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Mål och Vision
Sveriges Ortopedingenjörers Förening, SOIF
MÅL
Då
Sveriges Bandagisters Förening bildades 1946 och hade till uppgift att verka för att
kvalifikationer och standard inom yrket skulle höjas, att följa utvecklingen och att verka för att
medlemmarna uppnådde en berättigad och likvärdig standard vad gällde anställnings och
avlöningsförmåner. 1975 bytte föreningen namn till Sveriges Ortopedingenjörers Förening.

Nu
Sedan 1946 har både samhället och branschen förändrats. Vi ser idag en ökad digitalisering,
ändrade tillverkningsmetoder och evidensbaserade arbetssätt där vi numer i upphandlingar
ser fokus på kvalitet och inte pris.

SOIF har 2017 som mål att;
-

vara en levande och transparant förening. Dvs. tydliggöra med vad som händer inom
ortopedtekniken och hur styrelsen arbetar. Detta anser vi är möjligt med den nya
hemsidan där vi kan förmedla kurser och utbildningar samt aktuella händelser.

-

representera medlemmarnas intressen gentemot andra branschorgan och
myndigheter.

-

möjliggöra för våra medlemmar som vill forska, att kunna söka forskningsmedel från
SOIF. Vi vill fortsätta stödja medlemmar som vill utforska ortopedtekniken i omvärlden
med stipendier.

-

etablera ett tydligare samarbete med hälsohögskolan gällande utformning av
utbildningsprogram både gällande ortopedingenjörsutbildningen samt
vidareutbildning inom ortopedteknik eller ämnen kopplade till denna.

-

möjliggöra kunskaps- och erfarenhetsutbyte genom den nya plattformen på vår
hemsida.

-

uppmuntra våra medlemmar till att bidra med artiklar till både ortopediskt magasin,
vetenskapliga tidskrifter och diskussionsforum.

-

kontinuerligt utvärdera vårt arbete och revidera efter behov.

-

upprätta en verksamhetsplan för det kommande arbetsåret och koppla en budget till
denna.
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VISION
Huvudvision
SOIF skall vara det naturliga valet av plattform för alla idag verksamma, studerande samt
pensionerade ortopedingenjörer. Vi skall verka för att vara en levande förening där man med
öppenhet delar kunskap och erfarenhet kollegor emellan. Vi drivs av att verka för en
kontinuerlig utveckling av både vår profession och bransch i samarbete med andra aktörer
inom ortopedtekniken.

Vidareutbildande
SOIF driver utbildningsfrågor i samarbete med andra involverande i branschen. Utbildningen
ska utformas så att den speglar arbetslivet och de områden som en ortopedingenjör är
verksam inom. Vidare skall vi uppmuntra och stödja forskning inom branschen.

Utvecklande
Vi följer och stödjer kontinuerligt utvecklingen i samhället och anpassar oss mot nya rön och
tekniker, samt möjliggör kunskapsutbyte.

Etablerade
Vi ska som organisation ha en stark grund. SOIF är en etablerad plattform där vi tar vara på
varandras kunskap och erfarenheter. Vi vill ha en stark och etablerad struktur som är lätt att
förändra och som inte är individberoende.

Starka
Vi är starka i vår roll som representant för ortopedingenjörsyrket. Ju fler vi är som engagerar
oss och är medlemmar desto mer kan vi förändra.

Synliga
Vi är synliga på aktuella forum, inom sociala medier, på ortopedingenjörsutbildningen samt
gentemot huvudmän

Välkomnande
Vi verkar för en levande och öppen atmosfär där alla medlemmar skall känna sig inkluderade.
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