
 

 

Mediteq Forum 
Kompetens = kunskap + erfarenhet 
 
 
Mediteq Forum är ett kompetensnätverk inom lagkrav, kvalitet och 
regulatory affairs för medicintekniska produkter och teknik inom vården. 
Mediteq Forum är för dig som hanterar medicintekniska produkter i ditt 
dagliga arbete hos en organisation som är tillverkare, underleverantör, 
vårdorganisation, konsultföretag eller distributör av produkter.  

Syftet med Mediteq Forum är att arrangera aktiviteter som ger deltagarna 
ny information och kunskap men framför allt skapa möjligheter till dialog 
och erfarenhetsutbyte mellan olika organisationer och personer aktiva inom 
medicintekniska branschen.  

                     Du får nyheter och förändringar samt träffa andra personer inom 
                     branschen!               

Mediteq Forum är perfekt för dig som vill hålla dig uppdaterad kring krav, 
regelverk och dess tolkningar samt nya och förändrade standarder. Våra 
aktiviteter utgår från kraven och kompletteras med fördjupande 
diskussioner och praktiska exempel kopplade till området och deltagarnas 
frågor.    

                     Vi arrangerar fyra träffar och två erfarenhetsutbyten per år i Göteborg.  

Träffarna är en aktivitet kring ett aktuellt och intressant ämne där en 
inbjuden gäst delar med sig av kunskaper och erfarenheter. Vid träffarna 
ges utrymme för frågor och dialog med övriga deltagare och gästen, både 
under föredraget och i fikapausen.  

  



 

 

 

 

Erfarenhetsutbyte är ett tillfälle för deltagarna att diskutera och utbyta 
erfarenheter inom ett specifikt ämnesområde. Alla deltagare behöver ha 
praktiska erfarenheter inom ämnet och diskussionsområdena definieras 
utifrån den enkät alla deltagare fyller i, innan aktiviteten genomförs. Alla 
erfarenhetsutbyten genomförs på Jonsereds Herrgård och startar med en 
gemensam lunch.  
 
Avgift för medlemskap 

Antal anställda Årsavgift 

0 – 9 5 000 SEK exklusive moms 

10 – 250 12 500 SEK exklusive moms 

> 250 17 500 SEK exklusive moms 

 
Att bli medlem i Mediteq Forum passar alla företag och organisationer, 
oavsett storlek, som är intresserade av att diskutera relevanta frågor och 
utbyta erfarenheter. Det är organisationer som är medlemmar i Mediteq 
Forum och alla personer inom organisationen kan delta i aktiviteterna.  
 
Mediteq Forum startades 2003 under namnet NMA Nätverk. 
 
Aktuell information om kommande aktiviteter hittar du på www.mediteq.se 
 
Vill ni bli medlem i Mediteq Forum? Kontakta oss på forum@mediteq.se 
 
 
Vi ser fram emot att höra från dig! 
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