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Nytt från MTPReg 2.0 
 
MTPReg förvaltningsledare  
MTPReg står inför en generationsväxling i MTPReg 
Från 2021-07-01 MTPReg kommer att ha ett delat ledarskap som förvaltningsledare: 
• Helena Limé, Västmanlands sjukhus, Västerås 

Helena har en primär inriktning mot främst utrustning för MDD/MDR 
• Annika Billberg, Skånes Universitetssjukhus, Malmö 

Annika har primär inriktning för laboratorieteknik, IVDD/IVDR 
 
Helena kommer att vara huvudansvarig för förvaltnings-ledningsarbete. 
 

 
Utbildning 
Det har nu gått drygt ett år med nya förutsättningarna för att skapa koder i MTPReg. 
- Under våren så har vi uppdaterat användarinstruktionen för MTPReg 2.0. Finns att hämta på 

MTPReg i vänsterkolumnen under Övrig info/Länkar. 
- Vi har under juni startat ett utbildningsprogram där vi med varje Region planerar ett 

utbildningstillfälle. 
Utbildningen baserar sig på användarinstruktionen. 

 
Om ni inte redan har blivit kontaktade så kan ni kontakta MTPReg FV för att planera ett 
utbildningstillfälle. Maila till admin@mtpreg.se  
 
Omfattning 
Sedan 2020-03-01 när vi införde kodstandard MTPReg 2.0 har det skapats drygt 1000 nya koder. 
I snitt så registreras 100 ärenden per månad. 
UDI-DI*1 som kommer att vara en viktig parameter i framtiden och regleras av MDR finns idag 
registrerade på 34% av MTPReg koderna. 
 
*1 Alla produkter som är CE-märkta enligt regelverken 2017-745 (MDR) och 2017-746 (IVDR) kommer succesivt 
att vara märkas med en UDI-DI (Unique Device Identifiacation – Device Indentification) som kommer att 
registreras i den Europeiska databasen EUDAMED när den är driftsatt 2022-05-26 
EUDAMED är EU:s motsvarighet till FDA:s databas GUDID 
 

 
Kortare ledtider för ärenden 
Vi har som mål att hantera ärenden inom 30 dagar.  
Hanteringen bygger på att både MTPReg och sjukhus är snabbare att svara i konversationen för 
berörda ärenden.  
 

 
 
 
 

 
 

 
 

  

http://www.mtpreg.se/mtpreg/medusa/framework/index.aspx?app=130&
mailto:admin@mtpreg.se
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FV gruppen består idag av (t.o.m. 2021-06-30): 
Torbjörn Johansson Akademiska sjukhuset, Uppsala 
Helena Limé  Västmanlands sjukhus, Västerås 
Anders Dahlgren Kungälvs sjukhus 
Britt-Marie Gunnarsson Skånes Universitetssjukhus, Lund 
Annika Billberg Skånes Universitetssjukhus, Malmö 
Stefan Olsson  Perituskliniken, Lund 
 
Slutligen vill vi tacka alla medarbetare som lokalt jobbar med MTPReg 
Vi vill tacka alla som jobbar med MTPReg lokalt inom olika sjukvårdsförvaltningar för det 
arbete ni utför samt att ni dessutom bidrar med kreativa förslag på förbättringar till vårt 
gemensamma arbete med kodifiering av medicinteknisk utrustning genom MTPReg. 

 
MTPReg: officiella hemsida 
Som en av LfMT:s nätverksgrupper har vi tillgång till en egen flik på LfMT hemsida (lfmt.se). 
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 Helena Limé, Annika Billberg och Torbjörn Johansson 

 
 

 
Hoppas att alla för en välförtjänt sommar 

önskar vi från MTPReg-förvaltningen 
 

 

mailto:admin@mtpreg.se

