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Hej 

 

Liten rapport om vad som händer inom MTPReg. 

 

Status för databasen 

I dagsläget så innehåller databasen drygt 17500 unika koder. Koderna är en 

kombination av benämning, fabrikat och modell. 

 

Utbildning och behörighet i MTPReg 

Vi har utbildat lokala användare att skapa ärenden och koder i MTPReg, och de kan 

därmed lättare sköta sina lokala databaser. 

I samband med att vi utbildar användare på fler sjukhus, så kommer vi att stänga den 

inloggning som alla inom LfMT haft tillgång till. 

De lokala användarnas behörighet är en funktionsinloggning för varje användare. 

 

GMDN 

MTPReg har inlett en diskussion med GMDNagency gällande framtida samarbete. 

 

Implemetering 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. 

 

Användare av MTPReg 

I dagsläget är det Kristianstad och Uppsala som använder MTPReg i sina lokala system. 

På dessa ställen finns det en lokal administration som skapar ärenden och nya koder. 

Förutom dessa så är skapar även medlemmarna inom förvaltningsgruppen nya koder 

utefter sina lokala behov. I takt med att vi utbildar fler lokala användare och att dessa 

får en högre behörighet så kommer det att bli fler nya koder som skapas efter lokala 

behov. Vi får därmed även en mer komplett databas som underlättar för alla. 

 

Förvaltningsgruppen önskar alla en trevlig sommar 

 

Förvalninggruppen 

/gm Torbjörn Johansson 

http://www.mtpreg.se/

