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Hej

Vad händer med MTPReg?

Förvaltningsgruppen har reducerats
En av våra medarbetare i förvaltningsgruppen, Weine Nilsson Norrköping har valt att gå
i pension veckan före midsommar. Weine har varit en riktig arbetsmyra och en stor
tillgång i förvaltningsgruppen. Vi önskar honom en skön ledighet.
Nya koder i MTPReg
Det är fantastiskt kul att jobba med MTPReg förvaltning när vi ser att de sjukhus som
idag har implementerat kodsystemet aktivt utnyttjar möjligheten att skapa nya koder
men även att ge oss i förvaltningen synpunkter på revideringar.
Under våren har drygt 1800 nya koder skapats. Då ska man poängtera att drygt 1200 av
dessa koder kommer från Karolinska / Huddinge.

Utbildning och behörighet i MTPReg
Än släpper vi inte taget och låter sommaren ta över.
Vi tänker köra en utbildning till innan vi drar ned på verksamheten.
Vi fortsätter att utbilda lokala användare för att administrera MTPReg lokalt. De skall
kunna skapa ärenden och koder i MTPReg och få en förståelse för arbetet i MTPReg.
Efter utbildningen skapar vi en funktionsinloggning för användarna.
Nästa planerade utbildning är onsdag 26 juni, 9.00 – 11.00.
Inbjudningar kommer att skickas till MTC (enligt LfMT akutlista).

Nya användare av MTPReg
Det är just nu ett stort intresse från våra nordiska grannländer att ansluta till MTPReg.
Dialogen med våra grannländer fortsätter.

PMFU
Vi jobbar för fullt med att matcha resultaten från PMFU projekten mot MTPReg.
Avsikten är att vi skall inom snar framtid kunna ha PMFU-poäng registrerade på
benämningsnivå.
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Användningsområden för MTPReg
Ett intressant användningsområde för MTPReg är att kunna utnyttja databasen i
upphandlingssammanhang. Desto mer MTP som blir registrerade i MTPReg desto
större blir registret över fabrikat och modeller som finns på marknaden. Detta kan ju
vara till hjälp när man vill göra en marknadsundersökning.

Implementering av MTPReg i praktiken
SoftPro Medical solution kan medverka och stödja övergången till MTPReg.
En vanlig fråga inför implementering är hur mycket behöver göras i vårt lokala register
med Spri-koder eller motsvarande innan en övergång.
Svaret är ganska enkelt, försök säkerställ att utrustning som ej används skrotas/kasseras,
inaktivera gärna koder som ej är aktuella. Se även stöddokument som finns på
www.mtpreg.se.
I övrigt så ingår vid övergången en viss automatiserad städning utifrån det arbete som
gjorts av LfMT. För de koder som inte automatiserat kan omvandlas till MTP-reg koder,
kan tvättningslistor i MS Excel tillhandahållas av SoftPro.
Anledningen är att det går mycket snabbare och med bättre överblick att matcha ihop
koder i MS Excel än i den lokala databasen.
För Medusa finns ett färdigt paket som inkluderar grundläggande hjälp i övergången
samt efterföljande synkronisering av koder mot den centrala MTP-Reg databasen. För
de som inte utnyttjar Medusa men önskar stöd kring övergång och synkronisering ber vi
kontakta SoftPro Medical Solutions för fortsatt diskussion.

Med detta vill förvaltningsgruppen önska alla en god skön sommar

Önskar förvalninggruppen
/gm Torbjörn Johansson
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