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CTMHs Uppgift
CTMH:s uppgift är att initiera forskning, utbildning 
och utveckling inom gränsområdet teknik och 
medicin med fokus på att nyttiggöra teknisk utveck-
ling för vårdens behov. Syftet är att stärka förut-
sättningarna för forsknings- och utvecklingsprojekt 
för KTH, KI och SLL (Stockholm läns landsting) vars 
tillämpningar kräver såväl teknisk som medicinsk/
klinisk kompetens. I den rollen ska CTMH dessutom 
fungera som en portal för möten där KTH, KI och 
Karolinska Universitetssjukhuset kan identifiera 
och stimulera forskningsrelaterad, innovativ tek-
nisk utveckling för sjukvårdens behov. Portalen ska 
även skapa relevanta kontaktytor mellan akademin, 
näringslivet och vården inom medicinsk teknik. 

För de tre huvudägarna gäller det gemensamma 
målet att den medicintekniska utvecklingen skall 

stimuleras och snabbare komma vården till godo 
och att möjligheterna att kommersialisera och ut-
veckla innovationer stimuleras.  

Gentemot CTMH skall SLL bidra till att vara såväl en 
kravställare som en utvärderare av medicintekniska 
innovationer som bygger på samarbete mellan de 
två universiteten KTH och KI. Målet är också att denna 
utveckling av medicintekniska produkter genom 
universitetens innovationssystem skall stimulera till 
nyetablering av företag inom medicinteknik.  

Viktigt är därför att den forskning som bedrivs inom 
KI och KTH dels resulterar i vetenskap och utbildning 
av hög akademisk excellens och relevans, dels ger 
tydliga bidrag till utvecklingen av en förbättrad vård.  

CTMHs roll
I syfte att bidra till att effektivisera förmågan hos 
akademin, vården och näringslivet i stockholms-
området att skapa medicintekniska innovationer och 
en förbättrad vård, intar CTMH (Centrum för teknik i 
medicin och hälsa) rollen av en möjlig plattform för 
forskningsprojekt och en kontaktyta och promotor.

CTMH är ett erbjudande till KI:s och KTH:s forskare 
med tillämpningar inom vården och medicinsk 
teknik,  ett erbjudande till företag med intresse 
för dessa forskare och ett erbjudande till vårdens 
representanter med intresse för vårdens bidrag 
till och utbyte med forskningen och näringslivet 
inom medicinsk teknik. I relation till de företag som 
startas utifrån forskningen inom CTMH är CTMH en 
naturlig samtalspart rörande kommersialiserings-
frågor och anskaffning av riskkapital – en verksam-
het som kommer att bedrivas i nära samarbete med 
KTH:s och KI:s innovationsstrukturer och inkubatorer.

I december 2007 publicerades rapporten Action MedTech, ett projekt som 
initierades och drevs av CTMH. Under 2008 har rapporten presenteras vid 
ett 15-tal olika konferenser.
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Yttre förutsättningar, medicinsk 
teknik som framtidsområde

Västvärldens vårdkostnader har under 2000-talet 
ökat med omkring 7,9 % per år, dvs ca 3 ggr infla-
tionen eller med dubbla tillväxttakten för BNP (1).  
I Sverige motsvarar kostnaderna drygt 9% av BNP 
och i USA ca 16% av BNP, dvs 4,3 ggr försvarsbud-
geten. Kostnaderna drivs även av den demografiska 
fördelningen. År 2050 kommer 33% av Europas 
befolkning att vara över 60 år och endast 13% att 
vara under 16 år (2). I ljuset av detta handlar fram-
tagandet av ny medicinsk teknik framförallt om 
bättre tekniska lösningar, som integrerat med det 
större vårdsystemet innebär en förbättrad och sam-
tidigt mer kostnadseffektiv vård och patientsäkerhet. 
Det är därför viktigare än någonsin för forskningen 
att vara medveten om marknaden och den redan 
befintliga tekniken och arbetsmetoderna i vården. 
Och här finns idag stora luckor.  

Den medicintekniska branschen har under de se-
naste 11 åren, enligt en nyligen gjord undersökning 
av Boston Consulting Group, varit den ur ägarper-
spektiv mest lönsamma branschen i västvärlden 
(3). Pharma kommer t ex först på femte plats. Den 
svenska industrin för medicinsk teknik har en myck-
et stolt tradition av internationell framgång. År 2003 
omsattes 20 miljarder SEK och ca 8000 människor 
var anställda, vilket är 60% mer än 10 år tidigare (4). De 
senaste åren har utvecklingen emellertid varit negativ, 
med minskande omsättning (5), minskande export 
(6) och minskande antal såväl sökta som beviljade 
patent (European Patent Office, MedTech Report 
2004), samtidigt som de stora gjorda investeringar-
na ställer krav på avkastning. Vetenskapsrådets rap-
port från 2006 (7) påpekar behovet av förnyelse för 
de svenska medicintekniska företagen, vilkas om-
sättning till störst del bygger på 20-25 år gammal 
forskning. Detta kan jämföras med det amerikanska 
företaget Medtronic Inc., vars omsättning till över 
60% härrör från produkter, som tagits fram under de 
senaste 24 månaderna. CTMH:s portalverksamhet 
har här en viktig och idag eftersatt funktion att fylla.

TEKNIKUTVECKLING
Dagens intensiva teknikutveckling medför nya 
möjligheter till såväl låg- som högteknologiska pro-
dukter och tjänster som kan göras tillgängliga för 
sjukvården. Tempot i utveckling gör det nödvändigt 
att stärka samarbetsformerna mellan medicinsk, 
teknisk och klinisk kompetens för att nyttiggöra 
tekniska möjligheter till nytta i vården. Utbildnings-
behovet kommer att öka i takt med att nya produkter 
och metoder införs. Aktuella exempel är den ökade 
användningen av simuleringar och nya tekniker för 
patientsäkerhetsstöd. Även den ökande vården av 
patienter och äldre i närmiljö och hem skapar behov 
av ny användarvänlig teknologi som kan förbättra 
och rationalisera vården. 

CTMH har potentialen att svara mot dessa behov 
genom sin konstruktion som samarbetsorgan mel-
lan KI, KTH och SLL, samt portal gentemot industrin 
och riskkapitalet.

FORSKNINGSPOTENTIALEN
Forskningspotentialen av den sammanlagda kun-
skapsbasen inom KI och KTH är överlägsen i landet 
och med rätt infrastruktur och styrning blir detta en 
viktig utvecklingsfaktor för regionen. Att en samman-
hållande och koordinerande verksamhet som CTMH:s 
portal har stor potential visas inte minst av den 
kartläggning som gjorts i samarbete mellan CTV 
och Stockholm BioScience (8). Kartläggningen har 
identifierat drygt 200 tvärvetenskapliga projekt, 
varav drygt hälften rör forskningssamarbeten mellan 
KI och KTH. 

BEHOVET AV EN PORTAL
För att tillvarata den potentiella positiva utvecklingen 
av medicinsk teknik i stockholmsregionen behövs 
en finansiell styrka, men också en organisation som 
förenklar både för omvärlden och för anställda inom 
vård och universitet att enkelt kunna vända sig till 
relevant medicinteknisk aktör. Denna portalfunktion 
bör tillvarata behov och möjligheter och kunna väg-
leda intressenter inom våra komplexa organisationer 
och kompetenser. 

