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Sommarhälsningar från MTPReg 
 

 

 

Till alla kollegor som jobbar lokalt med MTPReg  

Vi vill tacka alla som jobbar med MTPReg lokalt för samarbetet under det gångna 

verksamhetsåret.  

 

 

• Kodstandard MTPReg 2.0 

- Som alla kanske märkt så har vi fr.o.m. 2020-03-01 infört den nya 

kodstandarden MTPReg 2.0 

Denna innebär att vi infört: 

o Handelsnamn i kombination med Modell 

o Krav på 2 bilder (Apparatbild front och Typskylt) 

o UDI-DI kod anges när detta finns angivet på typskylt 

Med dessa sammantaget så är vår förhoppning att det skall bli en betydligt 

högre kvalitet på de koder som skapas. 

 

Sedan 2020-03-01 så har det skapats 243 koder enligt MTPReg 2.0 

I det lokala inventariesystemet så skall det återspeglas med att det finns bilder 

på utrustning för aktuell kod. 

 

 

• Ny plattform för MTPReg 2.0 

Det vi kommer att jobba vidare med är en ny plattform för MTPReg 

• Arbetsspråket kommer att bli engelska 

• Bättre och effektivare verktyg för förvaltningsgruppen för att hantera 

ärenden och koder 

• Anpassning till omvärlden (nationellt och internationellt) gällande 

spårbarhet 

 

 

• Rekrytering av ny(a) medarbetare 

Vi har fortfarande behov av nya medarbetare. 

Är det någon som känner för att detta är något för ”mig” så diskutera detta med er 

chef. 

Några attribut för den person som vi söker är: 

o Bred erfarenhet av medicinsk teknik.  

o Administrativ erfarenhet av inventariesystem.  

o 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 

 

Trevlig sommar 

 

önskar vi från MTPReg-förvaltningen 
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