där 
där fler innovativa produkter och tjänster ska nå 
marknaden. Samverkansprojekt mellan VLL, 
Umeå Universitet, Lycksele kommun och 
Region Västerbotten. 

o MIQA: Kvalitetsregister för hantering av data 
som genereras vid strålterapi vidareutvecklas och 
breddinförs i landet. Vid en nationell konferens 
under 2016 konkretiserades verksamheternas 
behov ytterligare. 

o Fjärrkonsulten NG: En helt ny version av 
systemet för avlyssning av hjärt- och lungljud på 
distans färdigställdes. Detta förväntas öka 
tillgängligheten på specialistkompetens i hela 
regionen och minska kostnader för transporter. 

o Prostatacancer i kirurgiska marginalen: Utveckling 
och verifiering av en kombinerad raman- och 
resonanssensorprob för detektion av 
styvhetsförändringar i prostatavävnad. 
Mättekniken ska ge bättre beslutsunderlag för 
kirurgen vid operation av prostatakörtel. 
Projektet finansieras av Medtech4Health. 

o Nyskapande verktyg för bedömning av gångförmåga i 
den kliniska vardagen: Utveckling och verifiering 
av kliniskt verktyg för att bedöma och följa upp 
rörelsefunktion under gång. Systemet är primärt 
baserat på inerta sensorer, och kommer i första 
skedet att utvärderas på patienter inom 
ortopedi- och neurologiområdena. 

o Utvärdering av prismaglasögon: MT-FoU ger 
tekniskt forskningsstöd för att öka kunskapen 
om hälsoeffekter vid monotont arbete vid 

thoraxkliniken och utvärdera nya hjälpmedel för 
att minska arbetsrelaterade nackbesvär. 

Företag, universitet och projekt som under 
2016 har köpt del av tjänst från MT-FoU: 

o RSA-Biomedical: Vidareutveckling av system 
för att göra mätningar på röntgenbilder inom 
ortopedi. 

o Svenska rymdstyrelsen och NASA: Utvärdering 
av utrustning för att mäta intrakraniellt tryck 
på astronauter vid rymdfärd. 

o Internationellt centrum för lokal demokrati (ICLD): 
Partnerskap med lokala myndigheter, 
universitet och näringsliv för en mer 
tillgänglig och jämlik hälso- och sjukvård i 
Sverige och Indonesien. 

o Enheten för fysioterapi: Tekniskt stöd inom 
FMRI och rörelseanalys. 

 

Avdelningschef Olof Lindahl utvecklar prob som 
ska ge säkrare behandling av prostatacancer 