(1) National Coalition on Healthcare; Himmelstein et 
al: Illness and Injury as a contributor to bankruptcy; 
2005; Eucomed, Pfizer 

(2) Source: International Longevity Centre-UK and 
The Merck Company Foundation, June 2006 

(3) Boston Consulting Group, 2006, Medical Device 
Sector Leads in Total Shareholder Return.

(4) Nationella och regionala klusterprofiler företag 
inom bioteknik, läkemedel och medicinsk teknik i 
Sverige, Tage Dolk och Anna Sandström, VINNOVA 
2005, ISBN 91-85084-30-1

(5) Source: MMPartner Database, 2005

(6) SCB, ur Focus MedTech Agenda, 2005 

(7)  Vetenskapsrådet, 8:2006, International Evalua-
tion of Swedish Research in Biomedical Engineering 

(8) CTV och Stockholm BioScience, 2005, Multidisci-
plinära forskningsprojekt mellan KI, KTH och SU 
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Vision 10 år
Om 10 år är CTMH den främsta noden i Sveriges 
sfär för teknik i medicin och hälsa och den centrala 
aktören i Stockholmsregionen, organisatoriskt för-
lagd i Flemingsberg. Detta innebär att:
- CTMH är en naturlig samtalspart i utformningen av 
ny teknik i vård och omsorg i hela Stockholmsom-
rådet.

- CTMH är en naturlig samtalspart i utformningen av 
Innovationsplatsen vid Karolinska Universitetssjuk-
huset, Huddinge.

- CTMH är koordinator/initiator till klustersatsningar 
inom medicinteknik där forskning, vård och närings-
liv samverkar. 

- CTMH koordinerar KI-KTH Fellowship-programmet, 
en klinik-integrerad innovationsmotor som skapar 
nya forskarkonstellationer, som utbildar framtidens 
ledare inom medicinteknik och som sprider intres-
set för klinikens behov bland universitetsstudenter 
och -lärare. Programmet samarbetar med Stanford 
University.

- CTMH:s studentforum är den främsta mötesplatsen 
för studenter från Stockholms högskolor och medicin-
teknisk forskning och näringsliv.

- CTMH är koordinator/initiator för ett flertal forsk-
nings- och utvecklingsprojekt inom vilka forskare 
från KTH, KI och Stockholmsregionens vård och 
omsorg samarbetar.

- CTMH.se är den självklara informationsplatsen om 
vad som pågår inom teknik i medicin och hälsa i 
Stockholm.

- CTMH:s verksamheter finansieras till 40% av närings-
livspartners.

- CTMH:s verksamheter leder direkt och indirekt till 
skapandet av nya produkter och processer i vården, 
patent, uppstartade företag, vetenskapliga publika-
tioner och utbildningar inom fältet teknik i medicin 
och hälsa.
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8Uppnådda resultat och effekter
Under 2001 identifierade en utredning gränssnittet 
mellan teknik, medicin och hälsovård som ett priori-
terat forsknings- och utbildningsområde. En för KTH 
och KI gemensam arbetsgrupp bildades för att  
närmare undersöka förutsättningarna för konkret  
samverkan. Resultatet blev att ett Centrum för Teknik 
 i Vården (CTV) startade sin verksamhet 2003 i sam-
arbete mellan KI, KTH och SLL. CTV bytte under våren 
2007 namn till CTMH, Centrum för teknik i medicin 
och hälsa. Idag tillhör CTMH organisatoriskt KTH:s 
Skola för teknik och hälsa.

Verksamheten i CTV leddes av en deltidsanknuten  
(50 %) föreståndare. Utöver föreståndaren hade CTV 
ingen anställd personal. I januari 2007 ökades före-
ståndartjänsten till 100%.

Verksamheten redovisas till ägarna i årliga verksam-
hetsberättelser och verksamhetsplaner. Effekterna 
av CTVs och CTMHs verksamhet kan klassificeras i 
följande fyra områden:

(1) Forskning och Utveckling

(2) Utbildning

(3) Entreprenörskap
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Forskning och utveckling

CTV och CTMH har sedan 2003 medverkat för att 
initiera forsknings- och utvecklingsprojekt. Un-
der perioden 2003-2008 har CTV/CTMH initierad 
forskningsprojekt inom KTH, Karolinska Institutet, 
Karolinska Universitetssjukhuset och Södertörns 
Högskola. 

Nedan presenteras några av de mest framstående 
projekten.

VISUALISERING AV HJÄRTATS FUNTION OCH 
KRANSKÄRL 
Prof Peter Aspelin, KI
Forskning kring avbildning av hjärtats kranskärl och 
funktion går nu mot att man kompletterar coro-
narangiografi och ultraljud med datortomografi och 
magnetisk resonanstomografi.

Forskningen som bedrivs går i första hand ut på 
att utvärdera datortomografins plats i imaging av 
hjärtat. Projektet innefattar ett samarbete med 
KTH-forskare för att korrelera beräkningar av 
vänsterkammar¬volymen och ejektionsfraktionen 
vid jämförelse med datortomografi och ultraljud. 
Samarbete pågår även med sjukhusfysiker för att 
beräkna, förbättra och optimera stråldosen i relation 
till bildkvaliteten. Dessutom sker en utveckling av 
hur man bäst visualiserar kranskärlen och hur inlär-
ning av dessa nya metoder sker. Allt i avsikt att öka 
sensitivitet och specificitet av metoderna och öka 
patientsäkerheten.

ULTRALJUDSBASERAD ICKEINVASIV VISUALISE-
RING AV HJÄRTAT OCH KÄRLSYSTEMET 
Prof Lars-Åke Brodin, KTH-STH

Projekten inom visualisering av hjärt – och kärl-
funktion baseras på två ultraljudstekniker, vävnads-
doppler och speckle tracking. Teknikerna möjliggör 
beräkning av rörelse och deformation för vävnader i 
varje pixel i en bildsekvens. De parametrar som kan 

beräknas är förflyttning (displacement), hastighet 
(velocity), deformation (strain), deformationshas-
tighet (strain rate). Forskningen fokuseras kring 
parametriska bilder där konceptet är att visualisera 
en eller flera parametrar från ett större data set 
samtidigt som helhetsbilden bibehålls. I praktiken 
innebär det ofta att i en befintlig bild färgkoda eller 
på annat sätt förstärka parametrar med högt förkla-
ringssvärde.

VÄVNADSULTRALJUD OCH SKELETTMUSKLER  
Univ lektor Michael Peolsson, KTH-STH
Avdelningen bedriver omfattande forskning inom 
området av skadeförebyggning och diagnostik av 
kroniska skelettmuskelsjukdomar med mål att ut-
veckla redskap för forskning och klinisk tillämpning 
inom områden som neurologiska muskelsjukdomar, 
idrotts- och rehabiliteringsinriktad medicin och 
ortopedkirurgiska metoder.
Det övergripande syftet med forskningen är att 
studera hur olika muskelsegment inom en muskel 
rör sig i förhållande till andra delar (intra-muskulär 
koordination). Ett ytterligare syfte är att studera hur 
hela muskler rör sig i förhållande till andra muskler 
(inter-muskulär koordination). Vävnadsultraljud gör 
det möjligt att identifiera rörelsespecifika kontrak-
tions- och relaxationsmönster såväl inter- som 
intramuskulärt och därmed olika aktiva och passiva 
mönster.

