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Medicintekniska produkter (MTP) 
 

 

Denna rutin grundar sig på: 

Lag om medicintekniska produkter (SFS 1993:584) 

Läkemedelverkets föreskrifter (L VFS 2003:11) om medicintekniska produkter 

Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska produkter i 

hälso-och sjukvården med ändringsföreskrift SOSFS 2013:6 

Förskrivning av hjälpmedel. Stöd vid förskrivning av hjälpmedel till personer med 

funktionsnedsättning. Socialstyrelsen 2016. 

Hjälpmedelshandboken Region Västmanland. 

Socialstyrelsens föreskrifter (HSFL-FS 2021:52) om användningen av medicintekniska 

produkter i hälso- och sjukvården. 

 

 

Medicintekniska produkter omfattar en mängd olika produkter som används inom alla delar 

av hälso- och sjukvården. Från enkla förbrukningsartiklar som katetrar och sterila 

förbrukningsartiklar till komplicerade högteknologiska utrustningar som respiratorer. De 

omfattar också hjälpmedel och medicinska behandlingshjälpmedel så som inhalatorer, 

ventilatorer och oxygenkoncentratorer, inköpt grundutrustning så som sängar, duschstolar, 

personvågar, blodtrycksmanschetter, saturationsmätare mm. 

 

När medicintekniska produkter är individuellt utprovade och förskrivna till en person 

benämns de som hjälpmedel och dessa finns beskrivna i rutin förskrivningsprocessen.   

 

Denna rutin handlar om medicintekniska produkter som inte är personförskrivna. 
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Ansvarsområden 
 

MAR/MAS:  

- Ansvarar för denna upprättade rutin samt för att följa upp att rutinen följs ute i 

verksamheterna. 

- Utreda och anmäla allvarliga avvikelser som rör medicintekniska produkter. 

 

Verksamhetschef/ Enhetschef: 

- Säkerställa att endast säkra och ändamålsenliga produkter finns i 

verksamheten. 

- Produkterna är kontrollerade och korrekt installerade 

- Information om produkterna finns tillgängliga 

- Att alla produkterna kan spåras och finns dokumenterade i ”Förteckning 

medicintekniska produkter” på enheten. 

- Att alla produkter tas ur bruk vid konstaterad skada eller misstanke om fel på 

produkten. 

- Att personalen har kännedom om rutiner/instruktioner och att dessa efterlevs. 

- Upprätta lokal instruktion utifrån behov 

 

Leg personal 

- Följer faserna i förskrivningsprocessen - bedömning, utprovning, anpassning, 

information, instruktion, utbildning, uppföljning och dokumentation 

 

Personal som använder medicintekniska produkter 

- Ska veta hur produkten fungerar och ska användas 

- Vilka risker det finns med att använda produkten 

- Veta kontaktvägar om de ser/upplever att patientens tillstånd förändras och 

det behövs en ny bedömning av den medicintekniska produkten eller om den 

inte fungerar som den ska. 

- Veta när och hur de rapporterar ett tillbud och eller avvikelse 

- Utföra underhåll/rengöring av produkten 
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Grundutrustning 
 

Verksamheten ska vara inredd och utrustad så att miljön motsvarar de normala behov som 

finns för den målgrupp och den verksamhet som bedrivs. Det gäller för särskilda boenden, 

daglig verksamhet, skolor, förskolor och sjukvårdsinrättningar. Grundutrustning betalas av 

vårdgivaren eller den som ansvarar för verksamheten. 

 

Verksamheter med korttidsplats ska vara utrustade så att det motsvarar de behov som finns 

för den målgrupp och den verksamhet som bedrivs, så kallad grundutrustning. 

Grundutrustning är något som förändras över tid när standarden i samhället förändras. 

Följande hjälpmedel ska betraktas som grundutrustning på korttidsplats. 

• arbetstekniska hjälpmedel 

• omvårdnadshjälpmedel  

• hjälpmedel för personlig vård 

• överflyttningshjälpmedel och gåbord 

• förebyggande antidecubitusmadrass till och med sårgrad 1 

• transportrullstolar för tillfälligt bruk 

Hjälpmedel som ingår i en verksamhets grundutrustning ska inte behöva omfattande 

individuell anpassning och ska utan större svårigheter kunna användas av de personer som 

vistas i verksamheten. Om verksamhet inte har viss grundutrustning går det oftast att hyra 

av regionen. 

