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Bakgrund 
 
Begreppet medicintekniska produkter, MTP, täcker in ett brett område med produkter som ska 
användas inom alla delar av hälso- och sjukvården och inom egenvårdsområdet. I 
verksamheterna inom vård- och omsorgsförvaltningen är medicintekniska produkter oftast 
olika hjälpmedel samt viss verksamhetsutrustning som exempelvis blodtrycksmanschett eller 
droppställ.  
 
De medicintekniska produkter som används inom vård- och omsorgsförvaltningen ska vara 
CE-märkta utifrån gällande EU-förordningar och hanteras enligt Socialstyrelsens föreskrifter 
om användning av medicintekniska produkter. 
 
En medicinteknisk produkt ska ha något eller några av följande medicinska ändamål: 

• diagnos, profylax, övervakning, prediktion, prognos, behandling eller lindring av 
sjukdom 

• diagnos, övervakning, behandling, lindring av eller kompensation för en skada eller 
funktionsnedsättning 

• undersökning, ersättning eller ändring av anatomin eller av en fysiologisk eller 
patologisk process eller ett fysiologiskt eller patologiskt tillstånd 

• tillhandahållande av information genom undersökning in vitro av prover från 
människokroppen, inklusive donationer av organ, blod och vävnad. 

Indelning medicintekniska produkter  
 
Grundutrustning i verksamheten 
Hjälpmedel och andra medicintekniska produkter som enheten själv köper eller hyr. 
Grundutrustning ska kunna användas av olika personer som vistas i verksamheten utan att 
omfattande individuell anpassning behövs. För mer information se riktlinjen ”Ansvar och 
hantering grundutrustning och verksamhetsutrustning”. 
  
Personligt förskrivet hjälpmedel till enskild brukare/patient 
Hjälpmedel som är individuellt utprovade till specifik brukare/patient. De får inte användas av 
andra personer. Det är legitimerad personal som förskriver dessa produkter.  
 
Verksamhetsutrustning för personlig medicinsk behandling  
Produkter som exempelvis mätare för blodsockerkontroll, TENS-apparat, droppställ eller 
antidecubitusmadrasser.  
 
Verksamhetsutrustning som inte används direkt på/till brukare/patient men som är CE-
märkt som medicinteknisk produkt  
Produkter som exempelvis spoldesinfektor och dekontaminator.  
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Kompetens och hantering av medicintekniska produkter 
 
På vårdgivarwebben Västra Götaland finns mer information om grundläggande krav på 
kompetens för enhetschef HSL, förskrivare samt omsorgspersonal som hanterar förskrivna 
hjälpmedel och läkemedelsnära produkter.  
 
All personal som använder medicintekniska produkter ska ha kunskap om 

• hur produkten fungerar 
• hur produkten ska användas 
• vilka risker som kan finnas med att använda produkten  
• vilka kontroller som enligt tillverkarens instruktion behöver göras av produkten inför 

varje användning 
• hur felaktigheter på produkten samt risker och avvikelser ska rapporteras enligt 

verksamhetens rutiner så att åtgärder genast kan vidtas. 
 

Enhetschef HSL ansvarar för: 
• att alla medicintekniska produkter som ägs av den egna enheten ska vara uppmärkta 

med specifika individnummer och att besiktningar och service sker enligt leverantörens 
anvisningar och enligt riktlinjen ”Ansvar och hantering av grundutrustning och 
verksamhetsutrustning”. Besiktningar, service och akut avhjälpande underhåll ska 
dokumenteras för varje individnummer 

 
Enhetschef SoL/LSS ansvarar för att: 

• all omsorgspersonal får relevant utbildning och har tillräcklig kompetens för att hantera 
de medicintekniska produkter som används på enheten. Alla medarbetare som arbetar 
på en enhet där det förekommer stöd och hjälp vid förflyttningar ska genomgå 
förvaltningens grundläggande förflyttningsutbildning alternativt likvärdig utbildning 
som köps in av enheten. 

• tillsammans med legitimerad personal planera för extra utbildningsinsatser, utöver 
grundläggande förflyttningsutbildning, kring medicintekniska produkter när behov 
uppstår. 

• samordna så att berörd omsorgspersonal kan medverka när legitimerad personal ska 
instruera och informera om grundutrustning och/eller personligt förskrivna hjälpmedel 
till brukare/patient. I möjligaste mån ska brukarens/patientens kontaktpersonal 
medverka vid dessa tillfällen. 

•   det finns förutsättningar för personal att arbeta utifrån de krav som ställs från 
tillverkare för säker användning av medicintekniska produkter. 

• det dokumenteras i varje brukares/patients genomförandeplan när och hur 
grundutrustning och personligt förskrivna hjälpmedel ska användas. 

• bruksanvisning samt eventuell instruktion för medicinteknisk produkt ska finnas lätt 
tillgänglig för omsorgspersonal. 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/hjalpmedel/koncept-for-forskrivarkompetens/
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• medicinteknisk produkt i grundutrustning som går sönder ställs undan och märks upp 
samt att produkten byts till annan likvärdig produkt i väntan på reparation. 

• felanmälan görs till hjälpmedelscentralen när personligt förskrivna hjälpmedel går 
sönder. 