VISUALISATION THROUGH SIMULATION AND 
IMAGING (VSI) 
Prof. Li Felländer-Tsai, KI 
Prof. Hans von Holst, KTH
VSI är ett samarbetsprojekt mellan Neuronikavdel-
ningen på Skolan för Teknik och Hälsa KTH, och 
Institutionen för Klinisk Vetenskap, Intervention 
och Teknologi, CLINTEC, KI. Syftet med projektet 
är att studera och simulera mekanismerna bakom 
skallskador vid slag/stötar mot huvudet och i för-
längningen att ta fram undervisningsmaterial för 
läkare och sjuksköterskeutbildningarna. Projektet 
genomförs av professor Hans von Holst, professor 
Li Felländer-Tsai, universitetslektor Peter Halldin och 
Tekn Dr Sofia Hedenstierna. Utveckling av modellen 
sker 2009 och implementering i läkarutbildningen 
planeras 2010.

CTMH bistår med koordination och portal vad gäller 
ansökan om forskningsmedel till KK-stiftelsen som 
kontakten med finansiella parter ur näringslivet.
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Forskning och utveckling

ELASTOGRAFI 
Prof Lars-Åke Brodin, KTH-STH
Elastografi är en relativt ny metod som genom 
deformationsanalys av mjuka vävnader används 
för att upptäcka tumörer. En del av projektet är att 
integrera en trycksensor i ett vanligt konventionellt 
ultraljudssystem. En sådan konstruktion gör det möj-
ligt att detektera cancer i exempelvis bröstvävnad 
genom att mäta och beräkna kovariationen av den 
externa kraften och den mekaniska komprimeringen 
vilken härleds från registrerade ultraljuddata. Ett 
ytterligare mål är att kvantifiera mjukheten hos olika 
strukturer och vävnader.

KAMERABASERAD RÖRELSEANALYS 
Univ. lektor Martin Eriksson
Inom det här projektet utvecklas metoder för att 
analysera människans rörelser i realtid. Detta görs 
genom att automatiskt identifiera ett antal landmär-
ken på kroppen som kan användas för att repre-
sentera rörelsen. Genom att använda flera kameror 
användes så kallad epipolargeometri för att åter-
skapa djupet i rörelsen. Analyser i tre dimensioner 
är oftast betydligt kraftfullare än två dimensionell 
analys eftersom mycket information går förlorad när 
djupinformationen försvinner. Metoder från dator-
seende och bildbehandling används ofta för att 
analysera gångmönster och för att verifiera korrekt 
teknik inom olika idrotter.

TRÅDLÖSA SENSORNÄR FÖR HÄLSOVÅRD OCH 
IDROTT 
Prof Lars-Åke Brodin, KTH-STH 
Prof Gunnar Karlsson, KTH-EE
Avdelningen för Medicinsk teknik vid STH har till-
sammans med avdelningen för Kommunikationsnät 
vid Skolan för Elektro- och systemteknik inlett ett 
forskningsprojekt om trådlösa sensornätverk. Forsk-
ningen är huvudsakligen inriktad på nätverkstjänster 
för hälso- och sjukvård och idrott med bl.a. kropps-
nära trådlösa sensorer. Vård i hemmet, särskilt bo-
ende för äldre, sjukhusvård, akutvård, idrott, motion 
och friskvård är några användningsområden för 
forskningen. En angränsande intressant tillämpning 
är så kallade smarta hus och fastighetsövervakning. 
Trafiken i dessa nätverk består av information från 
sensorer om biomedcinska parametrar, position,  
rörelser, olika parametrar i omgivningen, men även 
tal, bilder och möjligen video. Inledningsvis är pro-
jektet koncentrerat på mätmetoder och analys av 
trafik i sensornätverk och ett system för återkopp-
ling av sensordata för idrott och fysisk träning med 
trådlösa nätverk och en mobiltelefon.

MULTIFUNKTIONSKATETRAR 
Prof Lars-Åke Brodin, KTH-STH
Institutionen är delaktig i utvecklandet av en ny till-
verkningsmetod för invasiva multifunktionskatetrar. 
Idag kan vi göra mätningar av tryck, volym och flöde 
med en kateter som är 0,40 mm och har mycket låga 
tillverkningskostnader. År 2006 fick dessa katetrar 
pris för bästa svenska utvecklingsprojekt.

FINITA ELEMENTMODELL AV MÄNNISKANS 
HUVUD OCH NACKE 
Prof Hans von Holst , KTH-STH 
Univ Lektor Svein Kleiven , KTH-STH 
Forsk Peter Halldin , KTH-STH 
Neuronik arbetar tvärvetenskapligt för att ta fram 
en matematisk modell på människans huvud och 
nacke genom att använda den så kallade Finita 
Element (FE) metoden. Genom att använda bilder 
från magnetkamera och överföra dem digitalt, kan 
modellen användas för att utvärdera olika patienters 
händelseförlopp.                         

Figuren ovan visar den Finita Elementmodell för 
huvud och nacke som utvecklats vid Neuronik, KTH.

Som exempel på användningsområde ska nämnas 
MIPS system vilket står för Multi-directional Impact 
Protection System och vilket syftar till att reducera 
antalet huvud och nackskador till följd av yttre våld. 
Detta sker genom utveckling och framtagning av 
säkrare hjälm jämfört med dagens konstruktioner. 
Systemet har redan lett till en patenterad innovation 
och nytt svenskt bolag.

ORGANISK BIOELEKTRONIK 
Prof Hans von Holst , KTH-STH
Forskningen inom organisk bioelektronik syftar 
till framtagning av nya neuroimplantat för neuro-
kirurgiska sjukdomar genom att ta fram nya ledande 
polymer elektroder för att kunna överföra informa-
tion mellan biologiska och artificiella system. Vidare 
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Forskning och utveckling

studeras och utvecklas kemiska och mekaniska 
egenskaper hos olika polymerstrukturer för att ta 
fram nya generationens neurala och biokompatibla 
gränssnitt.

FIBERFÖRSTÄRKT LIM 
Prof Hans von Holst , KTH-STH
Det finns ett stort behov att förbättra behandlingen 
av olika frakturer inom kirurgi. Här arbetar Neuroniks 
forskare med att utforma ett helt nytt fiberförstärkt 
lim. Limmet skall kunna utnyttjas inom all slags 
frakturbehandling och injiceras med en fullt vaken 
patient under lokalanestesi. Det helt nya limmet har 
patenterats och ett nytt medicintekniskt bolag har 
registrerats.

KRAFTFÖRSTÄRKANDE HJÄLPMEDEL 
Prof Hans von Holst , KTH-STH 
Prof Jan Wikander, KTH-ITM
I projektet fokuseras grundforskningen på mekatro-
nik i syfte att utveckla tekniska lösningar för rehab-
ilitering av neruologiskt handikappade patienter 
efter hjärnskador och andra sjukdomar.

