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1. Inledning 

Denna riktlinje för hälso- och sjukvård gäller för verksamheter i 

kommunal regi inom Stockholms stads särskilda boenden för äldre, 

dagverksamhet och socialpsykiatriska boenden enligt 

socialtjänstlagen samt gruppbostäder, servicebostäder och daglig 

verksamhet enligt lag om stöd och service åt vissa 

funktionshindrade.  

Hälso- och sjukvårdens värdegrund  

Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde. 

Patientens ska visas omtanke och patientens självbestämmande och 

integritet ska respekteras.   

Hälso- och sjukvårdspersonal ska utföra sitt arbete i 

överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Vården 

ska så långt möjligt utformas och genomföras i samråd med 

patienten. Omhändertagande av den avlidne ska fullgöras med 

respekt och närstående ska visas hänsyn och omtanke. 

Hälso- och sjukvårdspersonal är skyldig att bedriva ett systematiskt 

patientsäkerhetsarbete och ska arbeta förebyggande för att förhindra 

att patienten drabbas av eller riskerar att drabbas av vårdskada.  

Syfte 

Riktlinjen är ett styrdokument som anvisar vad som krävs för att 

säkerställande att användning och hantering av medicintekniska 

produkter sker på ett sådant sätt att endast säkra och ändamålsenliga 

produkter används och att risker för skador minimeras. 

Bakgrund 

Medicintekniska produkter (MTP) omfattar en mängd olika 

produkter för undersökning och behandling samt hjälpmedel för 

personer med funktionsnedsättning. 

Med MTP avses en produkt som, enligt tillverkarens uppgift, skall 

användas separat eller i kombination med annat, för att:  

1. påvisa, förebygga, behandla eller lindra en sjukdom  

2. påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en 

skada eller funktionshinder  

3. undersöka, ändra, eller ersätta anatomin eller en fysiologisk 

process  

En medicinteknisk produkt ska vara CE-märkt och lämplig för 

avsedd användning. Produkten är lämplig om den vid normal 

användning för sitt ändamål uppnår de krav som tillverkaren avsett 



 

        

 Sida 2 (12) 

 
 

och tillgodoser kraven på skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa 

hos patienter, användare och andra. 

Termer, begrepp och definitioner 

Hjälpmedel för vård och behandling 

Förskriven medicinteknisk produkt som enligt tillverkarens avsikt 

syftar till att kontrollera, bibehålla eller förbättra ett medicinskt 

tillstånd. 

Exempel: antidecubitusmadrass, CPAP, handortos, insulinpump, 

nutritionspump, ståstöd, tappningskateter och tensapparat. 

Hjälpmedel för det dagliga livet 

Individuellt utprovad produkt som syftar till att bibehålla eller öka 

aktivitet, delaktighet eller självständighet genom att kompensera en 

funktionsnedsättning. 

Exempel: rollator, hygienstol, lyftsele, griptång, hörapparat, 

förstoringssystem eller påminnelse-app. 

Arbetstekniska hjälpmedel 

Används för att underlätta för all personal som deltar i vård och 

omsorg av personer med funktionsnedsättningar. Syftet är att få en 

bra arbetsmiljö och att personal ska kunna utföra sitt arbete på ett 

säkert sätt för en person med funktionsnedsättning.  

Exempel: vårdsäng, personlyft, duschvagn, duschpall och 

transportrullstol samt disk- eller spoldesinfektor. 

2. Ansvarsfördelning 

Verksamhetschef 
Verksamhetschef ska säkerställa att det i verksamhetens 

ledningssystem finns processer och rutiner som säkerställer att MTP 

används och hanteras på ett säkert sätt. Syftet är att förebygga att 

patient eller användare inte utsätts för undvikbara risker eller 

skador. 

Verksamhetschef har ansvaret för att endast säkra och medicinskt 

ändamålsenliga produkter används i verksamheten. I ansvaret ingår 

att upprätta lokala rutiner för hantering av MTP enligt bilagd mall.  

