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Bakgrund 

Denna riktlinje är ett komplement till riktlinjen ”Medicintekniska produkter MTP”.  

Biståndsbedömda verksamheter inom socialtjänsten ska ha en grundutrustning av hjälpmedel 
som gör att miljön motsvarar behoven hos dem som vistas där. Grundutrustning är något som 
förändras över tid när standarden i samhället förändras och varje vårdgivare beslutar själv vad 
som ingår i grundutrustningen. För mer detaljer om vilka produkter som ingår i 
grundutrustning för verksamheter i Mölndals stad se stödjande dokumentet 
”Grundutrustningslista”. 

Legitimerad arbetsterapeut/fysioterapeut ska alltid kontaktas för bedömning innan ny 
grundutrustning börjar användas hos en brukare/patient! 

Alla kommunens äldreboende behöver ha ett visst förråd av grundutrustning för att kunna 
tillgodose snabbt förändrade behov hos brukare/patient. Om ansvarig enhetschef är osäker på 
vad som behöver finnas i förråd ska ansvarig arbetsterapeut/fysioterapeut konsulteras. 
Alla kommunens bostäder med särskild service (BMSS) samt daglig verksamhet och 
dagverksamhet ska också tillhandahålla grundutrustning när behov finns. Varje BMSS/daglig 
verksamhet/dagverksamhet i egenregi kan låna tillfällig grundutrustning från närmaste 
äldreboende i egenregi och ersätta lånade produkter genom att beställa nya produkter eller 
rengöra och lämna tillbaka produkten om det rör sig om ett kortare lån. Se rutin ”Låna 
tillfällig grundutrustning till BMSS/daglig verksamhet/dagverksamhet”.  
Om en enhet behöver hjälp med transport av hjälpmedel från annan enhet ska i första hand 
serviceförvaltningen kontaktas. Om de inte har möjlighet att ta uppdraget ska något av de 
företag som finns upphandlade i avtalsområde flyttjänster i Proceedo kontaktas för att beställa 
transport.  
Den grundutrustning som behöver användas regelbundet på BMSS/daglig 
verksamhet/dagverksamhet ska köpas in direkt till respektive enhet.  
En del enheter har även verksamhetsutrustning som kan användas för medicinsk personlig 
behandling (till exempel blodtrycksmanschetter, droppställ och TENS-apparater) eller 
verksamhetsutrustning som inte används direkt på/till brukare/patient men som är CE-märkt 
som medicinteknisk produkt (exempelvis spoldesinfektor och dekontaminator).   

Enhetschef på respektive enhet har ansvar för att grundutrustning och verksamhetsutrustning 
består av godkända, CE-märkta och säkra medicintekniska produkter, som är besiktigade 
och servade enligt rutin, samt att all personal som hanterar produkterna har tillräcklig 
kunskap om dem. Läs mer om kompetens och ansvar i riktlinjen ”Medicintekniska 
produkter MTP”. 

 

http://canea.mk.se/Document/Document?DocumentNumber=672
http://canea.mk.se/Document/Document?DocumentNumber=1811
http://canea.mk.se/Document/Document?DocumentNumber=1811
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Införskaffa grundutrustning/verksamhetsutrustning 

Verksamheter egenregi: 
Verksamheter i egenregi har ett avtal med hjälpmedelscentralen för inköp eller hyra av de flesta 
hjälpmedel som ingår i grundutrustning, med undantag för vissa produkter. Se stödjande dokument 
”Upphandlade och rekommenderade produkter vid inköp av grundutrustning” för information om 
vilka produkter som är rekommenderade samt vilka produkter som beställs från respektive 
leverantör utifrån befintliga avtal. 
Det är viktigt att enhetschef och rehabombud tar hjälp av arbetsterapeut, fysioterapeut och/eller 
sjuksköterska när de ska välja produkter till grundutrustningen. 

Verksamheter privata utförare: 

Privata utförare kan inte använda kommunens avtal med hjälpmedelscentralen för att köpa in eller 
hyra grundutrustning. Privata utförare behöver via egna avtal säkerställa att de hjälpmedel som 
köps in som grundutrustning är CE-märkta. 

Medel för grundutrustning/verksamhetsutrustning 

Akuta behov av grundutrustning/verksamhetsutrustning skall åtgärdas omedelbart, men alla 
enheter ska regelbundet inventera behov av kommande inköp av 
grundutrustning/verksamhetsutrustning för att undvika akuta situationer där brukare/patient 
riskerar att stå utan den medicinteknisk produkt som hen har behov av. 

Verksamheter egenregi: 
För verksamheter i egenregi finns det en del centrala investeringsmedel för grundutrustning. 
Enhetschefen skall varje år genomföra inventering och sammanställa långsiktiga behov av 
nyanskaffning av grundutrustning. Därefter sammanställs hela verksamhetsområdets behov 
och underlaget blir en del i förvaltningens budgetprocess.  

