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Antalet användare av MTPReg
Antalet använder av MTPReg är i Sverige ca 80% av landsting/regionerna, 5 av 6 regioner
i Danmark samt Åland.
Skapande av koder håller konstant flöde
Antalet användare ökar hela tiden och nya användare brukare generera många flera
koder/ärenden än de som har varit med ett tag.
Vi vill därför understryka vikten av att bifoga länkar eller bifogar andra dokument som
styrker fabrikat och modell. De ärenden som har denna information bifogat kommer att
snabbare kunna hanteras av MTPReg förvaltning och svar angående koden.
Konversation i ärenden
Även om kvalitén generellt är mycket bra vid skapande av koder så det uppstår det ändå
frågor. Vi använder oss av konversation i ärendet.
För att få en bättre hantering så måste vi sätta någon regel för svar i ärendet. Vi har internt
sagt att om vi inte får svar inom 3 påminnelser inom en rimlig tidsrymd så kommer vi att
avsluta ärendet och makulera begärd kod.
Tips vid inventeringar
Tips till de som gör inventeringar och märker in både ny och gammal utrustning. Fundera
först på om utrustning omfattas av MTPRegs beskrivning. När det gäller äldre utrustningar
så kan ni fundera på nyttan med att få en MTPReg kod. Utrustningen är kanske gammal,
udda eller kommer att skotas inom kort tid. Behövs då en MTPReg kod?
Koder i MTPReg:s databas som inte omfattas av MTPreg:s scope
Vi kommer att fortsätta städa i databasen i enlighet med vår beskrivning för omfattning.
Vi håller även på att se över SET koder. SET koder har blivit något av en slaskpost.
Tanken var att om det inte fanns någon GMDN-kod så skulle vi ha möjligheten att skapa
en SET(T=temporär) kod som på sikt ska ersättas av en GMDN kod.
Här återfinns idag mycket diverseutrustningar som kommer att försvinna eller ersättas med
MTPReg kod (GMDN).
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

En skön sommar
önskar vi från MTPReg-förvaltningen

