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Syfte  
Genom att tydliggöra ansvarsfördelning och arbetssätt säkerställa en trygg och säker hantering av 
medicintekniska produkter utifrån aktuell lagstiftning. 

  
Omfattning  
Samtlig medicintekniska produkter i kommunal hälso- och sjukvård i Sundbybergsstad.  
Med medicinteknisk produkt menas en produkt som enligt tillverkaren skall användas, separat 
eller i kombination med annat, för att hos människor enbart eller i huvudsak 

• påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra sjukdom 
• påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera ett funktionshinder 
• undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process 
• kontrollera befruktning. 

 
Medicintekniska produkter omfattar en mängd olika produkter och kan delas in i tre grupper:  

1. Medicinteknisk utrustning som t.ex. enkla förbrukningsartiklar som katetrar och sterila 
förband till mer komplicerad utrustning. 
 

2. Personligt förskrivna hjälpmedel förskrivna av arbetsterapeut, fysioterapeut eller 
sjuksköterska. Det kan också vara hjälpmedel som ingår i grundutrustning till exempel 
vårdsäng eller takmotor. 

 
3. Arbetstekniskutrustning avsedd för personal att minska arbetsbelastning. 

 

Ansvar 
Det är viktigt att ansvarsfördelning mellan olika yrkesgrupper är tydlig när det gäller medicintekniska 
produkter. Alla yrkesgrupper är skyldiga att följa den övergripande rutinen för Sundbybergs stad. 
 

MAS och MAR: 
• Ansvarar för att det finns en övergripande rutin som regelbundet uppdateras. Samt följa 

upp att den efterlevs.  
• Bidra till utveckling och informera om förändringar i inom lagstiftning för området 

medicintekniska produkter. 
• Utreda allvarliga händelser gällande medicintekniska produkter och beslutar om anmälan 

till Läkemedelsverket, samt till Socialstyrelsen (Lex Maria). 
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Verksamhetschef: 

• Vårdgivare ska göra en bedömning av om hälso- och sjukvårdspersonalens har den 
kompetens som krävs för att vara utbildningsansvarig, förskriva och lämna ut 
medicintekniska produkter till patienter, ta fram skriftliga anvisningar för 
specialanpassade produkter, samt rapportera fel/avvikelser och på 
medicintekniskprodukt.  

• Vårdgivaren ska utse och dokumentera vem eller vilka av hälso-och sjukvårdspersonalen 
som ska fullgöra uppgifter. 

• Att endast säkra och medicinskt ändamålsenliga medicintekniska produkter förskrivs, 
lämnas ut till patienter. 

• Ansvarar för att besiktning/funktionskontroll/underhåll av MTP sker regelbundet. 

- Att det finns lokala rutiner för MTP för besiktning/funktionskontroll/underhåll.  

- Att det finns dokumentation om utförd besiktning/funktionskontroll/underhåll.  
• Att verksamheten anmäler fel och tillbud (avvikelsehantering för medicin- och 

arbetstekniska produkter). 
• Ansvarar för att personal som skall arbeta med MTP får tillräcklig utbildning för att 

kunna sköta dessa på ett säkert sätt (ex. vid lyft- och förflyttningsutbildning).  
• Godkänna inköp och hyra av hjälpmedel.  

 
Arbetsterapeut, fysioterapeut och sjuksköterska: 

• Ansvarar för förskrivning, utprovning och uppföljning enligt förskrivningsprocessen.  
• Förskrivare ska ha kunskap om  

1. produkternas funktion,  
2. riskerna vid användningen av produkterna på patienter,  
3. vilka åtgärder som behöver vidtas för att begränsa en vårdskadas omfattning när 
en negativ händelse har inträffat,  
4. hanteringen av produkterna. 

• Att det utförs tillsyn och kontroll före utlämning av hjälpmedel. 
• Vid behov instruera patient och personal i samband med att en ny MTP har förskrivits 

och skall börja användas. I enlighet med tillverkarens säkerhetsföreskrifter. 
• Ansvara för att det till varje MTP som förskrivs finns en bruksanvisning i anslutning till 

produkten.  
• I samråd med den enskilde och övrig personal anpassa bostaden så att förskrivna MTP 

kan användas på ett säkert och funktionellt sätt. 
• Se till att produkten registreras i vårdgivarens system för underhåll.  
• Rapportera avvikelser gällande MTP enligt rutin för avvikelsehantering. 
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• Följa upp och utvärdera förskrivningen fram till dess behovet upphört eller ansvaret för 
patienten har tagits över av någon annan. 