I sjuksköterskans utrustning skall följande finnas. 

• saturationsmätare 

• temperaturmätare 

• blodtrycksmätare 

• stetoskåp 

• plasmaglucosmätare 

• otoskop 

• droppställning 

Länk: bassortimentlistan.pdf (regionvastmanland.se) 

https://regionvastmanland.se/globalassets/vardgivare-och-samarbetspartners/avtal-och-samverkan/samverkansdokument/avtal-om-lakarmedverkan/bassortimentlistan.pdf
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CE märkning 
 

Medicintekniska produkter ska vara CE-märkta och registrerade hos Läkemedelsverket om 

tillverkaren finns i Sverige. CE-märkningen innebär att produkterna ska uppfylla särskilda 

krav 

 

 

Instruera och träna 

Tillgängliggöra bruksanvisningar och annat material 

 
Medicintekniska produkter ska hanteras enligt avsett ändamål, HSLF FS 2021:52. Det är 

viktigt att all personal, liksom patienten och vid behov dennes närstående, vet hur man 

använder medicintekniska produkter på rätt sätt. All användning medför nämligen något slag 

av risk i större eller mindre grad, även då utrustningen används på avsett sätt. 
Säker användning av MTP kräver att det alltid finns tillgång till bruksanvisning. 

Bruksanvisningen räknas som en del av produkten och ska därför förvaras i anslutning till 

produkten. Bruksanvisningen ska vara skriven på svenska och får inte skrivas om. Om 

bruksanvisning saknas eller behöver anpassas kontaktas leverantör. 

 

Den som hanterar medicintekniska produkter måste också vara medveten om vad som kan 

medföra komplikationer om produkten används felaktigt. En avvikelse från normal funktion 

kan inträffa, inget system är helt utan brister. Det är därför väsentligt att alla vet vilka 

åtgärder som ska vidtas vid en avvikelse eller negativ händelse (HSLF FS 2021:52, om 

användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården), se även rutin för 

avvikelser. 

 

Avvikelser 

 
All personal är skyldig att rapportera om en negativ händelse eller ett tillbud har inträffat 

med en MTP (se rutin avvikelsehantering). Orsaken kan vara funktionsfel på produkten men 

även handhavandefel. Rapportering sker genom avvikelsehantering enligt avvikelserutin. 
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MAS/MAR ska kontaktas om utredning tyder på allvarlig skada eller om risk för allvarlig 

skada föreligger (enligt rutin avvikelsehantering).  

 

Alla avvikande händelser med medicintekniska produkter ska åtgärdas på följande sätt: 

 

- om utrustningen/produkten gått sönder - ställ undan den! 

 Markera med skylt ”FÅR EJ ANVÄNDAS” 

 

-reparera och/eller rengör inte! Släng ingenting! 

  

-ta vara på tillbehör, bruksanvisning och eventuell förpackning  

 

-anteckna aktuella inställningar  

 

-rapport omgående till enhetschef 

 

-rapportera omgående till närmaste chef, skriv en avvikelserapport, enhetschef ansvarar för 

att utredning påbörjas. 

  

- om produkten kommer från Hjälpmedelscentralen ska de kontaktas 

 

- om produkten kommer från annan leverantör ska denne kontaktas 

 

- anmälan till läkemedelsverket (görs tillsammans med regionen). 

 

-är hjälpmedlet individuellt förskrivet, ska förskrivaren meddelas  

 
 

Förteckning av enhetens MTP produkter 
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Utifrån att alla medicintekniska produkter ska vara spårbara samt ha en plan för service mm 

så ska varje enhet ska ha en aktuell förteckning för detta (se blankett ”Förteckning av 

medicintekniska produkter”). Blanketten ska finnas tillgänglig på enhetens grupp på insidan.  

 

Lokal instruktion 

 
Enheten behöver skapa en lokal instruktion som är kopplad till förteckningen och som 

innehåller: 
 

-hur genomförs ankomstkontroll och märkning 

-att säkerhetskontroll/besiktning utförs enligt bruksanvisning. 

-att personal utbildas i hur man sköter och rengör utrustningen 

-dokumenterad ansvarsfördelning 

-hur felanmälan och avvikelser ska hanteras 

 

 

 

I avtalet med leverantören står hur ofta en service eller kalibrering ska ske, om 

det inte gör det så kontakta aktuell leverantör. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


