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Regelverkets syfte  

Att ställa krav på medicintekniska produkter och villkor som behövs till skydd för liv, 

personlig säkerhet och hälsa.  I Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) regleras om 

användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården. Föreskrifterna är 

utarbetade enligt Läkemedelsverket (LVFS 2003:11) och Hälso- och sjukvårdslagens (HSL) 

riktlinjer (se Handbokens övriga regelverk). 

 

Ansvarsfördelning avseende medicintekniska produkter (MTP) i Linköpings kommun 

Omsorgsnämnden och Äldrenämnden är vårdgivare och har därmed det yttersta 

verksamhetsansvaret för kommunens omsorg och hälso- och sjukvård. Vårdgivaren ska ge 

direktiv och säkerställa att ledningen för verksamheten upprättar riktlinjer för att hantera MTP 

på ett säkert sätt. Verksamhetschefen för särskilt boende ansvarar för detta. Inom Linköpings 

kommun åligger ansvaret hos respektive utförare. Inom kommunens särskilda boenden  

ansvarar i första hand verksamhetschef enligt 29 § HSL.  

 

All personal som använder medicintekniska produkter skall ha den kunskap som behövs om produkternas 

funktion, om risker vid användning och om vilka åtgärder som krävs för att begränsa omfattningen av  

skada om en olycka inträffar. Varje verksamhet ska organiseras för att möjliggöra en säker 

användning och hantering av medicintekniska produkter.  

 

Den som förskriver medicinteknisk produkt som individuellt hjälpmedel till en brukare att användas med  

hjälp av anhörig eller personal, ska se till att produkten är lämplig samt att berörda personer har tillräcklig  

kunskap för att kunna hantera produkten. 

 

Medicintekniska produkter skall funktionkontrolleras i nödvändig omfattning enligt tillverkarens givna  

instruktioner, innan produkten används. Ansvarig för att detta sker är förskrivaren och verksamhetschefen. 

 

 

Vårdgivare  Omsorgsnämnden och äldrenämnden (se ovan) 

 

Medicinskt  ansvarig Ansvar för upprättande  av säkra rutiner i samråd med medicinteknisk personal 

MAS  för hälso- och sjukvårdsområdet som även innefattar medicintekniska produkter  

enligt ovanstående författningar. Ansvaret innebär att säkra produkter ska  

användas, MAS skall fortlöpande följa upp tillämpningen av fastställda rutiner,  

kvalitetssäkring. Inom kommunal och privat vård.  

 

Utförare Kommunal och privata utförare har övergripande verkställighets- och  

efterlevnadsansvar. Den information om medicintekniska produkter som  

utges av tillverkare och myndigheter skall göras tillgänglig för all berörd  

personal. 

 
*Med ledningssystem avses system för att fastställa grundprinciper för ledning av verksamheten och 

ställa upp mål samt för att uppnå dessa mål.  

 

 

Verksamhetschef Verksamhetschefen för särskilt boende har ansvaret för MTP grupp 2. Chefen ska  

 Ansvara för att säkra och ändamålsenliga lokala rutiner finns upprättade för  att 

medicintekniska produkter som används till patienter är säkra. Produkterna ska  

vara kontrollerade, korrekt installerade av förskrivare innan  
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de används. Information/bruksanvisning från tillverkare/leverantör om produkterna  

och riktlinjer ska finnas tillgängliga för berörd personal.  

 

Verksamhetschef  KommunRehab respektive Kommunsjukvården  

skall inom sitt verksamhetsområde, se till att den personal som har förskrivningsrätt  

av medicintekniska produkter har kompetens för uppgiften. Verksamhetschef ska  

utse behörig personal som ska få förskrivningsrätt. Vara anmälningsansvarig avseende negativa händelser 

tillbud med MTP. 

 

Förskrivare Inom särskilt boende (SäBo) såväl Leanlink som privata utförare i Linköpings  

kommun ansvarar enheten KommunRehab, Leanlink, för förskrivning  

av  grupp 3 hjälpmedel till personer som bor i särskilt boende. 

   

 Ansvarig sjuksköterska ansvarar för grupp 1 hjälpmedel. 

