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Hej
Tiden går väldigt fort och det känns som att man inte hinner med allt. Speciellt nu inför
sommaren då skrivbordet skall städas innan man lämnar kontoret för några veckor.
Det blir ett kort nyhetsbrev men inte mindre viktigt.
MTPReg förvaltning
Under våren så har vi avtackat en av medlemmarna i MTPReg, Jan Wiklund från
Göteborg. Jan har varit pensionär en tid men ändå haft ett brinnande intresse för
professionen. Jag har skämtsamt sagt att det är Jan som upprätthållit vår 24/7 verksamhet.
Vi önskar Jan allt välmående i framtiden och ett stort grattis då han fyller 70 under hösten..
Vi har även under våren fått tillökning i gruppen. Ny medarbetare i MTPReg förvalting är
Anders Dahlgren från Kungälv. En ambitiös ung medarbetare som det känns tryggt att
kunna knyta till oss. Anders främsta område är inom radiologi.
Vår stora akilleshäl just nu är inom laboratorieteknik. Är det någon som vet någon som är
intresserad av att ansluta till MTPreg förvaltning så man kontakta MTPReg med en
intresseanmälan.
Hur skall vi i förvaltningen kunna korta ned ledtiderna?
Ju mer vi har arbetat med ärenden och skapade koder från användarna så ser vi att vi
behöver mer hjälp i vårt arbete. Eftersom vi har väldigt många koder som skall hanteras så
så kan vi inte lägga för mycket tid att verifiera varje kod. Vad vi behöver är att det alltid
finns en länk till leverantören / tillverkaren med modell för utrustningen. Bifoga gärna
broschyr eller utdrag ur manual eller motsvarande. Kort på utrustningen med eventuell
typskyllt kan även det hjälpa oss. Materialet läggs in i ärendet under konversation och/eller
bifogade filer.
I de fall vi saknar något stöd i vårt arbete så kommer vi att begära mer information för
respektive ärendet. Tyvärr så tar korrespondensen ganska lång tid och är det så att vi inte
fått svar inom rimlig tid så makulerar vi ärendet.
För att konversationen skall fungera är det viktigt att de som lokalt arbetar med MTPReg
uppdaterar sin kontaktinformation. Har ni glömt hur man gör så kontakta MTPReg
förvaltning.

Mailadress admin@mtpreg.se
Eller ta kontakt med någon av MTPReg förvaltningsmedlemmar
Förvaltningsgruppen /gm Torbjörn Johansson

Ha en underbar sommar önskar vi från MTPReg-förvaltningen

