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Hej 

 

Ett litet vårtecken från MTPReg. 

 

 

Avtal med GMDNagency 

Sedan september 2012 så har LfMT och MTPReg ett avtal med GMDNagency att få 

använda deras databas med koder, benämningar och definitioner.  

När vi fick tillgång till GMDN:s databas så innebar det en stor förändring för vår egen 

databas. De flesta av de koder och benämningar som vi har matchat till våra 

utrustningar i Sverige har ersatts med två eller flera koder. 

Eftersom att uppdraget från LfMT var att MTPReg skulle relatera till GMDN så innebar 

det ett stort omtag. I januari var vi klara med arbetet som sedan lästes in i MTPReg och 

vi har en ny fräsch databas. 

 

Användare av MTPReg 

Intresset för MTPReg. I dagsläget så är det förutom Uppsala och Kristianstad även 

Jämtlands läns landsting och Södersjukhuset som implementerat MTPReg. Östergötland 

kör MTPReg i deras testmiljö dessutom är det några ställen som aktivt håller på att 

”tvätta” sin databas mot MTPReg. 

 

Uppsala Implementerat 

Kristianstad Implementerat 

Jämtland Implementerat 

Södersjukhuset Implementerat 

Östergötland Testdatabas 

Karolinska Tvättning 

Region Skåne Tvättning 

SÄS Tvättning 

Västerbotten På gång 

 

Förutom att flera landsting /sjukhus som är på gång så har Island och delar av Danmark 

visat ett stort intresse för att använda MTPReg. 

Detta skulle vara ett välkommet bidrag till finansiering av MTPReg. 

 

 

Rekrytering av ny medarbetare 

Till midsommar kommer en av MTPRegs medlemmar, Weine Nilsson Norrköping att 

gå i pension och vi behöver rekrytera en ersättare för honom. Weine har bidragit med ett 

gediget och brett kunnande och har varit en effektiv arbetsmyra i gruppen. 

Vi måste så fort som möjligt hitta en ersättare till Weine som vi kan introducera innan 

Weine tar ledigt. 

 

Några attribut för den person som vi söker är: 

- Bred erfarenhet av medicinsk teknik.  

- Administrativ erfarenhet av inventariesystem.  
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- Stort intresse av att medverka för en nationell samordning och kodifiering av MTP 

Om någon är intresserad så kan den via sin chef anmäla sitt intresse till MTPReg via vår 

mailadress admin@mtpreg.se 

 

Utbildning och behörighet i MTPReg 

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. 

Vi har utfört 4 utbildningar, 3 under 2012 och en under 2013. 

Nästa planerade utbildning är till fredag 26 april, 9.00 – 11.00. Inbjudningar kommer att 

skickas till MTC (enligt LfMT akutlista).  

 

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. 

 

 

 

 

Förvaltningsgruppen önskar alla en god fortsättning 

 

Förvalninggruppen 

/gm Torbjörn Johansson 
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