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Sensommarhälsningar från MTPReg 

 

 

 

 

MTPReg förvaltning 

 

 

Till alla kollegor som jobbar lokalt med MTPReg  

Vi vill tacka alla som jobbar med MTPReg lokalt inom olika sjukvårdsförvaltningar för det 

arbete ni utfört under det gångna verksamhetsåret. 

 

Nyheter 2019 

• MTPReg 2.0 

- Vi har startat en arbetsgrupp för att ta fram nästa generation av MTPReg. 

Arbetsgrupp består av deltagare från MTPReg, NPS (nationella 

produktionssystem), LfMT och SoftPro 

• Bättre och effektivare verktyg för förvaltningsgruppen för att hantera 

ärenden och koder 

• Anpassning till omvärlden (nationellt och internationellt) gällande 

spårbarhet 

• Vilken information skall finnas i MTPReg på kodnivå som stöd till 

användarna  

 

• Samarbetsdiskussioner med Norge 

- Danmark och Sverige har sedan flera år arbetat gemensamt i MTPReg 

- Norge har idag en egen kodifieringsdatabas, NKKN. 

Norge har tagit kontakt med LfMT och MTPReg för att se om förutsättningarna 

finns för en gemensam kodifieringsdatabas. 

Vi kommer efter sommaren att ha vidare diskussioner med Norge. 

Ett gemensamt nordiskt samarbete skulle stärka MTPReg  

 

• Rekrytering av ny(a) medarbetare 

MTPReg har stort behov av att förstärka förvaltningsgruppen, dels med tanke att vi 

får flera användare men även för att vi har personalomsättning i 

förvaltningsgruppen 

Vi kommer att ha behov att rekrytera 2 till 3 personer. 

Några attribut för den person som vi söker är: 

- Bred erfarenhet av medicinsk teknik.  

- Administrativ erfarenhet av inventariesystem.  

- Stort intresse av att medverka för en nationell och internationell 

  samordning och kodifiering av MTP 

Om någon är intresserad så kan den via sin chef anmäla sitt intresse till MTPReg 

via vår mailadress admin@mtpreg.se. Ange i ansökan vilka medicinska 

teknikområden som ni främst har stark kompetens inom. 

Vi kommer att bedöma utifrån vår nuvarande kompetens i gruppen vilken profil vi 

behöver. Ett stort behov finns inom laboratoriesidan, men vi har fler teknikområden 

som behöver stärkas. 
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• Kontaktinformation 

Vill poängtera vikten av att alla användare håller sin kontaktinformation uppdaterad 

i MTPReg så att vi når fram med information till berörda. 

Lokalt ansvarar och administrerar ni själva att e-mail adresser i MTPReg är 

aktuella.  

 

• MTPReg: officiella hemsida 

Som en av LfMT:s nätverksgrupper har vi tillgång till en egen flik under LfMT. 

Denna sida kommer att vara MTPReg:s ansikte ut mot världen. Här finner ni även 

övriga LfMT:s nätverksgrupper  

 

Mailadress admin@mtpreg.se 

Eller ta kontakt med någon av MTPReg förvaltningsmedlemmar 

 

 

Förvaltningsgruppen /gm Torbjörn Johansson 

 

 

önskar vi från MTPReg-förvaltningen 
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