Ett intressant spin-off från detta forskningsporjetket 
är företaget BioServo Technologies AB och dess 
produkt SEM Glove.

HAPTISKA SYSTEM FÖR KIRURGISK SIMULERING 
Prof Jan Wikander 
Prof Hans von Holst
Forskning syftar till att kunna kombinera visuell 
och haptiskt simulering i samband med utbildnng 
eller pre-operativ träning av ett kirurgisk ingrepp. 
Specifikt avses komplicerade kirurgiska ingrepp i 
framförallt hård vävnad, som ben- eller tandvävnad. 
Ett simulator system har byggts upp som effektiv 
hanterar kollisionsdetektering och haptisk återkopp-
ling i sex frihetsgrader samt modellering, visuell 
och haptisk rendering av det simulerade kirurgiska 
ingreppets materialavverkning.

FALLFRITT SÖDERTÄLJE 
Prof Tore J Larsson , KTH-STH
Fallfritt Södertälje ett projekt riktat mot fallskaderisk 
bland kvinnor 55 år och äldre med en s.k. ”com-
munity intervention” ansats, avrapporteras fn 
(Journal of Gerontology). Signifikant reduktion av 
höftfrakturincidens och YLD (years lost to disabi-
lity) har uppmätts i hela Södertäljeregionen, över 
hela spektrat av äldre. Avrapportering av analys av 
fallplatser och vanligaste aktiviteter förknippade 
med fallskaderisk i bostaden, liksom utvärdering av 
projektets informations- och kompetenshöjande 
aktiviteter pågår. 

FALLPREVENTION – FÖRFLYTTNINGSTEKNIK I 
HEMTJÄNSTEN 
Prof Tore J Larsson , KTH-STH
Projektet är en fortsättning på Värdig Vård projektet 
i Huddinge riktat mot 55+ kvinnor i äldreomsorgen, 
pågår nu riktat mot samtliga åldrar och anställda i 
hemtjänstarbete i Huddinge kommun, finansierat 
med kompetensutvecklingsmedel. Riskanalyser och 
utvärdering av utbildningens effekter på riskabla 
arbetsoperationer genomförs. 

KOGNITIVA STÖDSYSTEM I BOSTADEN 
Prof Tore J Larsson , KTH-STH
Detta är ett utvecklingsprojekt som drivs i samarbete 
med Huddinge kommuns äldreomsorgsförvaltning 
med två kommunala industridoktorander, en på 
KTH och en på KI. Minnespåminnande, individuellt 
anpassade, sensorbaserade och datorstyrda stöd-
funktioner för kognitiv svikt i samband med demens 
eller under strokerehabilitering testas i full skala 
över tid i brukares lägenheter. 
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Forskning och utveckling

FULLSKALELABORATORIET VID CHB 
Prof Tore J Larsson, KTH-STH
Laboratoriet byggs fn vid KTH Campus Haninge 
med stöd av Haninge kommun, Fabege, Landic, SLL, 
m.fl.Två kompletta lägenheter utrustas med olika 
system och produkter för livslångt boende och bo-
staden som vårdbyggnad. Delprojekt om belysning 
för äldre (HI; Linköpings kommun), interaktiva lås-
system (Linköpings kommun, Aptus), hemmanätet/
sensorsystem (HI, Huge, Acreo, Ericsson m.fl.), bad-
rumsergonomi (Ostnor, Micasa),  det kognitiva köket 
(KI, HI), omvårdnad i badrum (Linköpings, Botkyrka, 
Haninge kommuner) pågår.

BESLUTSTÖD I HEMVÅRDEN 
Prof Tore J Larsson, KTH-STH
Projektet drivs i samarbete med ASIH Långbro Park, 
med en doktorand finansierad av SLL. Pilotstudier av 
läkemedelshantering och den lokala diabetesvården 
ligger till grund för en systemanalys av hemsjukvår-
dens organisation och arbetsmetoder med målsätt-
ningen att säkra hög vårdkvalitet och 0-vision för 
patientskada.

KNÄPROJEKTET 
Prof Leif Ryd, Karolinska Universitetssjukhuset 
Prof Anders Eriksson, KTH 
Diamorph AB
Projektets mål är att i samarbete med företaget  
Diamorph utveckla ett nytt implantatkoncept för 
att laga mindre broskskador i knäleden. Ett nytt 
implantat baserat på ett skräddarsytt material har 
i nära samarbete med ortopeder och kirurger vid 
Karolinska universitetssjukhuset utvecklats i syfte att 
behandla tidigt skede av artros.

Diaimplant™ består av ett skräddarsytt material som 
är framtaget för att passa de funktioner och egen-
skaper som efterfrågas för en lyckad implantation i 
en knäled. Implantatet har i sin helhet två funktionella 
sidor som ger materialet helt unika egenskaper. Den 
ena sidan består av ett bioaktivt material som skall 
växa ihop med patientens benvävnad för långtida 
fixering. Den andra sidan som vetter in mot leden, 
består av ett slitstarkt samt nötningståligt material 
för att forma en glidyta mot motstående led. Initialt 
fixeras implantatet med en minimal mekanisk an-
ordning.

 
VERKSAMHETEN VID CORE FACILITY SMILE, 
BILDLABBET 
Prof Lars-Olof Wahlund, KI 
Prof Peter Aspelin, KI
SMILE är belägen på Karolinska universitetssjukhuset 
Huddinge och har som uppgift att underlätta för 
imagerelaterad forskning på Karolinska universitets-
sjukhuset och Karolinska institutet. Det finns möj-
lighet att spara stora datamängder och att snabbt 
transportera dessa i ett kraftfullt nätverk med 
anslutning till  PACS-system och magnetkameror, 
med goda möjligheter till uppkoppling  mot andra 
enheter. Flera typer av utvärderingsprogram finns 
också och hög kompetens då det gäller bl.a. volu-
metriska studier, men även utvärdering av funk-
tionella MR projekt liksom utvärdering av DTI och 
magnetisk resonansspektroskopi. 

Flera studier pågår, bland annat volumetrisk analys 
av hjärnan av ett populationsbaserat normalmaterial 
från Kungsholmen. Flera utvärderingar sker i sam-
arbete med KTH fysiker och ingenjörer, men också 
i samarbete med andra länder inom Europeiska 
Unionen. 

Bildlabbet är också del av ett europeiskt projekt 
(NeuGRID)  där vi är med och utvecklar en GRID 
verksamhet, vilket betyder att man kan utföra avan-
cerade imagingrelaterade beräkningar på en vanlig 
PC med hjälp av datorkraft från ett stort antal andra 
datorer runt om i Europa. Man får även tillgång till 
en gemensam stor databas. 

Flera läkemedelsbolag har förlagt sina utvärderingar 
av MRT undersökningar till SMILE då det gäller 
utveckling av anti-demens läkemedel.