Lokala rutinerna ska bland annat beskriva: 

- ansvarsfördelning avseende förskrivning och hantering av MTP 

samt utbildningsansvar framgå. 

- vem som utsetts som anmälningsansvarig till Läkemedelsverket 

i de fall uppgiften uppdras åt annan än verksamhetschef  

- hur produkterna inventeras, märks och registreras för spårbarhet 
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- hur teknisk dokumentation och bruksanvisningar görs 

tillgängliga 

- hur produkterna genomgår besiktning/förebyggande underhåll 

och service samt kontinuerligt underhåll t.ex. rengöring 

Verksamhetschef ansvarar för att legitimerad hälso- och 

sjukvårdspersonal har den formella och reella kompetens samt den 

produktkunskap som krävs för att förskriva och hantera 

medicintekniska produkter.  

Verksamhetschef ansvarar för att baspersonal får grundläggande 

utbildning i hur olika produkter ska användas och skötas. 

Utbildningen ska vara återkommande och följas upp regelbundet.  

Verksamhetschef ska säkerställa att baspersonal följer anvisningar 

och instruktioner från legitimerad personal. 

Verksamhetschef ansvarar för att utreda avvikelser, händelser och 

tillbud där MTP varit inblandad samt att informera MAS/MAR vid 

risk för eller misstanke om allvarlig vårdskada.  

Enhetschef för LSS-verksamhet 

Enhetschef utan verksamhetschefsansvar till exempel i LSS-

boenden eller dagliga verksamheter ansvarar för en säker 

användning och hantering av de medicintekniska produkter som 

ingår i enhetens inventarier och som inte förskrivs till enskild 

patient. Detta innebär i huvudsak arbetstekniska hjälpmedel. 

Enhetschefen ansvarar även för att säkerställa att teknisk 

dokumentation och bruksanvisning finns tillgängliga för 

baspersonal.  

Enhetschef ska även säkerställa att berörd baspersonal får 

instruktioner om hantering och användning av individuellt 

förskrivna produkter samt att baspersonalen följer de instruktioner 

som ges från förskrivare. Detta ska ske i samverkan med 

legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal från LSS-hälsan. 

I enhetschefens ansvar ingår att upprätta lokala rutiner för detta.  

Lokala rutinerna ska beskriva hur: 

 Inköpta produkter inventeras, märks, registreras för 

spårbarhet och genomgår förebyggande underhåll och 

service 

 teknisk dokumentation och bruksanvisningar görs tillgänglig 

Av verksamhetens lokala rutin ska det framgå hur baspersonal får 

den kompetens som krävs för att hantera MTP. Det ska även framgå 

vem på enheten som är anmälningsansvarig till Läkemedelsverket 
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vid allvarlig händelse eller tillbud med MTP som verksamheten 

äger. 

Personal 

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 

Hälso- och sjukvårdspersonal ansvarar för att arbeta enligt gällande 

riktlinjer och rutiner för medicintekniska produkter.  

Hälso- och sjukvårdspersonal ansvarar för att säkerställa att endast 

säkra och medicinskt ändamålsenliga produkter förskrivs, utlämnas 

eller tillförs patient i enlighet med förskrivningsprocessen. 

I ansvaret ingår att informera, instruera och handleda baspersonal 

och i tillämpliga fall närstående avseende användande, 

funktionskontroller och skötsel av hjälpmedel.  

Baspersonal 
Baspersonal ansvarar för att arbeta enligt gällande riktlinjer och 

rutiner för medicintekniska produkter. I ansvaret ingår att följa 

instruktioner och anvisningar för hur hjälpmedel ska hanteras och 

användas. 

I ansvaret ingår att rapportera felaktigheter, avvikande händelser 

och tillbud till legitimerad personal så att åtgärder snarast kan 

vidtas.  

