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Riktlinjer för hantering av medicintekniska produkter 
Omvårdnadshjälpmedel 
 
Instruktionen hänvisar till gällande bestämmelser som beskrivs i överenskommelsen ”Ansvarsfördelning medicintekniska produkter 
m.m. mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län” samt bilaga ”Kriterier för förskrivning av omvårdnadshjälpmedel 
kommunerna i Örebro län”  
 
I ansvarsfördelningen mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län framgår att det för medicintekniska produkter (MTP) 
finns särskilda krav på kvalitetssystem och lokala instruktioner. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av 
medicintekniska produkter i hälso- och sjukvård (HSLF-FS 2021:52) ställs krav på vårdgivaren. Vårdgivaren ansvarar för att det 
finns rutiner för användningen och hanteringen av medicintekniska produkter som fortlöpande följs upp, utvecklas och säkras. 
Medicinskt ansvariga har ett övergripande ansvar för medicintekniska produkter på uppdrag av vårdgivaren. Riktlinjen revideras av 
medicinskt ansvariga vid större förändring i lagstiftningen, i länsöverenskommelsen eller lokala förändringar. Översyn av riktlinjen 
senast våren 2025.  

Bilagor: 
Kriterier för omvårdnadshjälpmedel för kommunerna i Örebro län 

Manual och protokoll för inspektion av lyftsele  
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MTP Omvårdnadshjälpmedel 
Produkt 
 

 

Omfattar de produk-
ter som idag finns 
inom varje produkt-
grupp:  

Hygien  

Förflyttning  

Säng 

 

Lokala avvikelser i 
sortimentet kan 
förekomma 

Anskaffning 

 
 
Ansvarig:  
Inköpsansvarig eventuellt i 
samråd med MAS/MAR 

 

 

 

Lokal rutin för inköp kan 
finnas. 

Förskrivning 

 
 
Ansvarig:  
Patientansvarig arbets-
terapeut förskriver enligt 
förskrivningsprocessen 
och kriterier för om-
vårdnadshjälpmedel 
Kommunerna i Örebro 
län. 

Användning/ 
utbildning 

 
Ansvarig: 
Enhetschef 
ansvarar för att 
personal får 
instruktion/ 

utbildning och 
att den 
efterlevs. 

Förskrivare ger 
instruktion och 
utbildning och 
ser till att 
aktuell 
bruksanvisning 
följer pro-
dukten. 

Underhåll 

 
 
Övergripande an-
svar: MAS/MAR (eller 
den av 
verksamhetschef 
utsedd) 

Underhåll/service ska 
ske enligt leverantö-
rens anvisningar. 

 

Ansvarig:  
Förskrivare 
Tekniker 
Omvårdnadspersonal 
Brukaren/närstående 

Retur/ 
utrangering 

 
Övergripande ansvar: MAS/MAR 
(eller den av verksamhetschef utsedd) 

 

Ansvarig:  
Förskrivare 
Tekniker 
All personal har ansvar för att trasiga 
hjälpmedel genast tas ur bruk 

 

HYGIEN 
Duschvagn Bekostas av kommunen.  

Individmärks och registreras 
enligt lokal rutin. 

 

Förskrivs av ansvarig 
arbetsterapeut utifrån 
kriterier för 
omvårdnadshjälpmedel. 

Användning 
enligt 
tillverkarens 
bruksan-
visning. 

Ansvarig 
arbetsterapeut 
instruerar i 
samband med 
utprovning. 

Dagligt underhåll och 
rengöring sköts av 
omvårdnadspersonal.  

Akut och förebyg-
gande underhåll av 
tekniker. 

Rapporteras till patientansvarig 
arbetsterapeut när den inte längre an-
vänds. Utrangering bedöms av 
tekniker. 
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Produkt Anskaffning Förskrivning Användning/ 
utbildning 

Underhåll Retur/ 
utrangering 

Hygienstol på hjul 

 

Bekostas av 
kommunen. 

Individmärks 
och registreras 
enligt lokal 
rutin. 

Förskrivs av ansvarig 
arbetsterapeut utifrån 
kriterier för 
omvårdnadshjälpmedel 

Användning enligt 
tillverkarens bruksan-
visning. 

Ansvarig arbetsterapeut 
instruerar i samband med 
utprovning. 

 

Dagligt underhåll och 
rengöring sköts av 
omvårdnadspersonal. 

Akut och förebyggande 
underhåll av tekniker. 

Rapporteras till pati-
entansvarig arbetsterapeut 
när den inte längre an-
vänds. Utrangering bedöms 
av tekniker. 

