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Hej 

 

 

I MTPReg gruppen fortsätter vi att träget att försöka hålla korta ledtider för de ärenden 

som kommer in. Vi märker av att det är fler användare då vi får flera ärenden att 

hantera. 

 

 

Registervård 

Databasen har succesivt städas på felaktigheter men det finns fortfarande mycket att 

korrigera och rätta till. Vi får mycket hjälp av er som användare och vi behöver all hjälp 

vi kan få från er. Det kan gälla dubbletter av modeller som skrivits på olika sätt, 

utrustning som hamnat på fel kod mm. Detta arbete kommer ständigt att pågå så hör av 

er till förvaltningsgruppen. 

 

 

Synkronisering av lokal databas mot MTPReg  

Systemet är ju inte heller problemfritt. Som de flesta dataprogram så har även MTPReg 

buggar som behöver fixas. Men under tiden så behövs som man säger på IT-språk en 

”work-around” 

När det gäller ärendehantering vid skapande av nya koder lokalt och efter det den 

kommande synkroniseringen för att få ned en korrekt godkänd kod så måste man vara 

observant på konversationen i ärendet. Beroende på vad MTPReg förvaltning har gjort 

med koden så måste man eventuellt göra en korrigering i den lokala databasen för att 

det ska fungera.  

Det är viktigt att komma ihåg att idag så fungerar synkronisering om kombinationen av 

fabrikat och modell är exakt lika i den lokala databasen som det är i MTPReg. 

Vi har 3 scenarier. 

- Kod är godkänd:  Synkronisering kommer att fungera som det skall. 

 

- Koden är ersatt:  Förvaltningsgruppen har ersatt önskad kod med en ny kod. 

   Synkronisering kommer att fungera även om förvaltnings- 

  gruppen har gjort förändringar i fabrikat eller modell.  

 

OBS för den lokala MTPReg administrationen 

- Kod-del är reviderad:  Förvaltningsgruppen har gjort en revidering av fabrikat eller 

  modell. Vid revidering av kod-del så måste man 

  uppdatera sin lokala databas i enlighet med MTPReg för att 

  synkronisering skall fungera. Detta kommer att framgå av 

  konversationen i ärendet till dem som skapat koden  
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Utbildning och behörighet i MTPReg 

Utbildning har gjorts på begäran från olika sjukhus/landsting.  

För de som känner att de har ett behov av utbildning eller repetering så 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 för dem som inte 

har det redan. De flesta sjukhus/landsting har idag fått en egen inloggning. 

 

 

PMFU 

PMFU-tal 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 80 % av drygt 1200 benämningar. Största delen av 

de benämningar som saknar PMFU-tal är idag IVD utrustning.  

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 

 

förvaltningsgruppen /gm Torbjörn Johansson 

 

 

God jul och gott nytt år - Glædelig jul og Godt Nytår 
önskar vi från MTPReg förvaltningen 
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