3. Kvalitetssäker användning och hantering av 
MTP 

Kvalitetssäkring innefattar:  
- Anskaffning: att endast säkra och ändamålsenliga produkter 

upphandlas/köps in/hyrs  

- Inventering: att en aktuell förteckning (inventariesystem) över 

enhetens egenägda produkter finns 

- Användning: att personal har tillräcklig kompetens för att på ett 

säkert sätt kan hantera produkt och att bruksanvisning eller 

produktinformation finns tillgänglig för aktuella produkter 

- Underhåll: att kontroll av funktioner och rengöring av produkter 

sker enligt angivna intervall och att förebyggande underhåll och 

besiktningar genomförs av person med behörig kompetens där 

så krävs 

- Återlämning, kassering: att produkter som inte längre ska 

användas omdisponeras, återlämnas eller kasseras 

Anskaffning 

Inköp och hyra 
Inköp och hyra av MTP ska ske enligt Stockholms stads 

upphandling, avtal och överenskommelse samt inköpssystem. För 

avtal se avtalsdatabasen på intranätet.  

https://samarbete.stockholm.se/sites/avtalsdatabas/_layouts/15/start.aspx#/Lists/avtal/AllItems.aspx
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Verksamhetschef ansvarar för avrop i samråd med legitimerad 

personal. Vid nyanskaffning ska utbildning från leverantören ingå. 

Utbildningen ska avse handhavande av produkten. Verksamhetschef 

ansvarar för att all berörd personal ges möjlighet att delta. 

Vid mottagande av produkt ska det säkerställas att rätt produkt och 

bruksanvisning levererats.  

Ankomstkontroll och registrering  
Produkten ska ankomstkontrolleras enligt bruksanvisning, samt 

märkas och registreras i verksamhetens inventariesystem. Detta kan 

utföras av person med kunskap om produkten. 

Produkten registreras i verksamhetens inventariesystem, den 

aktuella förteckningen över medicinteknisk utrustning och 

medicintekniska produkter som ägs av verksamheten. Detta för att 

säkra spårbarhet, förebyggande underhåll, service/reparationer och 

kontroller. Varje inköpt produkt ska märkas med ID-

nummer/inventarienummer. 

Förteckningen ska innehålla:  

 Inventarienummer (exempelvis ett ID-nummer) 

 Apparatslag (taklyft, säng, mobil hygienstol etc.) 

 Typ (modell, fabrikat) 

 Placering (var produkten finns, till exempel vilken enhet och 

vilket rum) 

 Tillverkning/inköpsår  

 Garantitid 

 Förväntad livslängd (enligt leverantör) 

 Förebyggande underhåll (ange hur ofta produkt ska 

genomgå underhåll/besiktning och aktuell utförare) 

 Kassering/avyttring (orsak, datum och signatur på den som 

beslutat om kassation/avyttring)  

Inventering 
Inventariesystem/förteckningen ska uppdateras kontinuerligt och i 

samband med nyanskaffning, omdisponering eller kassering. Årlig 

uppföljning av inventarieförteckning ska genomföras av utsedd 

person. 

Rätten att begära skadestånd vid eventuell skada preskriberas efter 

10 år.  Inventarienummer för omdisponerad eller kasserad produkt 

får därför inte återanvändas inom den tiden. För att säkra 

spårbarheten ska dessutom dokumentation om kasserad produkt 

sparas i 10 år. 
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Användning  
Innan en produkt ska lämnas ut till användare ska förskrivaren 

genomföra de kontroller som anges i bruksanvisningen för att 

försäkra sig om att den är säker och funktionsduglig för avsett 

användningsområde. Det innebär att brukaren och/eller baspersonal 

ska ges tillräcklig information om användning och skötsel innan 

levererad produkt får tas i bruk. Detta gäller även vid utbyte av 

likvärdig produkt. 

Produktinformation eller bruksanvisning ska göras tillgängliga för 

användarna. Produkten ska användas och skötas i enlighet med 

bruksanvisning och den instruktion som ges av förskrivaren.  

Underhåll 
Medicintekniska produkter ska regelbundet underhållas och 

kontrolleras samt genomgå besiktning/förebyggande underhåll och 

service i enlighet med bruksanvisningar och fastställd standard för 

specifika produkter. I underhållet ingår också de funktionskontroller 

och skötsel som utförs löpande av baspersonal. 