MEDICINTEKNISK INNOVATION 
Forskare Bertil Guve 
Forskare Erik Pineiro
CTMH har sedan 2007 utvecklat en egen forsknings- 
och utredningsagenda som syftar till att skapa 
bättre förutsättningar för det arbetet som centrat 
bedriver. Utredningar finansieras vanligtvis i sam-
arbete med andra institutioner (Innovationsbron, 
Stockholm-Uppsala Life Science) och forskningen är 
alltid externt finansierad.
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Utbildning

CTMH:s verksamhet inom utbildning har till syfte att 
påverka utbildningarna på KTH och KI att vara väl 
anpassade efter vårdens behov. Målet är att identi-
fiera framtida utbildningsbehov och bidra till att 
sprida kunskapen därom och skapa förutsättningar 
för lämpliga inriktningar på utbildningarna.  

Under åren 2003-2008 har CTV/CTMH verkat för att 
initiera och stött följande utbildningsprogram, som 
till största delen bedrivs i gemensamt KTH - KI regi 
men tillhör KTH administrativt.

CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET INOM 
MEDICINSK TEKNIK, KTH och KI (start 2008)
Programmet startade under hösten 2008 och rönte 
stor framgång den första antagningen. Endast två 
andra program på KTH hade högre intagningsbetyg.

Detta är Sveriges enda civilingenjörsutbildning inom 
Medicinsk teknik. Programmet skall utbilda fram-
tidens ingenjörer för arbete i gränslandet där teknik 
och medicin möts.

HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET INOM 
MEDICINSK TEKNIK, KTH och KI (start 2003)
Utbildningen kombinerar medicinska och medicin-
tekniska kurser med teknikkurser. Efter avslutad ut-
bildning skall examinerade studenter kunna arbeta 
på den medicintekniska avdelningen på ett sjukhus 
med utbildning, inköp, utveckling och underhåll, 
eller på ett företag som producerar och utvecklar 
apparatur till vården.

MAGISTERPROGRAM I MEDICINSK TEKNIK 
KTH och KI (start 2006)
Utbildningen vänder sig till studenter som har ge-
nomgått en högskoleingenjörsutbildning på 120p 
(180 hp) eller motsvarande, lämpligast inom elektro- 
data- eller maskinteknik.

Syftet med programmet är att bredda deras tekniska 
kunskaper med medicinska och förbereda dem för 
kvalificerat ingenjörsarbete inom medicinsk teknik. 
Exempel på ingående moment är medicinsk mät-
teknik, teknik vid intensivvård och övergripande 
medicinsk bildupptagning och –behandling.

KANDIDAT UTBILDNING INOM MEDICINSK 
INFORMATIK, KTH och KI (start 2007)
En medicinsk informatiker arbetar med utveckling 
och införande av informationssystem och modern 
kommunikation inom hälso- och sjukvård. Ungefär 
hälften av kurserna ges av KTH och hälften av Karo-

linska institutet. Möjlighet finns även att söka till en 
2-årig masterexamen på Karolinska institutet som 
påbyggnad.

INTERNATIONAL MASTER IN MEDICAL IMAGING, 
KTH och KI (start 2007)
The aim of the programme is to give a general 
background in medical engineering with focus on 
clinical and biophysical imaging since these are fast-
growing areas within medical engineering.

MEDICINTEKNISK EKONOM, 
Södertörns Högskola (start 1991)
Programmet riktar sig mot dem som vill jobba i 
gränslandet mellan medicin, teknik och ekonomi.  
Programmet har en unik kombination av samhälls-
vetenskap och naturvetenskap, vilket ger studenten 
en bred och mångvetenskaplig grund.

Medicintekniska ekonomer ska kunna arbeta och 
kommunicera med specialister inom medicin, teknik 
och ekonomi inom både den offentliga sektorn 
och det privata näringslivet, det vill säga såväl hos 
användarna i sjukvården som hos leverantörer och 
tillverkare.

NATIONELL KURS I PATIENTSÄKERHET (start 
2008) 
Prof Synnöve Ödegård, KTH-STH 
Forsk. ing. Irene Tael, KTH-STH
Kursen (10 hp) pågår fn vid KTH Teknik och Hälsa. 
44 beslutsfattare på olika nivåer i sjukvården träffas 
vid 6 tillfällen (lunch-till-lunch) på KTH och konfron-
teras med säkerhetsforskare och praktik från olika 
exponeringsmiljöer. Hög studietakt, höga krav på 
egen produktion och ett utvecklat alumni-nätverk 
gör kursen extremt efterfrågad.
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Entreprenörskap

Under perioden 2003-2008 har den CTV/CTMH 
initierade forskningen gett upphov till sju start-up 
företag. I vissa fall har CTMH även bidragit till att 
hitta finansiering.

ADOLESCO AB (start 2006)
Adolesco is the company behind the Cardiotom™ 
product, a  gamma camera for heart diagnosis. Ado-
lesco is responsible for its development, production 
and marketing. Cardiotom™ was created by resear-
chers from Karolinska University Hospital, Karolinska 
institute, Novum and KTH in Stockholm, Sweden.

CATHPRINT AB (start 2006)
CathPrint AB has invented a breakthrough produc-
tion technology of catheters. The leading edge 
technology can be easily incorporated with other 
standard technologies to suit various different 
needs of catheter applications. It allows extremely 
cost efficient production of catheters with high 
performance.

CathPrint™ has the potential to revolutionize the 
production techniques of present catheters of all 
fields.

GRIPPING HEART (start 2006)
After 25 years of research by Stig Lundbäck the 
mechanics of the heart is now completely solved. 
Based on this, Gripping Heart AB has developed a 
platform for heart and circulatory diagnostics, which 
mathematically fully describes all functions of the 
heart and the circulatory system from cellular level 
and up.

This platform, GrippingHeart, can be implemented 
in all kinds of existing cardiac medical devices. Car-
diac medical devices can with GrippingHeart inside 
multiply their information and reduce the source of 
errors related to the heart and circulatory system.

BIOSERVO TECHNOLOGIES AB (start 2006)
Bioservo’s innovative SEM™Glove (Soft Extra Muscle 
Glove) adds extra strength to the grip and it allows a 
person with weak grip to manage more grip inten-
sive work. The SEM™Glove is easily put on and worn 
as any other glove together with a power unit that 
is placed on the arm or on the back of the user. The 
ingenious technology of the SEM™Glove adjusts the 
amount of extra force to the grip intention of the 
user.
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Olika medicintekniska forsknings- och utvecklings-
projekt kan i sina frågeställningar spänna över tek-
niskt, medicinskt och/eller kliniskt mycket vitt skilda 
områden. Snarare än ett medicinteknisk forsknings-
fält, finns istället många olika tekniska, medicinska 
och kliniska kompetensområden. Trots detta finns 
det i projektens väg medicintekniska processer som 
är gemensamma och följaktligen av icke-teknisk och 
icke-klinisk natur. Det handlar t ex om utvecklandet 
av affärsmodellen, marknadskunskap, regulatoriska 
aspekter, kommersiella finansieringslösningar. Det 
handlar dessutom om den flaskhals som kommer 
sig av att flertalet medicintekniska applikationer 
ställer krav på samverkan mellan olika tekniska och 
medicinska/kliniska kompetenser. 

CTMH:s verksamhet tar sin utgångspunkt i dessa 
för medicintekniska innovationer och tillämpningar 
gemensamma processer och strävar efter att stärka 
de kompetenser som vanligtvis saknas. CTMH verkar 
även för att överbrygga svårigheten att hitta och ko-
ordinera samarbete mellan de olika högskolorna.

