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Nytt från MTPReg 2.0 

Arbetet med den nya plattformen för MTPReg tog ett stort kliv framåt under hösten då vi 

hade en gemensam workshop i Västerås, tillsammans med SoftPro. 

Nu väntar vi med spänning på att få se resultatet av detta arbete, som kommer att innebära  

ett smidigare flöde för hantering av koder, både för Er användare och oss i 

förvaltningsgruppen. 

 

 

Utbildning 

Vi har under året träffat många av Er vid ett flertal utbildningstillfällen som vi hoppas har 

varit givande. Saknar ni utbildning, behöver uppdatera er eller om ni fått nya kollegor som 

behöver få utbildning, tveka inte att höra av er till oss på admin@mtpreg.se. 

- Användarinstruktionen för MTPReg 2.0. hittar ni på MTPReg i vänsterkolumnen under 

Övrig info/Länkar. 

 

 

Omfattning 

Sedan 2020-03-01 när vi införde kodstandard MTPReg 2.0 har det skapats drygt 2400 nya 

koder. 

I snitt så registreras ca 100 ärenden per månad.  

UDI-DI som kommer att vara en viktig parameter i framtiden och regleras av MDR och 

IVDR finns idag registrerade på ca 40% av MTPReg koderna. 
 

 

 

FV gruppen består idag av: 

 

Helena Limé  Västmanlands sjukhus, Västerås 

Annika Billberg Skånes Universitetssjukhus, Malmö 

Anders Dahlgren VGR, Sjukhusen i Väster, Kungälv 

Britt-Marie Gunnarsson Skånes Universitetssjukhus, Lund 

Torbjörn Johansson Akademiska sjukhuset, Uppsala 

Maria Lunell  Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge 

 

Mailadress admin@mtpreg.se 

 

 

MTPReg: officiella hemsida 

Som en av LfMT:s nätverksgrupper har vi tillgång till en egen flik på LfMT hemsida 

(Kontakt | LfMT). Denna sida är MTPReg:s ansikte ut mot världen. Här finner ni även 

övriga LfMT:s nätverksgrupper. 
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Stort tack till 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. 

Fortsätt gärna skicka in Era önskemål, det är tack vare det som kvalitén på vårt kodregister 

hela tiden förbättras. 

 

 

 

 

 

God Jul och Gott Nytt År 

önskar vi från MTPReg-förvaltningen 

 
/genom Helena Limé och Annika Billberg  

 

 

 

 

 

 

 
 

 