• alla medicintekniska produkter som ägs av den egna enheten ska vara uppmärkta med 
specifika individnummer och att besiktningar och service sker enligt leverantörens 
anvisningar och enligt riktlinjen ”Ansvar och hantering av grundutrustning och 
verksamhetsutrustning”. Besiktningar, service och akut avhjälpande underhåll ska 
dokumenteras för varje individnummer.  
 

 
Omsorgspersonal ansvarar för att: 

• alltid kontakta legitimerad personal, eller annan utsedd person enligt verksamhetens 
rutiner, innan användning om man känner sig osäker på hur en medicinteknisk produkt 
ska hanteras. 

• använda medicinteknisk produkt i grundutrustning enligt bruksanvisning samt enligt 
instruktioner från legitimerad personal. 

• använda personligt förskrivna hjälpmedel på det sätt som legitimerad personal 
instruerat. 

• alltid kontrollera medicinteknisk produkt innan användning. Använd stödjande 
dokumentet ”Rengöring och funktionskontroll av hjälpmedel” som en hjälp. 

• kontakta ansvarig arbetsterapeut, fysioterapeut och/eller sjuksköterska om man ser 
behov av nytt hjälpmedel hos brukare/patient. 

• kontakta ansvarig arbetsterapeut, fysioterapeut och/eller sjuksköterska om man 
upplever att det finns risker vid hantering av befintligt hjälpmedel. 

• rapportera risk/avvikelser enligt kommunens riktlinje ”Avvikelser inom HSL, SoL 
och LSS” om man upptäcker eller misstänker felaktigheter på medicintekniska 
produkter eller om det sker en olycka där medicintekniska produkter är involverade.  

 

Förskrivning av personliga hjälpmedel  
 
Till personer som bor i ordinärt boende, på äldreboende eller på bostad med särskild service 
och som har behov av personligt anpassade hjälpmedel, kan den legitimerade hälso- och 
sjukvårdspersonalen efter bedömning av behov förskriva personliga hjälpmedel.  
 
Legitimerad personal är skyldiga att följa handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel 
samt att använda sig av sortimentet som finns hos hjälpmedelsleverantören. Alla förskrivare 
ska hålla sig uppdaterade kring nya riktlinjer och beslut avseende medicintekniska produkter 
samt kontinuerligt ta del av utbildningar på hjälpmedelscentralen hemsida. De yrkesgrupper 
inom kommunen som har förskrivningsrätt för olika produkter är arbetsterapeut, fysioterapeut 
och sjuksköterska.  
 

http://canea.mk.se/Document/Document?DocumentNumber=1775
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/hjalpmedel/handbok-for-forskrivig-av-personliga-hjalpmedel/
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När det gäller elrullstol och drivaggregat så är det Primärvårdens hjälpmedelsenhet i Västra 
Götaland som tar slutgiltigt beslut om förskrivning ska göras. Övriga hjälpmedel som kräver 
särskild prövning beslutas av hjälpmedelsansvarig eller enhetschef på rehabenheten. 
 
Enhetschef HSL ansvarar för att: 

• all legitimerad personal som förskriver medicintekniska produkter har adekvat 
förskrivarutbildning. 

 
Förskrivaren har ansvar för att: 
• förskrivning utförs enligt förskrivningsprocessen. 
• informera ansvarig enhetschef SoL/LSS om förskrivning i de fallen brukaren/patienten 

inte kan ta egenansvar för daglig användning, skötsel och kontakt vid fel eller problem. 
• brukaren/patienten och/eller anhörig samt berörd omsorgspersonal i samband med 

förskrivning får information om hur hjälpmedlet används och hanteras samt eventuella 
risker. 

• placera och uppdatera instruktioner, bruksanvisningar och lånevillkor i brukar- och 
patientpärm. När det gäller mobil lyft och taklyft så ska det för varje brukare/patient 
finnas en skriftlig instruktion/information som beskriver hur förflyttningen ska gå till, hur 
lyftselen appliceras samt eventuella restriktioner. För mer detaljerad information kring 
personlyft se ”Bedömning och hantering av förflyttningar med personlyft”.   

• utföra montering och/eller leveranskontroll enligt bruksanvisning. 
• följa riktlinjer för uppföljningsintervall när detta finns angivet. I övriga fall ska 

förskrivaren göra en riskanalys och utifrån den och brukarens/patientens förväntade 
förändringar i användningsbehov göra en bedömning om uppföljningsbehov och 
intervall. 

Användbara länkar 
• Hjälpmedelscentralens hemsida 
• Centrum läkemedelsnära produkter 
• 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 
• Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel 
• Hälso– och sjukvårdslag (2017:30) 
• Patientsäkerhetslag (2010:659) 
• Patientdatalag (2008:355) 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/hjalpmedel/koncept-for-forskrivarkompetens/forskrivarutbildningar/
http://canea.mk.se/Document/Document?DocumentNumber=1776
https://regionservice.vgregion.se/hjalpmedel/vardgivare/
https://regionservice.vgregion.se/LMN
https://regionservice.vgregion.se/LMN
https://regionservice.vgregion.se/LMN
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://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/hjalpmedel/handbok-for-forskrivig-av-personliga-hjalpmedel/
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