Visionen är att CTMH:s ska fungera som en regional, 
nationell och internationell plattform och motor 
för de aktörer inom forskning, utbildning, vård och 
näringsliv, som är verksamma i gränssnittet mellan 
teknik och hälsa. Strategin är att att agera genom 
initiering och koordinering av multidisciplinära 
forskningsprojekt, nätverkande, projektcoaching, 
utredningar, symposieserier mm. CTMHs aktiviteter 
täcker följande fyra starkt överlappande verksam-
hetsområden:

Portal
en portal för kvalificerade och hållbara kontaktytor 
och samarbeten mellan akademi, näringsliv och vård 

Initiering av forskning och utveckling
att initiera och koordinera forsknings- och utveck-
lingsprojekt inom teknik i medicin och hälsa.

Initiering av och stöd till utbildning
att initiera, koordinera och bidra till utbildningar 
för framtidens vård och för industri inom teknik för 
medicin och hälsa.

Stöd till spin-off start-ups 
att bidra till processer som underlättar skapandet av 
nya produkter, tjänster och företag.
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Aktiviteter 2008

SPRIDNING AV MedTek-utredningen 
”Action MedTech”
I December 2007 avslutades den av CTMH ledda 
utredningen “Action MedTech – Key Measures for 
Growing the Medical Device Industry in Sweden” 
om svensk forskning och industri inom medicinsk 
teknik. Under 2008 har information om rapporten 
spridits vid ett 15-tal konferenser/woskshops. Bl 
a har rapporten presenterats för SLLs FoUU-råd, 
KIs prefektmöte, KTHs ledning, ledningarna för 
Sahlgrenska akademin och Chalmers, samt det sk 
”Högnivåmötet för medicinsk och medicinteknisk 
forskning och näringsliv” till vilket Carl Bennet var 
sammankallande i Göteborg. 

UTVECKLING AV EN KLINIK-INTEGRERAD INNO-
VATIONSMOTOR: KI-KTH Fellowship
Under 2008 har CTMH tagit initiativet till och startat 
planeringen av ett KI-KTH Fellowship. Ambitionen 
är att starta programmet under höstterminen 2009, 
alternativt under vårterminen 2010. Intresset bland 
tilltänkta samarbetspartners har varit stort.

Grundtanken i fellowshipprogrammet är att ta vara 
på  de befintliga förutsättningarna för ett fördjupad 
samarbete mellan Hälso- och sjukvården och medi-
cinteknisk FoU: 

- Medicinteknisk FoU bör, av Hälso- och sjukvården, 
ses som en central samarbetspartner i arbetet med 
att hålla sjukvårdskostnader på hållbara nivåer.

- Hälso- och sjukvården bör ses, av medicinteknisk 
FoU, som en central partner i utveckling och ut-
värdering av nya lösningar. I begreppet ”medicin-
teknisk innovation” inkluderar CTMH även kliniska 
innovationer av organisatorisk karaktär: nya sätt att 
använda befintlig teknik, nya inköpsrutiner, m.m. 

Ett lyckat exempel på samarbete mellan medicintek-
nisk FoU och klinik finns vid Stanford University där 
det sedan 2003 drivs ett mycket framgångsrikt s.k. 
Stanford Biodesign Fellowship. 

Stockholmsregionen erbjuder en stor potential för 
medicintekniska behovsmotiverade innovationer, 
med utgångspunkt i den kunskap som finns samlad 
på Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjuk-
huset samt KTH. Det programmet vill åstadkomma 
är ett dynamiskt kluster av forskargrupper som i 
olika konstellationer driver FoU-projekt utifrån klini-
kens behov.

Programmet är m.a.o. en innovationsmotor med 
syfte att accelerera processen mot en medicin-
teknisk och organisatorisk FoU som är väl integrerad 
med kliniken och som kan åstadkomma behovs-
motiverade lösningar.

WORKSHOPSERIE-METODIK för initiering av 
multidisciplinära forskningsprojekt samt klus-
ter-/miljö-bildningar 
CTMH har under 2008 utvecklat en metodik för 
workshops i syfte at skapa nya forskningskonstella-
tioner i vilka såväl forskare från KTH, KI samt kliniken 
(företrädesvis Karolinska universitetssjukhuset) sam-
arbetar.  Ambitionen är att skapa en metodik som 
möjliggör en ökad effektivitet i arbetet. Följande tre 
nya forskningsinitieringsprojekt har bedrivits under 
2008: 

Forskningsinitiering: GASUTBYTE I LUNGAN
CTMH har samlat en forskningsgrupp som inklude-
rar representanter från KTH (Prof Lars-Åke Brodin), 
Ångströmslaboratoriet vid Uppsala Universitet (Prof 
Mats Boman), Academiska sjukhuset (Prof Göran 
Hedenstierna), Karolinska universitetssjukhuset 
(Vchef Jan Hultman) samt företagen Nanexa AB 
och Artema AB. Nedan följer en beskrivning av det 
tänkta projektet: 

”ARDS and ALI are severe conditions with grave 
socio-economic impact. Many vital organs may 
fail in ARDS and ALI. Lung collapse, edema and 
consolidation cause shunt, and pulmonary emboli 
and airway obstruction cause impaired match-
ing of ventilation and perfusion, with subsequent 
hypoxemia. Different disturbances require different 
treatments, so correct understanding of the under-
lying disturbance is necessary to enable optimum 
treatment. Early detection of individual organ failure 
may prevent multi-organ failure. There are today no 
bedside tools to diagnose and monitor the start and 
progress of failing organs.

This research environment will explore the combi-
nation of MIGET and nanoscale sensors to research 
and develop new bedside online molecular analysis 
techniques for diagnosis and monitoring of multi-
organ failure.”

Projektet ansökte om medel till Vinnovas utlysning 
”Innovationer för framtidens hälsa.”
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Aktiviteter 2008

Forskningsinitiering: BIOMEKANIK
CTMH har samlat Stockholmregionens tongivande 
forskare inom området Biomekanik till ett fler-
tal möten och en workshop (11 nov). Följande 
forskningsgrupper ingår i denna konstellation: GIH 
Idrottslaboratoriet LTIV (Högskolelektor Johnny Nils-
son); Karolinska universitetssjukhuset Ortopedisk 
kirurgi (Prof Leif Ryd och Hans Berg); KI Biomekanik 
(Univ lektor Anton Arndt); KI Cellulär muskelfysiologi 
(Prof Håkan Westerblad); KI Neuropediatrik (Prof 
Hans Forssberg); KI Rörelselabbet (Prof Elisabeth 
Olsson); KTH Biomekanik (Prof Anders Eriksson); 
KTH Mekatronik (Prof Jan Wikander)

Ambitionen är att under våren 2009 nå en konkreti-
sering av ett eller ett flertal möjliga nya samarbeten 
för ansökningar om forskningsfinansiering. 