Syftet är att säkra användningen och upptäcka eventuella skador 

som kan orsaka risker för användaren.  

Verksamhetschef ansvarar för att underhåll genomförs minst en 

gång per år för de produkter som används i verksamheten.  

Besiktning/förebyggande underhåll 
Vårdsäng, personlyft, skensystem till taklyftar och duschvagn ska 

besiktas årligen av avtalad leverantör. Vid flytt av vårdsängar och 

skensystem ska alltid en ny besiktning göras.  

För lyftselar som förskrivits ska periodisk inspektion göras i 

samband med utlämnandet och därefter var 6:e månad. Den 

periodiska inspektionen kan utföras av arbetsterapeut, fysioterapeut, 

avtalad leverantör eller för ändamålet utbildad person. 

Service 
Produkter som används vid vård och behandling/träning ska 

genomgå service i enlighet med leverantörens rekommendationer. 

Service genomförs av upphandlad leverantör eller person med 

dokumenterad utbildning för avsedd produkt.  

Reparation 
Den som reparerat en produkt ansvarar för att den är säker. Enklare 

reparationer kan utföras av legitimerad personal med adekvat 

kompetens. Legitimerad personal bedömer om reparation behöver 

utföras av avtalad leverantör eller person med dokumenterad 

utbildning för avsedd produkt.  

Funktionskontroller 
All personal som använder/hanterar produkten ska vid varje 

användningstillfälle se till att produkten inte har några uppenbara 
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fel. Om produkt uppvisar onormal funktion ska den omedelbart tas 

ur bruk. 

I underhållet ingår funktionskontroller och rengöring som ska 

utföras enligt fastställda intervaller av baspersonal/kontaktperson. 

Funktionskontroller och rengöring ska ske enligt bruksanvisning 

och enligt hälso- och sjukvårdspersonalens instruktioner.  

Dokumenterade funktionskontroller ska även göras av legitimerad 

personal i återkommande intervaller. Detta kan också uppdras åt 

annan person om denne är väl förtrogen med konstruktion, 

användning och skötsel till exempel vaktmästare. Vid kontrollen 

bedöms produktens status och eventuella behov av service. Vid 

osäkerhet avseende kontroller bör verksamheten konsultera 

fackman. Leverantörens anvisningar ska användas, där sådana finns. 

Rekommendation avseende intervaller för funktionskontroller se 

bilaga ”Handbok för underhåll och kontroll av MTP”. 

Förrådsförvaring 
MTP för patientens vård och behandling såsom kompresser, sprutor 

med mera ska förvaras utifrån den definierade renhetsgraden. 

Produkter med renhetsgraden höggradigt ren och steril förvaras 

åtskilda från produkter med renhetsgraden ren. För renhetsgrad se 

SIS standard SS8760015 – hantering av sterilt gods.  

För hjälpmedel gäller att endast hela och rengjorda produkter får 

förvaras i förråd.  

För LSS-hälsan ska lokala rutiner även beskriva säker och 

hygienisk förvaring av MTP i bland annat bilar eller väskor. 

Risk för smittspridning 
Alla produkter ska hanteras så att spridning av smitta undviks. 

Därför är det är viktigt att dagligen rengöra och desinfektera 

produkter som används, liksom innan de återlämnas. För 

information om rutiner vid återlämnande av hjälpmedel som hyrs 

eller lånas kontaktas aktuell hjälpmedelsleverantör. 

Riktlinjer för vårdhygien för särskilda boendeformer för äldre ska 

tillämpas Vårdhygien särskilt boende 

Återlämnande och kassering 
När patientens behov av en förskriven produkt upphört ska 

egenägda produkter återtas till förråd och inventarieförteckningen 

uppdateras. Alla produkter som återlämnas skall vara väl rengjorda 

enligt bruksanvisning och enligt hälso- och sjukvårdspersonalens 

instruktioner. Rengöringen ska vara utförd med utgångspunkten att 

det alltid finns risk för smitta och smittspridning. 

https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/vardhygien/hygienrad/sarskilt-boende/
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Produkter som tillhör hjälpmedelscentral eller annan leverantör ska 

återlämnas.  