 
Sjuksköterska ansvarar för: Blodsockermätare, infusionspumpar, Hb-apparater, CRP, 
syrgaskoncentrator flaskor (märkta med en varning), andningshjälpmedel, blodtrycksmanschetter, 
digital blodtrycksmätare, saturationsmätare, stetoskop, otoskop, kroppsvåg, rörelselarm, PK - 
mätare, PU – sensor, bladder Scan, elektroniska temperaturmätare, förebyggande och 
behandlande/förebyggande trycksårsmadrasser.  
 
 
Omvårdnadspersonal:  

• Kontaktpersonen skall månadsvis funktionskontrollera MTP tillhörande de personer man 
ansvarar för. 

• Ansvarar för att rapportera till ansvarig förskrivare om vid fel och brister på MTP, 
• Är skyldiga att följa instruktioner från arbetsterapeut/sjukgymnast/sjuksköterska gällande 

hur man använder olika MTP.  
• Är skyldiga att informera verksamhetschef om de inte har tillräcklig kunskap att använda 

MTP så att denne kan se till att utbildning/instruktion ges.  
• Är skyldiga att delta i utbildningar som anordnas kring MTP och användning av dessa. 

 
 

Tillvägagångssätt  
 

1. Anskaffning – utprovning enligt förskrivningsprocessen 
När en patient flyttar in på äldreboende eller tillfälligt boende görs ADL-status och 
funktionsbedömning. Utifrån resultat görs en bedömning vilka MTP som är aktuella för den 
enskilde. Redan tidigare förskrivna MTP skall bedömas om de fortfarande är relevanta eller om 
de skall bytas ut och/eller kompletteras. Utvärdering och uppföljning görs tillsammans med den 
boende, personalen eller i samband med teammöten. 

Den som förskriver en medicinteknisk produkt till en patient ska identifiera dennes behov och 
ansvara för att produkten motsvarar behoven. I denna uppgift ska ingå att 

• Prova ut och anpassa till patienten 
• Samordna produkten med eventuellt tidigare till patienten förskrivna, utlämnade eller 

tillförda produkter 
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• Bedöma behovet av anpassning av patientens hemmiljö för att produkterna ska kunna 
fungera tillsammans på ett säkert sätt 

• Ansvara för att säkerhetsåtgärder vidtas för anpassning av hemmiljön, om så behövs 
• Informera användaren om hur produkten ska användas och de åtgärder som ska vidtas i 

enlighet med tillverkarens säkerhetsföreskrifter, 
• Instruera och träna användaren 
• Se till att produkten registreras i vårdgivarens system för underhåll 
• Följa upp och utvärdera förskrivningen, utlämnandet eller tillförandet till patienten fram 

till dess behovet upphört eller ansvaret för patienten har tagits över av någon annan.
  

 
2. Besiktning, funktionskontroll, underhåll, service och kassering av MTP 

 
Olika typer av kontroller av medicinteknisk produkt: 

• Funktionskontroll månadsvis av individuellt förskrivna + arbetstekniska MTP, utförs av 
den boendes kontaktman. Enligt 9.1 Rutin för funktionskontroll av medicintekniska 
produkter. 

• Periodisk kontroll lyftselar årsvis - REHAB personal ansvarar 
• Medicinsk utrustning inom ansvarsområde för sjuksköterska ska kontrolleras minst 

halvårsvis och behov om inte bruksanvisning anger annorlunda. 
• Externbesiktning vårdsängar vartannat år och samtliga takskenor, takmotorer och mobila 

liftar årligen. Utförare av externbesiktning styrs av gällande serviceavtal. 
• Årlig kontroll utförs av REHAB personal för produkter inom deras ansvarsområde som 

rollatorer, gåbord och rullstolar osv.  
• Övriga MTP som egenägda transportrullstolar och akut lyft funktions kontrolleras 

kvartalsvis av REHAB – personal. 
 

Underhåll och service  

• Enklare underhåll utförs av arbetsterapeut/fysioterapeut/sjuksköterska utifrån respektive 
ansvarsområde. 

• Verksamhetens egenägda MTP servas av utförare enligt avtal. Frekvens på service enligt 
bruksanvisning och vid behov. 

• Regionägda hjälpmedel repareras/underhålls av Sodexo.  
• Hjälpmedel som har trasiga sömmar, hål, rostskador, sprickor, gulnad plast osv ska 

kasseras. Livslängd för en MTP är den som tillverkare har definierat för produkten. 
 