Forskningsinitiering: KLINISK 
VERKSAMHETSUTVECKLING
CTMH har initierat ett forskningsprojekt med fokus 
på teknikens roll i klinikens verksamhetsutveck-
ling. Forskare från CTMH (Forskare Bertil Guve och 
Forskare Erik Pineiro); KI (Prof Li Felländer-Tsai); 
KTH (Prof Lars-Åke Brodin, Prof Jörgen Eklund, Prof 
Marienne Ekman, Prof Mats Engwall och Univ lektor 
Pernilla Ulvfengren); Karolinska Universitetssjukhuset 
(Prof Johan Permert) och Uppsala Universitet (Univ 
lektor Marcus Lindahl) samverkar i detta CTMH-
ledda projekt.

Projektet lämnade in en skiss-ansökan till Vinnvårds 
utlysning som beviljades (15% beviljningsgrad) och 
den fullständiga ansökan lämnades in den 28e  
november. Strax före tryckningen av denna skrift 
kom ett positivt beslut om ekonomiskt stöd för 
projektet.

DIALOG OM SAMARBETE MED CRAM
Under 2008 förde CTMH en dialog med forsknings-
gruppen CRAM (Centre for Research on Respiration 
and Antimicrobial Materials, www.cram.se). Dialogen 
har inletts med syfte att identifiera möjliga samar-
betspunkter. Den gemensamma ambitionen är att 
på sikt affiliera CRAM till CTMH.

Symposieserie: FORSKNINGEN OCH KOMMER-
SIALISERINGEN AV MEDICINSK TEKNIK 
Serien startades 2007 och under 2008 hölls ytterli-
gare två större symposier.

Den 5e juni anordnade CTMH ett symposium med 
titeln Framtidens innovationsmiljö för kliniskt 
integrerad teknikutveckling. Symposiet utgjorde 
ett viktigt steg i Karolinska Universitetssjukhusets 
projekt ”Framtidens operations- och interventionssal 
(FRIO)” (numera ”Innovationsplatsen vid Karolinska 
universitetssjukhuset Huddinge”). Bland talarna 
fanns Mona Boström (landstingsdirektör, SLL), 
Peter Gudmundsson (rektor, KTH), Birgir Jakobsson 
(sjukhusdirektör, Karolinska universitetssjukhuset), 
Sten Lindahl (FoUU direktör, Karolinska universitets-
sjukhuset), Johan Permert (projektledare FRIO), Dan 
Rydberg (VD, Maquet AB) samt Harriet Wallberg-
Henriksson (rektor, KI). Rune Fransson (Direktör 
- innovation, infrastruktur, finanser; KI) deltog i 
panelen.

Bilder ovan: Birgir Jakobsson och Sten Lindahl vid respective anförande. 
CTMH Symposium, 5 juni 2008: Framtidens innovationsmiljö för kliniskt 
integrerad teknikutveckling.
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Aktiviteter 2008

Den 31a oktober anordnade CTMH ett symposium 
med titeln Hälso- och sjukvården som tillväxtmotor. 
Bland talarna fanns Carl Bennet (styrelseordförande, 
Getinge AB), Peter Ehrenheim (VD, GE Healthcare 
Life Sciences), Björn-Erik Erlandsson  (ansv. Medi-
cinsk Teknik Karolinska Trial Alliance), Mikael Dam-
berg (ledamot, Sveriges riksdag S), Peter Gudmund-
son  (rektor, KTH), Stefan Larsson (partner, Boston 
Consulting Group), Gunnar Nemeth (VD, Capio-kon-
cernen),  Stig Nyman (biträdande finanslandstings-
råd, (KD), Per Unckel (landshövding, Stockholm), 
Harriet Wallberg-Henriksson (rektor, KI). Catharina 
Elmsäter-Svärd, finanslandtingsråd, (M) och Bertil 
Guve, (CTMH) var moderatorer. Carola Lemne (VD, 
Praktikertjänst) deltog i panelen.

  

 

I bilderna: Carl Bennet, Peter Ehrenheim, Catharina Elmsäter-Svärd, Peter 
Gudmundsson, Bertil Guve, Stefan Larsson, Gunnar Nemert och Harriet 
Wallberg-Henriksson vid respektive anförande. CTMH Symposium 31 
oktober 2008: Hälso- och sjukvården som tillväxtmotor. 

  

 

CTMHs STUDENTFORUM inom medicinsk teknik 
En ny omgång av evenemanget Studentforum inom 
medicinsk teknik genomfördes den 9e december. 
Ca 50 studenter från KTH, KI, SH och Konstfacks 
design-utbildning deltog i forumet, där även re-
presentanter för medtech industrin medverkade. 
Inbjudna talare var: Johanna Adami, medical advisor 
Bactiguard; Matthias Kyhlstedt, VD Synergus; Karin 
Ljungström, forskningschef St Jude Medical; och Gö-
ran Rydin, utvecklingschef Maquet Critical Care AB. 

Syftet med evenemanget var att sprida intresset för 
medicinteknik till framstående studenterv, knyta 
kontakter till näringslivet och ge CTMH en viktig 
möjlighet till profilering.

Evenemanget anordnades i samarbete med Stock-
holms Akademiska Forum, inom ramen för det av 
EU-finansierade projektet Kunskapslotsarna.



19

Aktiviteter 2008

UTREDANDE SEMINARIER 
- Nya yrkesroller i vården och konsekvenser för 
utbildningarna. 
På uppdrag av Thorbjörn Ekström och Bo Brismar 
(SLL) togs 2007, med anledning av de förändringar 
som kan förutses inom teknikanvändningen i vården 
och i vårdsituationen i hemmen, initiativ till att star-
ta en utredningsverksamhet om de framtida yrkes-
rollerna i vården och det genomslag detta lämpligen 
borde ha på de framtida läkar- och sjuksköterskeut-
bildningarna.

Tre workshops hölls under 2008, vilka bl a ledde till 
en förstärkt satsning från CTMH på det sk Fellow-
ship-programmet, samt en pågående utredning om 
inrättandet av ett tekniskt basår för sjuksköterske-
utbildningen. 

SAMARBETE med PIEp  
CTMH fortsätter samarbetet med det nationella 
forsknings- och utvecklingsprogrammet PIEp, 
Product Innovation Engineering program inom ett 
flertal projekt.

1. Inom forskningsprogrammet Knowledge Innova-
tion bidrar CTMH med exempel på hur medicin-
tekniska företag gör för att kontinuerligt arbeta med 
sina innovationsprocesser.

2. CTMH driver även framtagandet av riktlinjerna för 
en ”Innovationsdriven forskarutbildning” vilken ska 
kunna implementeras inom såväl PIEp, samt på de 
till CTMH knutna avdelningarna inom KTH och KI.

Forskningskoordinering: INNOPLANT
CTMH koordinerar det PIEp-finansierade forsknings-
projektet InnoPlant, ett treårigt forskningsprojekt 
som syftar till:

1. att förbättra innovationsförmågan hos svenska 
medicintekniska företag

2. att utveckla samarbetsformer mellan den medi-
cintekniska industrin och dess kunder (brukare och 
beställare) som leder till stärkt innovationskraft såväl 
hos företagen som hos vårdgivarna.

InnoPlant är en unik satsning där landsting, forskare 
och näringsliv samarbetar för att utveckla en platt-
form för samverkan mellan offentliga och privata 
aktörer för att åstadkomma användarorienterade 
arbetsmetoder. 

