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Det är stimulerande att så många nu använder MTPReg-koder. Vi i förvaltningsgruppen
hoppas att vi tänker ungefär likadant som ni användare, när det gäller att få till rätt
benämningar, fabrikat och modeller. Det är inte alltid så lätt, men vi tar tacksamt emot
synpunkter från er användare.
Lite statistik från MTPReg
MTPReg innehåller nu 1 351 benämningar och i kombination med fabrikat och modell är
det nu 22 697 koder. Hittills i år har vi hanterat i medeltal 232 koder per månad, att
jämföras med 2014 då det var 68 koder per månad. High score var senaste månaden då det
kom in 387 nya önskade koder.
Att skapa nya koder
Som vi tidigare påtalat är kvalitén på de koder som skapas lokalt mycket bra. Vi försöker
hålla korta ledtider att godkänna koderna. Eftersom trycket är stort kan vi inte ägna så
mycket tid åt varje ärende. Det är därför extra viktigt att användarna bifogar en länk i
ärendet till en websida med fabrikat och modell för önskad kod.
Konversation i ärendet
Ibland är det oklart vilken modell eller benämning som avses. Då brukar vi ställa frågor i
ärendet under fliken konversation. Vi ser ibland att era svar i konversationen dröjer länge,
och då förlängs hanteringstiden.
För att konversationen skall fungera är det viktigt att de som arbetar i MTPReg uppdaterar
sin kontaktinformation. Har ni glömt hur man gör så kontakta MTPReg förvaltning.
Utbildning
Utbildning sker på begäran från sjukhus och landsting, och riktar sig till dem som arbetar
lokalt med kodifiering av MT- utrustning. Den är en förutsättning för att kunna arbeta med
MTPReg. Vi hälsar både nya och gamla användare välkomna. Lektionen tar 1-2 timmar
och sker via dator på distans.
Anmälan görs till förvaltningsgruppen på admin@mtpreg.se.
Omfattning av MTPReg, revidering
Den beskrivning som tagits fram har reviderat lite. Det gäller främst utrustningar som inte
är CE-märkta enligt MDD eller IVD men ändå är anpassade för medicinska applikationer.
Det kan t.ex. vara monitorer för arbetsstationer med högupplösta bilder, kylskåp avsedda
för läkemedel etc.
Beskrivningar finns under Övrig info/länkar i kolumnen till vänster på första sidan.
Om ni har några frågor eller vill diskutera något så tveka inte att höra av er till
förvaltningsgruppen.
Mailadress admin@mtpreg.se
Eller ta kontakt med någon av MTPReg förvaltningsmedlemmar
Förvaltningsgruppen /gm Torbjörn Johansson

Happy Christmas and Merry New Year önskar vi från MTPReg-förvaltningen