 

Förskrivaren ska ha kunskap om produkternas funktion, riskerna vid användning  

av produkterna på brukare, hanteringen av produkterna och vilka åtgärder som  

behöver vidtas för att begränsa en vårdskadas omfattning, om en negativ händelse 

har inträffat.  

 

Produkterna ska kontrolleras innan användning enligt de instruktioner 

som tillverkaren anger. Brukarens behov ska identifieras och 

förskrivaren ansvarar för att produkten motsvarar behoven. Information 

ska ges till brukaren angående produktens funktion, underhåll och 

säkerhetskrav.  

 

Brukaren och vårdpersonalen ska informeras skriftligt och/eller  

muntligt om produktens funktion, användning, underhåll och 

säkerhetskrav. Även om eventuella risker (se lokala anvisningar). 

 

Vårdpersonal Kontroll av produkter inom grupp 3 och eventuellt grupp 2 var fjärde 

vecka efter verksamhetschefens instruktion.  Vårdpersonalen ansvarar 

för att hjälpmedlen är väl underhållna och rengjorda. Ha kunskap om 

produkternas funktion och hantering, ha kännedom om risker vid 

användning och vilka åtgärder som ska vidtas för att begränsa 

skaderisker.   

 

 

Delegering 

Vissa medicintekniska produkter kan delegeras under förutsättning att patientsäkerheten bibehålls.  

Vårdpersonalen ska visa sin förmåga att kunna utföra arbetsuppgiften med samma kvalitet som när den  

utförs av formellt kompetent personal. Om vårdpersonalen inte anser sig fått tillräckliga kunskaper för  

arbetsuppgiften får den inte delegeras innan ytterligare utbildning genomförts. Den som fått en delegerad  

uppgift har ett eget yrkesansvar att följa gällande författningar och hur arbetsuppgifterna fullgörs enl. 

 (SFS 1998:531). (se MAS-rutinerna). 

 

 

Definition MTP 

En medicinteknisk produkt används för att påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom, 

skada eller för att kompensera ett funktionshinder. Ersätta anatomi eller en fysiologisk process.  
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Produktgrupper 

 

Grupp 1 Medicinteknisk utrustning ex  

Blodsockermätare 

Oxygenflaska 

Sug 

Blodtrycksmanchett 

 

Grupp 2 Grundutrustning (arbetstekniska hjälpmedel) ex 

El-säng  

 Lyft mobil och fast 

 Duschvagn 

 

Grupp 3 Individuellt utprovat hjälpmedel ex 

 Rullstol 

 Gånghjälpmedel 

 Arbetsstol 

 

Grupp 4 Egentillverkad produkt 

Egna medicintekniska produkter skall inte tillverkas och användas inom kommunens hälso-  

och sjukvård. Se också under Lokala anvisningar nedan om att medvetandegöra brukaren. 

MAS kan om nödvändigt, besluta om undantag från regeln. Produkten skall i sådana fall,  

uppfylla de väsentliga krav som anges i Läkemedelsverkets föreskrifter för medicintekniska  

produkter LVFS 2003:11.  

 

 

Inventariesystem - spårbarhet 

De av kommunens utförare, ägda/inköpta medicintekniska produkterna skall finnas registrerade i en  

inventarieförteckning, där det framgår uppgifter som inventarienummer, apparatslag, typ, aktuell placering, 

 inköpsår, underhåll och garantitid. Produkten skall kunna spåras, se nedan anmälningsplikt. Uppgifter  

angående hyrda hjälpmedel finns hos aktuell avtalspart. Uppdatering av inventarieförteckningen skall  

ske årligen. Ansvarig för inventarieförteckning och tillhandahållande av serviceavtal är respektive  

verksamhetschef vid särskilt boende. 

 

 

Avtal/Inköp 
Kommunens upphandlingsregler angående inköp och avtal skall följas. Den kommunala utföraren  

Har avtal med hjälpmedelsleverantören MedNet AB. Privata utförare kan ha slutit  

avtal med andra leverantörer.  

 

För att uppnå en kvalitetssäkring skall inköp av medicinteknisk produkt inom  

 grupp 1 ske i samråd med ansvarig sjuksköterska 

 grupp 2 ske enligt hjälpmedelsrådets kravspecifikation (080101) för grundutrustning. 