DOKTORANDSTIPENDIER för workshops i USA 
Under februari kunde CTMH, i samarbete med PIEp, 
utdela 2 stipendier a 15,000 kr vardera till STH-dok-
toranderna Axel Nordberg och Dennis Sturm för att 
delta i en workshop i entreprenörskap och kreativitet 
på Stanford University, Kalifornien. 

Under mars delades motsvarande sex stipendier ut 
till doktoranderna Sofia Hedenstierna, Johnson Ho, 
Dennis Sturm, Nina Elmqvist, Rickard Axelsson och 
Frida Lindberg för att delta i en workshop i medicin-
teknisk utveckling vid University of Minneapolis 
samt MIT, Boston. Doktoranderna fick ca 15 000 kr 
vardera.

STIPENDIEFOND FÖR EXAMENSARBETEN om 
medicinsktekniska innovationsprocesser 
CTMH startade med stöd av Innovationsbron Stock-
holm AB under våren 2007 en stipendiefond på 250 
kkr. Fonden förutses täcka kostnaderna för omkring 
tio examensarbeten. Under 2008 har CTMH delat ut 
fem stipendier ur fonden.

Examensarbetena utförs vanligen av två studenter 
parvis, företrädesvis en från KTH och en från KI. 
Examensarbetena är ett led i uppbyggandet av en 
fallstudiebank med vilken såväl framgångs- som 
misslyckandefaktorer vid framtagandet av innova-
tioner inom medicinsk teknik beskrivs och analyse-
ras. 

KARTLÄGGANDE UTREDNING av medicinteknisk 
forskning på KTH och KI 
Under hösten 2008 inleddes och avslutades en 
kartläggande studie av den medicintekniska forsk-
ningen på KTHs elva skolor. Motsvarande kartlägg-
ning har inletts på KI och avses avslutas under 2009. 
Rapporten finns för nedladdning på www.ctmh.se.
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STOCKHOLMS MEDTECH SAMVERKAN
CTMH medverkar i konstellationen Medtech sam-
verkan, tillsammans med UBE (KI), KI development, 
KISP, KIAB, KTH Innovation, STING, DS Innovation, 
Swedish Medtech och PIEp. Målet med samarbetet 
är att koordinera organisationernas arbete i syfte att 
tillsammans skapa en stark medicinteknisk innova-
tionsmiljö i Stockholmsregionen.

SAMARBETE MED INNOVATIONSPLATSEN vid 
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
”Innovationsplatsen är en mötesplats där sjukvår-
dens många problemställningar skall möta oprövade 
tekniska lösningar. Innovationsplatsen skall fungera 
som en innovativ Living Lab-liknande miljö med del-
tagande från olika vetenskapliga och kommersiella 
discipliner i omväxlande temporär och permanent 
samverkan.

I denna nya konstruktion skall sjukvårdens utma-
ningar fungera som en källa till akademiernas och 
företagens produkt- och tjänsteutveckling, samtidigt 
som Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge skall 
erbjuda en testbädd för framsprungna lösningar. På 
detta sätt bidrar Innovationsplatsen med lösningar 
till vårdens hela spektra av problemställningar från 
vårdkedjor, logistik och beslutsfattande till instru-
mentering och medicinsk teknik.” (från projektets 
informationsmaterial) 

CTMH har under 2008 stött projektledningen för 
Innovationsplatsen. CTMHs arbete har fokuserat på att 
hitta beröringspunkter och intressen gemensamma 
för projektet och medicintekniska företag. Ett av 
resultaterna av detta arbete var det ovan nämnda 
Symposiet ”Framtidens innovationsmiljö för kliniskt 
integrerad teknikutveckling.”

PETER SJÖSTRAND vid KTH STH Styrelse
CTMH har förmedlat kontakter mellan forskare och 
näringsliv som konkret resulterat i att ordföranden 
för sveriges största medicinteknikföretag Gambro 
ABs ordförande Peter Sjöstrand tagit plats i styrelsen 
för KTHs Skola för Teknik och Hälsa. 

STÖD till Stockholm School of Entrepreneurship 
(SSES)
CTMH har medverkat vid flera tillfällen under 2008 
vid SSES kurser och seminarier. Målet har varit att 
sprida intresset för och kunskap om vilkoren för 
entreprenörskap inom medicinteknik.

STOCKHOLM MEDTECH GROWTH
Under 2008 deltog CTMH i framtagningen av en 
ansökan till EUs regionala utvecklingsfonden till-
sammans med andra aktörer i regionen: STING, DS 
Innovation, Invest in Sweden Agency och Stockholm 
Business Region. Stockholm-Uppsala Life Science 
var initiativtagare och projektägare.

Målet med projektet är att stärka internationali-
seringen av Stockholmregionens medtech företag. 
CTMH bidrar med sin kontaktskapande verksamhet.

STÖD till MIPS AB
Under 2008 mäklade CTMH kontakten mellan det 
CTMH-(CTV-)avknoppade företaget MIPS AB och 
riskkapitalfinansiären HealthCap. Det resulterade i 
en kraftigt förstärkt finansiering av företaget. 
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Styrelse och personal

Styrelseledamöter:

Ordförande: Prof Margareta Norell Bergendahl, KTH 
Vice-ordförande: Prof Peter Aspelin, KI 

Övriga ledamöter: Prof Lars-Åke Brodin (KTH), 
Thorbjörn Ekström (FoUU-direktör, Stockholms 
läns lansting), Prof Anders Eriksson (KTH), Prof Li 
Felländer-Tsai (KI), Tekn. Dr. Stig Larsson (Centrum 
för molekulär medicin), Per-Olov Nylander (Sveriges 
Kommuner och Landsting)

Personal:

Tekn. Dr. Bertil Guve 
Föreståndare

Från vänster: Stig Larsson, Li Felländer-Tsai, Per-Olov Nylander, Margareta 
Norell Bergendahl, Peter Aspelin, Anders Eriksson och Lars-Åke Brodin. 
Saknas på bild: Thorbjörn Ekström.

Tekn. Dr. Erik Pineiro 
Bitr. föreståndare
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Centrum för Teknik i Medicin och Hälsa, CTMH, är ett samarbetsorgan mellan 
KI, KTH och SLL i syfte att bidra till att utveckla Stockholmsregionen som ett 
medicintekniskt centrum i världsklass.

CTMH skapar arenor och verksamheter som stimulerar och utvecklar utbytet 
mellan näringsliv, akademi och vård i gränserna mellan teknik och hälsa, 
forskning och tillämpning. CTMH utgör ett forum och drivkraft för bättre 
resursutnyttjande i snittet mellan teknisk och medicinsk kompetens.

CTMH är ett erbjudande till KI:s och KTH:s forskare med tillämpningar inom 
vården och medicinsk teknik; ett erbjudande till företag med intresse för 
dessa forskare och ett erbjudande till vårdens representanter med intresse 
för vårdens bidrag till och utbyte med forskningen och näringslivet inom 
medicinsk teknik.

www.CTMH.se

STOCKHOLMS PORTAL FÖR MEDICINTEKNIK
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