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MTPReg förvaltning
Vi har under längre tid sökt efter kompetens inom laboratorieteknik som kan stärka vår
grupp.
Vi har nu glädjen att rapportera att vi har lyckats knyta till oss en ny medlem från
Trollhättan. Det är Lena Thorsson som jobbar som medicinteknisk ingenjör. Hon har
tidigare jobbat som laboratorieassistent/biomedicinsk analytiker. Idag jobbar hon med
ultraljudsutrustning och övervakning. Lena har en bred bas att stå på vilket kommet att
stärka vårt arbete generellt men framförallt för laboratorieteknik,
Omfattning av MTPReg
MTPRegs beskrivning av omfattning finns under Övrig info/länkar i kolumnen till vänster
på första sidan vid inloggning. Vi vill att alla användare läser beskrivning för att få
förståelse för vilka utrustningar som omfattas av MTPReg.
Fundera på om utrustningen som ni registrerat är en standardprodukt (konsumentprodukt)
eller ej. Vanliga konsumentprodukter uppfyller i regel inte MDD eller har inte en avsedd
användning för sjukvården. Det innebär då att den inte omfattas av MTPReg.
Koder i MTPReg:s databas som inte omfattas av MTPreg
Med avseende på beskrivningen av MTPReg:s omfattning så kommer vi att se över
befintlig databas. Vi har idag många koder i MTPReg:s databas för utrustningar som är
konsumentprodukter. Arbetet kommer att ske successivt. Exempel på benämningar som
kommer att ses över är datorer, skrivare, monitorer, kylar och frysar. Det är många fler
benämningar som berörs. De koder för standardprodukter som idag finns i MTPReg.s
databas kommer att makuleras succesivt. Det innebär att benämningarna finns kvar i lokala
databaser men de kommer inte att kunna väljas i MTPReg för registrering av ny utrustning.
MTPReg: officiella hemsida
Som en av LfMT:s nätverksgrupper så har vi fått tillgång till en egen flik under LfMT.
Denna sida kommer att vara MTPReg:s ansikte ut mot världen. Vi kommer att genom
denna hemsida sprida nyheter och kontaktinformation samt lägga upp dokument till
användarna.
Hur skall vi i förvaltningen kunna korta ned ledtiderna?
Ett stort tack till alla som jobbar med MTPReg och skapar koder. Kvalitén på ert arbete är
mycket bra och vår önskan om att ni skall bifoga länk till leverantören/tillverkaren för
modellen alternativt att ni bifogar annan dokumentation som underlättar vårt arbete att
verifiera fabrikat och modell, har blivit mycket bättre.
Mailadress admin@mtpreg.se
Eller ta kontakt med någon av MTPReg förvaltningsmedlemmar
Förvaltningsgruppen /gm Torbjörn Johansson

God fortsättning och Gott Nytt År
önskar vi från MTPReg-förvaltningen