 

 

Underhåll av medicintekniska produkter  

Produktens egen bruksanvisning kan innehålla instruktioner om underhåll. Vid behov av besiktning av  

hyrprodukter ordnar aktuell avtalspart det.  Besiktning av tekniker av såväl köpta som hyrda  
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hjälpmedel ska ske vart femte år om inget annat anges. Sängar ska besiktas vartannat år och lyftar varje år.  

Förteckningen* skall ange frekvensen för besiktning per produkt. Rutiner för kassering skall finnas. 

 

*Förteckningar för MTP grupp 1, 2 och 3 och instruktioner finns under rubriken 

Förteckningar i vänstra menyn under Medicintekniska produkter, (MAS-rutiner).  

http://www.linkoping.se/MAS.htm 

 

 

Avvikelsehantering 

I kvalitetsarbetet ingår att identifiera, dokumentera och rapportera negativa händelser och tillbud.  

Om en produkt är inblandad i ett tillbud skall den kunna härledas. Orsaksanalys och vidtagna åtgärder ska  

Redovisas från verksamhetsansvarig. Orsaker ska fastställas och åtgärdas för att tillgodose kraven på att  

vården är säker, av god kvalitet och för att minska riskerna för olyckor och tillbud med medicintekniska  

produkter, måste avvikelserapportering ske enligt kommunens rutin
1
. I Treservamanualen ges anvisning  

om hur anmälan görs om en MTP-produkt är inblandad. 

 

 

De händelser med medicintekniska produkter, som skall anmälas så snart som möjligt till den berörda  

tillverkaren, dennes representant och till Läkemedelsverket är: 

 De som orsakat en persons, en användares eller någon annans död. 

 De som orsakat att en person, en användare eller någon annan fått sin hälsa allvarligt 

försämrad. 

 De som hade kunnat orsaka en persons, en användares eller någon annans död. 

 De som hade kunnat orsaka en persons, en användare eller någon annan allvarigt försäm-

rad hälsa. 

 

Även händelser med egentillverkade produkter skall anmälas till Socialstyrelsen 

 

De produkter som är inblandade i anmälningspliktiga händelser ska tillsammans med brukanvisningar  

och förpackningar tas tillvara för att möjliggöra en utredning av det inträffade. 

 

 

Avvikelseanmälan  

 Anmälan sker enligt kommunens avvikelserutin oavsett om personskada har uppkommit eller inte.  

 Verksamhetsansvarig i SäBo och förskrivaren skickar en anmälan när ett tillbud inträffat till  

produktens leverantör, Hjälpmedelscentrum och MAS.  

 MAS anmäler till Läkemedelsverket och vid behov till Socialstyrelsen.  

 

 

Sammanfattning av rutinen: 

De ansvariga för medicinsktekniska produkter skall svara för: 

 

Att den enskilde har samtyckt till produkten.  

Att förskrivaren har bedömt den enskildes behov, dokumenterat. 

Att kontinuerlig uppföljning och behovsprövning genomförs 

                                                           
1 Rutin för ANMÄLAN AV tillbud, avvikelse, försummelse, missförhållande mm. enligt gällande rutiner.  

Rubriken på blanketten är ”Felaktig funktion/konstruktion, användning och/eller underhåll av medicintekniska produkter” 
 (MAS-rutiner)  
 

http://www.linkoping.se/MAS.htm
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 Att endast säkra och medicinskt ändamålsenliga produkter används 

 Att produkterna är kontrollerade och korrekt installerade innan de tas i bruk 

 Att personalen är kompetent att använda och hantera produkterna 

 Att produkterna underhålls regelbundet 

 Att bruksanvisning/teknisk information finns tillgänglig 

 Att produkterna kasseras när de inte längre får användas. 

 

 

Samråd 

Hjälpmedelsrådet, Linköpings kommun 

KommunRehab, Leanlink 

 

 

Lokala anvisningar 

Se bilaga 

 

 

Adresser vid anmälan om tillbud: 

Hjälpmedelscentrum AB 

www.hjm.ost.se 

 

 

Länkar 

www.socialstyrelsen.se 

www.lakemedelsverket.se 

www.mednet.se 

http://www.linkoping.se/MAS 

www.sjukvardsradgivningen.se/handboken 

www.hjalpmedelsinstitutet.se 

www.medhjalp.se 
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