Produkt som legitimerad personal bedömer inte är säkra eller 

funktionsdugliga ska kasseras. Finns tveksamhet om produktens 

funktion ska sakkunnig person konsulteras 

Kassering ska registreras i inventariesystemet och orsak till 

kasseringen ska framgå. 

 4. Förskrivning av hjälpmedel 

Kostnadsansvar 

För information om fördelning av kostnadsansvar mellan kommun 

och Region se Vårdgivarguiden. 

Förskrivare  
Den som förskriver ett hjälpmedel ska ha den yrkeskompetens som 

finns rekommenderad för förskrivare enligt Hjälpmedelsguiden.  

Alla förskrivare ska ha kunskap om förskrivningsprocessens olika 

delar. Förskrivningsprocessen är generell och ska tillämpas vid all 

förskrivning av hjälpmedel.  

Förskrivning är en integrerad del i behandling och rehabilitering. 

Förskrivaren ansvarar för att: 

- bedöma behov av insatser 

- prova ut, anpassa och välja lämplig produkt samordnat med 

andra tidigare utlämnade eller tillförda produkter med hänsyn 

till den miljö där produkten ska användas 

- kontrollera produkterna innan de tas i bruk 

- informera, instruera och träna patienten i användning  

- följa upp och utvärdera funktion och nytta,  

- dokumentera förskrivningsprocessen i hälso- och 

sjukvårdsjournalen inklusive spårbarhet 

- återta produkten när behovet upphört 

Patient och/eller baspersonal ska ges information om skötsel och 

handhavande av hjälpmedel. Bruksanvisningar för respektive 

produkt ska finnas tillgängliga. 

Mer information om förskrivning och hjälpmedel finns på 

Socialstyrelsen - stöd i arbetet . Mer material om 

förskrivningsprocessen finns även på Vårdgivarguiden 

Förskrivningsprocessen.  

Hjälpmedelsleverantörer erbjuder information och utbildning till 

förskrivare. 

https://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/hjalpmedelsguiden/ansvar-avgifter/
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/funktionshinder/hjalpmedel/
http://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/hjalpmedelsguiden/bedoma-och-forskriva/forskrivningsprocess-hjalpmedel/
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Hjälpmedel genom fritt val 

För hjälpmedel som är regionens ansvar kan även kommunens 

förskrivare besluta om Fritt val av hjälpmedel för patienten. 

Information förskrivare - Fritt val 

Om hjälpmedelscentralens sortiment inte täcker patientens behov 

kan man gå utanför första- och andrahandsval-sortimentet för att 

täcka behovet. Patient ska inte behöva välja fritt val av hjälpmedel 

för att behovet ska tillgodoses.  

Fritt val av hjälpmedel kan användas om man vill äga sitt 

hjälpmedel eller där patienten har andra önskemål än behovet, tex 

en annan färg. När patient och förskrivare är överens om att 

tillämpa fritt val betraktas den fortsatta processen som egenvård. 

Detta dokumenteras i patientens journal. Patienten erhåller en 

rekvisition för att inhandla ett hjälpmedel som motsvarar behovet 

och äger och ansvarar sedan för sitt hjälpmedel. 

För hjälpmedel som är kommunens ansvar omfattas inte patient av 

det fria valet av hjälpmedel. 

Beställningsportalen 

Beställningsportalen är ett webbaserat beställningssystem för 

medicintekniska produkter som regionen har kostnadsansvar för. I 

portalen beställer förskrivare produkter som sedan handläggs på 

aktuell hjälpmedelscentral.  

För att få tillgång till Beställningsportalen ska förskrivare 

genomgått Socialstyrelsens webbaserade utbildning i 

förskrivningsprocessen på Kunskapsguiden.  

Av säkerhetsskäl måste inloggningsuppgifter till 

Beställningsportalen beställas av verksamhetschef. För information 

om beställning se Samarbetsyta e-Hälsa 

Kombikakod 

Kombikakod är en verksamhetsspecifik kod som används vid 

beställning av medicintekniska produkter i Beställningsportalen. 