Verksamheter privata utförare: 
Privata utförare ska ha liknande systematiska arbetssätt för att inventera behov av inköp och 
säkerställa att alla medicintekniska produkter i grundutrustningen är funktionsdugliga.  

Hantering av grundutrustning/verksamhetsutrustning 

Ankomstkontroll 
Ankomstkontrollen utförs på nya produkter samt om enheten lånar hjälpmedel från annan   
enhet. Använd dokumentet ”Ankomstkontroll och checklista vid besiktning av 
grundutrustning” som stöd för att genomföra ankomstkontrollen. Inköpsorder, garantisedel 
och bruksanvisning kan också ge anvisningar om hur kontrollen skall utföras. Datum för 
ankomstkontroll noteras i enhetens förteckning av grundutrustning/verksamhetsutrustning.  

http://canea.mk.se/Document/Document?DocumentNumber=1715
http://canea.mk.se/Document/Document?DocumentNumber=1783
http://canea.mk.se/Document/Document?DocumentNumber=1783
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Är det något fel på produkten får den inte tas i bruk! 
 
Registrering av produkt  
Alla utförare som har grundutrustning/verksamhetsutrustning ska ha ett uppdaterat register så 
att det går att följa var produkten befinner sig, när den köptes in, när den senast besiktigades 
och eventuellt reparerades. 
 
Fysiska material som bruksanvisningar, garantisedlar, serviceprotokoll mm ska samlas i en 
inventariepärm för medicintekniska produkter. Serviceprotokoll mm som levereras digitalt 
ska sparas på utsedd digital yta. 
 
För verksamheter i egenregi sköter enhet hjälpmedel registrering av mobila lyftar, taklyftar, 
akutlyftselar, sängar och sängtillbehör, stolvågar, gåbord och transportrullstolar. Enhetschef i 
egenregi ansvarar för att övrig grundutrustning (duschpall, hygienstol, fristående 
toaförhöjning, toalettarmstöd och stödhandtag) märks upp och registreras. Privata utförare 
behöver säkerställa det finns utsedd funktion i verksamheten som registrerar alla produkter i 
grundutrustning. 
 
Märkning av produkt 
Alla medicintekniska produkter skall märkas. Grundutrustning som hyrs från 
hjälpmedelscentralen av verksamheter i egenregi har redan en individmärkning. För de 
produkter som enheten själva ansvarar för använder verksamheter i egenregi särskilda 
etiketter för märkning. Om etikett inte kan fästas skrivs koden med märkpenna direkt på 
produkten. Om en produkt lånas ut skall detta noteras i både utlånande och lånande enhets 
förteckning av grundutrustning/verksamhetsutrustning. 
 
Användning av grundutrustning/verksamhetsutrustning 
Funktionskontroll ska göras inför varje användningstillfälle och samtliga medicintekniska 
produkter ska skötas och underhållas enligt produktens bruksanvisning. Använd dokumentet 
”Rengöring och funktionskontroll av medicintekniska produkter” som stöd. 

Besiktning och service av grundutrustning/verksamhetsutrustning 
Alla utförare som har grundutrustning/verksamhetsutrustning har ansvar för att produkterna 
besiktigas och servas regelbundet samt att de repareras vid behov.  
 
Eventuell verksamhetsutrustning ska besiktigas och servas enligt leverantörens anvisningar. 
Datum för besiktning, resultat samt eventuella serviceåtgärder ska dokumenteras. 

För hjälpmedel och medicintekniska produkter som enheten hyr som grundutrustning ingår 
reparation och besiktning i hyran och aktuell leverantör kontaktas.  

http://canea.mk.se/Document/Document?DocumentNumber=1775


 

 

   sid. 6 av 7 

 

Sängar ska besiktigas vartannat år och övriga hjälpmedel på hjul samt taklyftar en gång per år. 
Dessa besiktningar och service ska utföras av servicetekniker/hjälpmedelstekniker med 
adekvat kunskap.  
 
Verksamheter i egenregi: 
För verksamheter i egenregi beställer enhet hjälpmedel besiktning, service och reparation av 
alla hjälpmedel på hjul som ingår i grundutrustning (säng, transportrullstol, stolvågar, mobil 
lyft, gåbord och mobil hygienstol) samt alla taklyftar och akutlyftselar. Enhet hjälpmedel 
ansvarar för kostnader för besiktning medan respektive enhet ansvarar för kostnaden för 
service och reparation för sina medicintekniska produkter. Övrig grundutrustning (duschpall, 
hygienstol, fristående toaförhöjning, toalettarmstöd mm) ska besiktigas av enheterna själva 
minst en gång per år. ”Ankomstkontroll och besiktning av grundutrustning och 
verksamhetsutrustning” ska användas som stöd. Datum för besiktning, resultat samt eventuella 
serviceåtgärder förs in i förteckning av grundutrustning/verksamhetsutrustning. 
 
