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Hej 

 

I MTPReg gruppen fortsätter vi träget att försöka hålla korta ledtider för de ärenden som 

kommer in. Vi märker av att det är fler användare då vi får flera ärenden att hantera. 

 

Lite statistik från MTPReg 

Omfattning av medicinska produkter är idag 1267 benämningar och i kombination av 

fabrikat och modeller så har vi idag 21556 koder i MTPRegs databas. Hittills i år så har 

det godkänts i medeltal 141 koder per månad för att jämföras med 2014 då det var 68 

stycken per månad. Så det är en fördubbling av antalet godkända koder per månad för 

mot 2014.  

 

Utbildning och behörighet i MTPReg 

Majoriteten av alla koder som skapas görs av användare på sjukhus. Nya kod innebär att 

nytt fabrikat och modell skapas av användarna i MTPReg. Kvaliteten på skapade koder 

är mycket bra vilket underlättar arbetet för förvaltningsgruppen.  

För att vidmakthålla den höga kvaliteten på att skapa koder så vill vi propagera för att 

delta utbildning för att använda MTPReg. Utbildning har oftast arrangerats på begäran 

från sjukhus / landsting. Utbildningen riktar sig främst till dem som skall arbeta med 

den lokala administrationen av kodifiering av medicinteknisk utrustning. Vi hälsar nya 

användare välkomna men ser gärna även de som önskar en repetition välkomna. 

Utbildningen skall ge en bättre förståelse för arbetet i MTPReg.  

Anmäla görs till förvaltningsgruppen på admin@mtpreg.se.  

Utbildningen tar ca 1-2 timmar och genomförs via dator på distans. 

 

Omfattning av MTPReg 

För att underlätta för användarna men även för förvaltningsgruppen så har vi tagit fram 

en beskrivning vad som skall omfattas av MTPReg. 

MTPReg skall omfatta medicintekniska produkter och då främst produkter som är CE-

märkta enligt MDD eller IVD. 

Bifogad bilaga ”Beskrivning av MTPRegs omfattning” ska delges till alla som aktivt 

arbetar med MTPReg på lokal nivå. 

 

Om ni har några frågor eller vill diskutera något så tveka inte att höra av er till 

förvaltningsgruppen. 

 

Mailadress admin@mtpreg.se 

 

Eller ta kontakt med någon av MTPReg förvaltningsmedlemmar 

 

förvaltningsgruppen /gm Torbjörn Johansson 

 

 

Trevlig och skön sommar önskar vi från MTPReg förvaltningen 
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