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Utveckling & 
forskningsstöd
MT-FoU erbjuder även utvecklings- och 
forskningsstöd inom det medicintekniska området 
och har ett långtgående och nära samarbete med ett 
flertal av sjukhusets basenheter. 

Projekten går oftast ut på att utveckla elektronik, 
mekanik samt programvaror för att mäta och 
analysera fysiologiska signaler. Syftet är att stödja 
både klinisk verksamhet och forskning.

MT-FoU har byggt system för att lyssna på hjärtljud 
på distans med ett digitalt stetoskop. Ett annat 
exempel på ett större mjukvaruprojekt är MIQA, ett 
register för cancerområdet som utvecklas i samarbete 
mellan MT-FoU och Strålningsfysik. Det ska skicka 
information om strålbehandling till den nationella 
registerplattformen INCA.

Utbildning
Samarbetet med Umeå universitet innebär att 
MT-FoU genom utbildning ökar kompetensen i 
sjukvården inom området medicinsk teknik. 

Det ger en bra kontakt med studenter som kan utföra 
projekt- och examensarbeten med syfte att förbättra 
vård och omsorg. Kurserna i medicinsk teknik är 
tvärvetenskapliga till sin karaktär med tonvikt på 
fysik, elektronik, mätteknik och patientsäkerhet. 

Praktiska moment är centralt för att på bästa sätt 
förbereda studenterna för arbetslivet. Kontakten 
med arbetslivet förstärks också av att ingenjörer, 
verksamma i vården, engageras i utbildningen.

Här skapas teknik för framtidens 
sjukvård
MT-FoU �nns i den dagliga sjukvården och samtidigt i den 
internationella forskningens framkant. Här utvecklas framtidens 
sjukvård regionalt, nationellt och internationellt genom 
medicinteknisk forskning, utveckling och utbildning.

Forsknings- och utvecklingsavdelningen MT-FoU vid Norrlands universitetssjukhus är en del 
av Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik, CMTS. Avdelningen har som uppdrag 
att bedriva forskning och utveckling i nära samarbete med aktörer inom vård och omsorg samt 
universitet och högskolor. 

Placeringen som landstingsenhet inom universitetssjukhuset har fördelen att MT-FoU är en 
naturlig samtals- och samarbetspartner, dels vid utveckling av utrustning som kan effektivisera 
vården och omsorgen, och dels i forskningsprojekt som skall leda till utveckling av nya 
medicinska metoder.

MT-FoU:s huvudsyfte är att genom omfattande teknisk kunskap stödja vårdpersonal att 
genomföra sina projektidéer i form av forsknings- och utvecklingsprojekt. En viktig uppgift 
är att medverka till kommersialisering av nya metoder och prototyper, vilket i sin tur bidrar 
till att utveckla länets näringsliv.

Utöver landstingsfinansierade tjänster har MT-FoU doktorandtjänster och en 
betydande del externt finansierade tjänster som förstärker kompetensen inom 
fysik, programmering, elektronik, signalanalys, statistik och bioteknik. 

Forskning
Målet är att ta fram nya och bättre mät- och analysmetoder för 
vård och omsorg. Projekten drivs ofta genom nationella och 
internationella samarbeten. Det rör sig om både små och mer 
omfattande arbeten som pågår under flera år. 

Exempel på starka forskningsområden på MT-FoU är 
sensorutveckling, biomekanik samt biomedicinsk bild- och signalanalys. 
Forskningen har bland annat lett fram till metoder för 
att analysera hjärtfrekvensvariabilitet, muskelsignaler och 
kroppsrörelser. En av avdelningens forskningsprodukter, 
infusionsutrustningen Celda®, används dagligen vid flera 
neurologiska avdelningar i Europa vid undersökningar av 
hjärnans hydrodynamik.
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