Verksamheter privata utförare: 
Privata utförare ansvarar för att det företag som anlitas för besiktning, service och reparation 
av taklyftar och alla hjälpmedel på hjul har hjälpmedelstekniker/servicetekniker med adekvat 
kunskap. Övriga produkter ska besiktigas och servas av enheten med samma systematik som 
nämns ovan för verksamheter i egenregi. Akutlyftselar som hör till grundutrustning ska 
besiktigas av enheten eller av servicetekniker var 6:e månad. Använd stöddokument 
”Protokoll för besiktning av akutlyftsele i grundutrustning” som hjälp. 
 
Hantering av trasiga eller felaktiga produkter 
Medicintekniska produkter som är trasiga eller felaktiga får inte användas. Produkten ska 
märkas väl synligt med ”inte godkänd, skall lagas”. Produkten ska inte förvaras i samma 
förråd som godkända produkter innan den blivit reparerad. 
 

Omdisponering och återlämning   
Vid utlåning, avställning, utrangering/skrotning, försäljning eller avyttring ska detta 
dokumenteras i förteckning av grundutrustning/verksamhetsutrustning. 
 
Utlåning eller försäljning 
Vid utlåning eller försäljning ska detta dokumenteras i förteckning av 
grundutrustning/verksamhetsutrustning. Den nya mottagaren gör en ankomstkontroll vid 
övertagandet. Om produkten säljs skall den registreras på nytt.  
 
Avställning 
Avställning innebär att medicintekniska produkten ställs undan i avvaktan på att den åter tas i 
bruk när behovet uppstår. Produkten ska märkas väl synligt med ”avställd”. Produkten ska 
inte förvaras i samma förråd som godkända produkter och ska besiktigas innan det åter tas i 

http://canea.mk.se/Document/Document?DocumentNumber=1783
http://canea.mk.se/Document/Document?DocumentNumber=1783
http://canea.mk.se/Document/Document?DocumentNumber=1852


 

 

   sid. 7 av 7 

 

bruk. Att avställningen sker skall noteras i förteckning av 
grundutrustning/verksamhetsutrustning. 
 
Utrangering/skrotning 
Utrangering innebär att en medicinteknisk produkt definitivt skall tas ur bruk. Produkten får 
inte förvaras i förråd med andra godkända produkter utan måste skrotas genom att lämnas till 
destruktion. Kommunen skänker inte vidare otjänliga/obrukbara medicintekniska produkter 
som bedöms redo att skrotas. Använd något av de företag som finns upphandlade i 
avtalsområde flyttjänster i Proceedo för att beställa transport av skrotad grundutrustning. 

Användbara länkar 

• Hjälpmedelscentralens hemsida 
• Hjälpmedelscentralens information om grundutrustning för verksamheter i egenregi 
• Hjälpmedel i Västra Götaland 

Styrdokument      

• Regelverk för medicintekniska produkter 
• Lag (2021:600) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om 

medicintekniska produkter 
• Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och 

sjukvården 
• Regional överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet inom 

VGR 
• Hälso– och sjukvårdslag (2017:30) 
• Patientsäkerhetslag (2010:659) 
• Patientdatalag (2008:355) 

https://regionservice.vgregion.se/hjalpmedel/vardgivare/
https://regionservice.vgregion.se/hjalpmedel/vardgivare/vara-tjanster/grundutrustning/
https://www.vgregion.se/hjalpmedel-i-vg
https://www.vgregion.se/hjalpmedel-i-vg
https://www.lakemedelsverket.se/sv/medicinteknik/tillverka/regelverk
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/rubriken-upphor-att-galla-u2022-05-26lag_sfs-2021-600
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/rubriken-upphor-att-galla-u2022-05-26lag_sfs-2021-600
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/202152-om-anvandning-av-medicintekniska-produkter-i-halso--och-sjukvarden/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/202152-om-anvandning-av-medicintekniska-produkter-i-halso--och-sjukvarden/
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs6895-709264483-586/native/Regional%20%C3%B6verenskommelse%20om%20hj%C3%A4lpmedel%20i%20f%C3%B6rskola%2c%20skola%20och%20daglig%20verksamhet%20inom%20V%C3%A4stra%20G%C3%B6taland.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs6895-709264483-586/native/Regional%20%C3%B6verenskommelse%20om%20hj%C3%A4lpmedel%20i%20f%C3%B6rskola%2c%20skola%20och%20daglig%20verksamhet%20inom%20V%C3%A4stra%20G%C3%B6taland.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientdatalag-2008355_sfs-2008-355

