
Verksamhetschef ansvarar för MTP -grupp 2 

ansvaret innebär att: 

Förskrivare av MTP -grupp 1 och – grupp 3 

ansvarar för att: 

Kontaktperson ansvarar för att: 

- brukaren/personalen informeras skriftligt 

och/eller muntligt om produktens funktion, risker 

vid användning och vilka åtgärder som ska 

vidtas för att begränsa omfattningen av skada om 

en olycka inträffar. 

- brukaren/personalen informeras skriftligt 

och/eller muntligt om produkternas funktion, 

risker vid användning och vilka åtgärder som 

ska vidtas för att begränsa omfattningen av 

skada om en olycka inträffar. 

 

- brukaren/personalen informeras om produktens 

underhålls- och säkerhetskrav. 

- brukaren/personalen informeras om 

produktens underhåll och säkerhetskrav. 

 

- utrustningen funktionskontrolleras och ställs i 

ordning för användaren. 

- utrustningen funktionskontrolleras och ställs 

i ordning för användaren. 

 

-utrustningen registreras på en 

inventarieförteckning och att förteckningen hålls 

aktuell.  

- utrustningen registreras på förteckningen för 

MTP grupp 1 och grupp 3 samt  att 

förteckningen hålls aktuell. 

 

- en hempärm finns hos brukaren. - förteckning, bruksanvisningar och  ev.  

instruktion finns tillgängliga hos brukaren i 

hempärmen. 

 

- inventarieförteckning, bruksanvisningar och ev.  

instruktion finns lätt tillgängliga i närheten av 

produkten. 

  

- kontroll av produkter sker var fjärde vecka eller 

oftare om så anges i tillverkarens 

bruksanvisning. 

 - kontroll av MTP grupp 3 sker var fjärde 

vecka eller oftare om så anges i tillverkarens 

bruksanvisning. Som stöd för kontroll finns 

instruktioner* på MAS hemsida 

- kontroller av samtliga MTP grupper utförs och 

skall vid skyddsronderna kontrollera 

signeringslistorna*.  

  

- personalen har kunskap om 

rapporteringsrutiner vid fel, skador, tillbud och 

olyckor. 

  

- en handlingsplan upprättas för akut service och 

reparationer även utanför kontorstid.  

  



- trasiga produkter ersätts, lagas eller skickas 

tillbaka till respektive leverantör. 

- trasiga produkter ersätts, lagas eller skickas 

tillbaka till respektive leverantör. 

 

 - informera brukare/anhöriga att om en 

produkt görs om blir den egentillverkad. 

Brukare/anhörig ska då upplysas om riskerna 

och ansvaret med förändringen, förskrivaren 

ska dokumentera i omvårdnadsjournalen.     

 

 

* Instruktion angående säkerhet och underhåll av individuellt utprovade hjälpmedel (grupp 3). Finns under rubriken INSTRUKTIONER till 

vänster på sidan för medicintekniska produkter (MAS rutiner) adress: www.linkoping.se/MAS 

* Varje enhet gör själv sin egen signeringslista. 

http://www.linkoping.se/MAS