Den som har rätt att förskriva hjälpmedel får tillgång till 

verksamhetens specifika kombikakod från verksamhetschef. Om 

ytterligare kombikakod behövs eller om kod saknas kontaktas 

registrator.hsf@sll.se 

Hjälpmedelsguiden 

Hjälpmedelsguiden är ett stöd för förskrivning av hjälpmedel. Den 

är upplagd efter behovstrappor och ska säkerställa likvärdig 

bedömning för olika områden och beskriver förutsättningar för 

förskrivning. 

https://vardgivarguiden.se/behandlingsstod/hjalpmedelsguiden/rekvisitioner/information-till-forskrivare/
http://www.kunskapsguiden.se/utbildning/Forskrivning-av-hjalpmedel/Sidor/Default.aspx
https://samarbete.stockholm.se/sites/eHalsa/SitePages/Best%C3%A4llningsportalen.aspx
mailto:registrator.hsf@sll.se
https://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/hjalpmedelsguiden/behovstrappor/
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Tema Hjälpmedel på 1177 Vårdguiden 

Under Tema hjälpmedel finns information till patient eller 

närstående om olika hjälpmedelsgrupper och produkter. 

5. Egentillverkade produkter 

En produkt anses som egentillverkad om den modifierats, till 

exempel kombinerats på nytt sätt eller förändrats eller hanterats på 

ett annat sätt än den ursprunglige tillverkaren avsett. 

Egentillverkning av produkter ska inte utföras. 

6. Anpassning av produkt 

Anpassningar av en produkt är de åtgärder som sker inom ramen för 

tillverkarens angivna syfte med produkten. Det kan omfatta 

inställningar, användande av tillbehör och utbyte av delar enligt 

tillverkarens godkännande. 

7. Avvikelse  

Åtgärder vid negativa händelser och tillbud 
Händelse där en felande/trasig produkt misstänks vara orsak till 

eller skulle kunna leda till skada/vårdskada ska rapporteras till 

ansvarig chef.  

Händelse där en felande/trasig produkt misstänks vara orsak till 

eller skulle kunna leda till allvarlig skada/vårdskada ska rapporteras 

till ansvarig chef och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 

eller medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).  

Verksamhetschef ska omgående påbörja utredning av händelsen, 

samt informera leverantören om tillbudet. Skyldigheten att 

informera leverantören grundar sig på företagets ansvar att utreda 

händelser där deras produkter är inblandade.  

Produkten ska tas ur bruk och ställas undan tillsammans med 

bruksanvisning. Detta för att leverantören/tillverkaren ska kunna 

undersöka produkten. 

Anmälningar till Läkemedelsverket, tillverkaren och för kännedom 

till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska göras på blankett 

”Anmälan om negativa händelser och tillbud med medicintekniska 

produkter” som finns på Läkemedelsverkets och IVO:s hemsida.  

Anmälningar ska diarieföras och MAS/MAR ska informeras. 

 

http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Hjalpmedel/
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Verksamhetschef bistår tillverkaren och Läkemedelsverket eller 

IVO vid utredning, följer upp och återför resultaten till de berörda i 

verksamheten. 

Referenser 

Lag om medicintekniska produkter (1993: 584) 

Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter 

(2003:11) 

Förordning om medicintekniska produkter (1993: 876) 

Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska 

produkter i hälso- och sjukvården (2008:1) 

Patientsäkerhetslagen (2010:659) 

Patientskadelagen (1996:799) 

IVO:s föreskrift om anmälan av händelser som har medfört eller 

kunnat medföra allvarlig vårdskada ”lex Maria” (2017:41) 

Lag om offentlig upphandling (2007:1091) 

Arbetsmiljölagen (1977:1160) 

Socialstyrelsens termbank 

Vårdhandboken 

Bilagor: 

Bil. 1 Handbok för underhåll och kontroll av MTP 

Bil. 2 Användning av personlyft och lyftsele 

Bil. 3 Lokal rutin MTP - mall 
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