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Medicintekniska produkter, MTP
En medicinskteknisk produkt, MTP är en produkt som används för att:

•
•
•
•

Påvisa, förebygga, övervaka, lindra eller behandla sjukdom
Påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller en
funktionsnedsättning
Undersöka, ändra eller ersätta anatomi eller en fysiologisk process
Kontrollera befruktning

Alla brukare ska erhålla en god kvalitet och stor säkerhet vid användande av MTP. MTP
ska vara CE-märkt utifrån medicintekniska direktivet och lyder under lagen om
medicintekniska produkter.

Medicintekniska produkter delas in under följande grupper:
•

MTP för personlig medicinsk behandling.
I denna grupp ingår både produkter som ägs av enheter och personligt förskrivna
hjälpmedel som hyrs av leverantör. Det är en hälso- o sjukvårdsåtgärd att förskriva
och använda dessa på/till brukare då de används för att påvisa, övervaka, förebygga
eller behandla sjukdom eller skada. Exempel på MTP för personlig medicinsk
behandling är mätare för blodsockerkontroll, infusionsaggregat eller antidecubitus
madrasser.

•

MTP som inköpt grundutrustning till verksamheten.
I denna grupp ingår MTP som används för att kompensera brukares
funktionsnedsättningar. Det är inte en hälso- och sjukvårdsåtgärd att använda dessa
produkter. Vilka verksamheter som har krav på grundutrustning samt vilka MTP
som ingår som grundutrustning framgår av dokumentet
Grundutrustningslista för Vård- och omsorg i Mölndals stad.

•

MTP som personligt förskrivet hjälpmedel till enskild brukare.
I denna grupp ingår MTP som används för att lindra eller kompensera skada eller
funktionsnedsättning, exempelvis rollator och inkontinenshjälpmedel. Det är en
hälso- och sjukvårdsåtgärd att förskriva dessa produkter men det är inte en hälsooch sjukvårdsåtgärd att använda dem.

•

MTP som medicinteknisk utrustning som inte används direkt på/ till brukare
men som är CE märkt som medicinteknisk produkt, exempelvis spoldesinfektor
och dekontaminator. Anskaffning och användning är inte en hälso- och
sjukvårdsåtgärd.

Ansvaret för medicintekniska produkter
Förskrivaren för personligt förskrivna hjälpmedel ansvarar för:
• Att förskrivning utförs enligt förskrivningsprocessen
• Att informera ansvarig chef SoL/LSS om förskrivning i de fall brukaren inte kan ta
egenansvar för daglig användning, skötsel och kontakt vid fel eller problem
• Att brukaren och/eller anhörig samt berörd personal i samband med förskrivning får
information om hur hjälpmedlet används och hanteras samt eventuella risker
• Att placera och uppdatera instruktioner och bruksanvisningar i brukarens
dokumentationspärm
• Att utföra montering och/eller leveranskontroll enligt bruksanvisning
Enhetschefen SoL/LSS ansvarar för:
• Verksamhetens ägda MTP/Grundutrustning. Att hantering, användning, förebyggande
och avhjälpande underhåll och skrotning sker utifrån tillverkarens bruksanvisning. Att
MTP/Grundutrustning är uppmärkt med specifikt individnummer och att besiktningar,
avhjälpande underhåll och skrotning per individnummer dokumenteras. (Undantag:
Produkt som kasseras då den inte längre är funktionsduglig = förbrukningsartikel).
Intern drift får stöd av enhet hjälpmedel, enligt dokumentet Uppdrag Stöd och service
grundutrustning för Intern drift.
• Verksamhetens eventuella MTP som medicinteknisk utrustning som inte används direkt
till eller på brukare. Att hantering, användning, förebyggande och avhjälpande underhåll
och skrotning sker utifrån tillverkarens bruksanvisning. Att MTP/Medicinteknisk
utrustning är uppmärkt med specifikt individnummer och att besiktningar, avhjälpande
underhåll och skrotning per individnummer dokumenteras.
• Att det i genomförandeplanen dokumenteras när och hur grundutrustning och personligt
förskrivna hjälpmedel ska användas
• Att personalen har kompetens och att denna upprätthålls genom adekvata och
kontinuerliga utbildningsinsatser
• Att kontakta förskrivarorganisation/förskrivare då det finns behov av bruksanvisning,
information och/eller utbildning för ett personligt förskrivet hjälpmedel
• Att bruksanvisningar finns lätt tillgängliga och följs av samtlig personal
• Att det ska vara tydligt vilka produkter som är grundutrustning respektive personligt
förskrivna hjälpmedel
• Att utföra funktionskontroll vid leverans
• Att förnya grundutrustning i takt med behov
• Att nyanskaffad grundutrustning inte tas i bruk förrän personalen fått tillräcklig
utbildning på produkten

Enhetschef HSL ansvarar för:
• Verksamhetens ägda MTP för personlig medicinsk behandling och eventuell MTP som
medicinteknisk utrustning. Att hantering, användning, kontroller, förebyggande och
avhjälpande underhåll och skrotning sker utifrån tillverkarens bruksanvisning. Att MTP
för personlig medicinsk behandling eller medicinteknisk utrustning är uppmärkt med
specifikt individnummer och att besiktningar, avhjälpande underhåll och skrotning per
individnummer dokumenteras.
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•

Att personalen har kompetens och att denna upprätthålls genom adekvata och
kontinuerliga utbildningsinsatser

•

Att förskrivarorganisation/förskrivare utbildar/informerar vid förskrivning samt vid
förfrågan från verksamheten gällande personligt förskrivna hjälpmedel
Att utföra funktionskontroll vid leverans
Att förnya verksamhetens MTP i takt med behov
Att nyanskaffad MTP inte tas i bruk förrän personalen fått tillräcklig utbildning på
produkten
Att systematisk kontroll/besiktning enligt bruksanvisning utförs för produkter som inte
kontrolleras av hjälpmedelscentralen enligt avtal, exempelvis lyftselar
Att uppföljning görs av personligt förskrivna hjälpmedel på uppdrag från
kostnadsansvarig utförs

•
•
•
•
•

Baspersonal ansvarar för:
• Att endast använda MTP på/till brukare då de kan och vet hur MTP ska användas samt
har kunskap om eventuella risker vid användande
• Att läsa instruktioner och ordinationer och eventuella signeringslistor före utförandet
• Att kontakta förskrivare om instruktioner och bruksanvisningar för personligt förskrivna
hjälpmedel saknas
• Att kontakta enhetschef om bruksanvisningar för grundutrustning saknas
• Den dagliga tillsynen av MTP, exempel på detta är bland annat att se till så att
rullstolsdäcken är välpumpade och att bromsar fungerar på rullstolar och rollatorer
• Att rapportera till förskrivare om man vid den dagliga tillsynen eller vid annat tillfälle
upptäcker att något förändrats eller gått sönder på en individuellt förskriven MTP. Gäller
det MTP som ingår i grundutrustningen skall man rapportera detta till enhetschefen eller
enligt lokal rutin. Som personal får man inte reparera eller på annat sätt förändra en
medicinteknisk produkt.
• Att vid fel/brist inte använda produkten förrän felet är avhjälpt
• Att rengöring av MTP sker på ett ändamålsenligt sätt
All personal ansvarar för:
• Att rapportera avvikelser enligt Riktlinje för avvikelser

Styrdokument
•
•

Lag (1993:584) om medicintekniska produkter
Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter
i hälso- och sjukvården SOSFS 2008:1
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