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Hej
Det var rätt länge sedan det kom några nyheter från MTPReg. Vi skall försöka bli bättre
på det.

Nya medarbetare i MTPReg förvaltningsgrupp
Under hösten har vi fått tillökning i förvaltningsgruppen. Intresset för att medverka i
förvaltningsgruppen var stort och det var många erfarna kolleger som visade intresse.
Våra 2 nya medlemmar är Marianne Mellkvist Capio St Göran Stockholm och Ronny
Klingberg Ryhov, Jönköping som vi hälsar varmt välkomna.
Förvaltningsgruppen består idag av Lennart Granberg Umeå, Jan Wiklund Sahlgrenska,
Stefan Olsson Karolinska samt våra nya medarbetare Marianne Mellkvist Capio St
Göran och Ronny Klingberg Ryhov, Jönköping.

Implementering av MTPReg
Arbetet med implementering av MTPReg ser ut att lossnat. Idag är det 6
sjukhus/landsting (databaser) som kör MTPReg och det är lika många som har kört in
MTPReg i testmiljön och fler håller på att städa i sina databaser.

Nordiskt samarbete
Deltagande i MTPReg från våra nordiska länder är inte bara ett intresse utan en realitet
idag. Vi har från 1 januari 2014 ett avtal med hela Danmark och från 1 april med Åland
som fullvärdiga medlemmar. Region Huvudstaden i Danmark har matchat och kört in
MTPReg i sin databas medans Åland kör i testdatabas.
Vi planerar att träffa användare från Danmark i maj för att diskutera samarbetet mer i
detalj.

Nya koder i MTPReg
De som idag använder MTPReg och även de som just nu utvärderar i testdatabasen är
flitiga administratörer av att skapa nya koder vilket är positivt. Detta ställer mera krav
på MTPReg att se till att ledtiden för godkännande är kort.
Antalet nya koder som skapats sedan förra sommaren är ca 1200 nya koder.
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Utbildning och behörighet i MTPReg
Utbildning har under vintern våren varit mera riktade utbildningar på begäran från olika
sjukhus/landsting. Vi kommer under våren att skicka ut en inbjudan om utbildning.
För de som känner att de har ett behov av utbildning hör av er till MTPReg så
bestämmer vi ett datum som passar.
Vad innehåller utbildningen
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.
De flesta sjukhus/landsting har idag fått en egen inloggning.

PMFU
PMFU-tal kommer att registreras på benämningsnivå för medicintekniska utrustningar.
När det skapas nya benämningar så kommer det att ingå i MTPReg förvaltning att se till
att PMFU-tal skapas.
Idag finns PMFU-tal inlagda på ca 60 % av drygt 1000 benämningar. Vi bedömer att ca
20% av resterande utrustningar skall få ett PMFU-tal medans resterande 20 % är sådan
utrustning som vi första skedet inte kommer att ge ett PMFU-tal.
F.n. finns ingen koppling mellan att överföra PMFU-talen till lokala databaser. Det
kommer att vara ett utvecklingsarbete som skall göras.

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

Med hopp om en ljusare framtid
förvaltningsgruppen /gm Torbjörn Johansson
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