    

 

 
Äldreförvaltningen 
Sundbyberg 
Ledningssystem 

RU9 
 

Övergripande rutin för  
Medicintekniska produkter 
 

Huvudprocess 

Kärnprocess 
Verksamhetsprocess 

SÄBO. LSS.  
Delprocess 

Medicintekniska 
produkter  

Enhet: Äldreboende, 

korttidsboende, 

Socialpsykiatri- och LSS-

boenden dagverksamheter 

Fastställd av/dokumentansvarig 

 
MAR & MAS 

Fastställd datum 

 
2011-04-28 

Reviderad datum 

  
2022-01-20 

Version 
 

      4 

Sida  
 

Sida 5 av 7  

 
3. Registrering och märkning 

Samtliga hjälpmedel som ägs av kommunen ska registreras och märkas enligt Sundbybergs stads 
gemensamma inventeringsnummersystem, instruktion 9.1C Instruktion för märkning av 
medicintekniska produkter. Vid nyinköp ska även inventariebeskrivning upprättas enligt blankett 
9.A 
 
Egenägda medicintekniska produkter ska även läggas till i en placeringslista för respektive 
hjälpmedelskategori instruktion 9.1C som uppdateras efter utlämning och återlämning. 
 
Medicintekniska produkter som har förskrivits, lämnats ut eller tillförts till patienter ska kunna 
spåras. Spårbarhet ska göras möjlig genom att dokumentera en produktens inventerings- eller 
registreringsnummer i patientjournalen vid individuellförskrivning. I Hälso- och 
sjukvårdsdokumentation ska det även finnas en sammanställning av samtliga hjälpmedel som 
patienten har förskrivet.  
 

 
4.  Upphandling, inköp och hyra 

 
Inköp av medicintekniska produkter är reglerat enligt gällande avtal. Nuvarande avtal anger att 
samtliga inköp av medicintekniska produkter ska inhandlas från Sodexo hjälpmedelservice. Om 
produkten inte finns i Sodexos sortiment ska ändå Sodexo hjälpmedelservice kontaktas i första 
hand och ges möjlighet att tillhandahålla en likvärdig produkt. Avtalet går endast att frångå om 
avtalshållaren inte kan tillhandahålla likvärdig produkt.  
 
Hyra av hjälpmedel regleras enligt avtal med Sodexo hjälpmedelservice. Varje verksamhet bör ha 
en översiktlig lista över verksamhetens hyrda hjälpmedel. Vilka hjälpmedel som har en hyres-
kostnad regleras av aktuell Hjälpmedelsöverenskommelse mellan Regionen och kommuner i 
Stockholmsområdet. 
 
CE - märkning 

Samtliga medicintekniska produkter inhandlas eller hyrs ska vara CE märkta. Vid CE-märkning är 
det tillverkaren som ansvarar för att produkten uppfyller de väsentliga krav som ställs enligt 
aktuell lagstiftning. Tillverkarens ansvar gäller bara då produkten används på det sätt som anges i 

den produktinformation som medföljer produkten. 
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5. Vid fel och brister på medicinteknisk produkt 
 

Vid upptäckt av fel på en medicinteknisk produkt ska information lämnas till hälso- och 
sjukvårdspersonal som vid behov rapporterar vidare till verksamhetschef. En MTP med fel ska 
omedelbart åtgärdas eller tas ur bruk 
Fel och brister på medicintekniskprodukt ska rapporteras som en avvikelse i Treserva, utredas 
och åtgärdas enligt rutin 4.1 Rutin avvikelsehantering. Vid allvarlig negativ händelse eller tillbud 
ska MAS och/eller MAR informeras omgående.  
 
Vårdgivaren har anmälningsskyldighet vid allvarlig negativ händelse eller tillbud och anmälan ska 
göras till läkemedelsverket av MAS och/eller MAR och i vissa fall även till Socialstyrelsen (Lex 
Maria). Anmälan ska göras snarast efter det att en händelse har inträffat.  

Anmälan ska göras om något av nedanstående har lett till, eller skulle kunna leda till, död eller 
allvarlig försämring av någons hälsotillstånd: 

• funktionsfel 
• försämring av en produkts prestanda 
• felaktigheter i en produkts märkning eller bruksanvisning 

Utrustning 
Beställningsportalen  
Verksamhetssystemet Treserva 
 
Referenser 
HSLF-FS 2021:52 Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i 
hälso- och sjukvården 
Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:32) om informations- och 
rapporteringsskyldighet avseende medicintekniska produkter 
Patientsäkerhetslagen (2010:65) 
Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för kvalitet i hälso- och 
sjukvården. 
Lag (2021:600) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska 
produkter 
Förordning (2021:631) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om 
medicintekniska produkter 
Överenskommelse om kostnadsansvar för hjälpmedel, ÄN-0112/2020 
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Referensdokument 
BLA9.A Blankett för inventariebeskrivning  
RU9.B Blankett för funktionskontroll individuellt förskrivna hjälpmedel  
INS9.1C Instruktion för märkning av medicintekniska produkter 
CL9.1D Checklista för funktionskontroll av egenägda medicintekniska produkter - SSK 
RU9.1 Rutin funktionskontroll av medicintekniska produkter 
RU4.1 Rutin avvikelsehantering 
Anmälan om negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter (lakemedelsverket.se) 
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