 

Tillbehör Hygienstol på hjul 

• Bäcken 
• Mjuksits 
• Bålstöd 
• Bälte 

mm 

Bekostas av 
kommunen. 

Individmärks 
och registreras 
enligt lokal 
rutin. 

Förskrivs av ansvarig 
arbetsterapeut utifrån 
kriterier för 
omvårdnadshjälpmedel. 

Använd endast tillbehör 
godkända av tillverkaren 
enligt bruksanvisning. 

Ansvarig arbetsterapeut 
instruerar i samband med 
utprovning. 

Dagligt underhåll och 
rengöring sköts av 
omvårdnadspersonal. 

Akut och förebyggande 
underhåll av tekniker. 

Rapporteras till pa-
tientansvarig arbetsterapeut 
när det inte längre används. 
Utrangering bedöms av 
tekniker. 

 
FÖRFLYTTNING 
Förflyttningshjälpmedel: 

• glidlakan/draglakan 
• glidmatta/glidtyg  
• glidtäcke 
• glidbräda 
• förflyttningsbälte  
• förflyttningsstöd 
• vridplatta 
• förhöjningsplatta 
• uppresningsstöd 

 

Bekostas av 
kommunen. 

Individmärks 
och registreras 
enligt lokal 
rutin. 

 

Förskrivs av ansvarig 
arbetsterapeut utifrån 
kriterier för 
omvårdnadshjälpmedel 

Användning enligt 
tillverkarens bruks-
anvisning. 

Ansvarig arbetsterapeut 
instruerar i samband med 
utprovning. 

 

Daglig funktionskontroll 
samt rengöring sköts 
av omvårdnads-
personal, den enskilde 
eller anhörig. 

 

Rapporteras till pati-
entansvarig arbetsterapeut 
när det inte längre används. 
Utrangering bedöms av 
tekniker  
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Produkt Anskaffning Förskrivning Användning/ 
utbildning 

Underhåll Retur/ 
utrangering 

Vridplatta med handtag 

Överflyttningsplattform 

 

 

Bekostas av 
kommunen. 

Individmärks 
och registreras 
enligt lokal 
rutin.  

 

Förskrivs av ansvarig 
arbetsterapeut utifrån 
kriterier för 
omvårdnadshjälpmedel 

Användning enligt 
tillverkarens bruks-
anvisning. 

Ansvarig arbetsterapeut 
instruerar i samband 
med utprovning. 

Daglig funktions-
kontroll samt rengöring 
sköts av om-
vårdnadspersonal. 

Rapporteras till pati-
entansvarig arbetsterapeut 
när den inte längre används. 
Utrangering bedöms av 
tekniker. 

Stålyft/uppresningslyft Bekostas av 
kommunen. 

Individmärks 
och registreras 
enligt lokal 
rutin. 

 

Förskrivs av ansvarig 
arbetsterapeut utifrån 
kriterier för 
omvårdnadshjälpmedel  

Användning enligt 
tillverkarens bruks-
anvisning. 

Ansvarig arbetsterapeut 
instruerar i samband 
med utprovning. 

 

Daglig funktions-
kontroll samt rengöring 
sköts av om-
vårdnadspersonal. 

Akut/förebyggande 
underhåll/säkerhetsko
ntroll av tekniker. 
Besiktning 1gång/år av 
ackrediterad person.   

 

Rapporteras till pati-
entansvarig arbetsterapeut 
när den inte längre används. 
Utrangering bedöms av 
tekniker 

Lyft, mobil Bekostas av 
kommunen. 

Individmärks 
och registreras 
enligt lokal 
rutin. 

 

Förskrivs av ansvarig 
arbetsterapeut utifrån 
kriterier för 
omvårdnadshjälpmedel  

Användning enligt 
tillverkarens bruks-
anvisning. 

Ansvarig arbetsterapeut 
instruerar i samband 
med utprovning. 

 

Daglig funktions-
kontroll samt rengöring 
sköts av om-
vårdnadspersonal. 
Akut/förebyggande 
underhåll/säkerhetsko
ntroll av tekniker.  
Besiktning 1gång/år av 
ackrediterad person. 

 

Rapporteras till pati-
entansvarig arbetsterapeut 
när den inte längre används. 
Utrangering bedöms av 
tekniker 
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Produkt Anskaffning Förskrivning Användning/ 
utbildning 

Underhåll Retur/ 
utrangering 

Taklyft fristående Bekostas av 
kommunen. 

Individmärks 
och registreras 
enligt lokal rutin. 

 

Förskrivs av ansvarig 
arbetsterapeut utifrån 
kriterier för 
omvårdnadshjälpmedel  

Användning enligt 
tillverkarens bruks-
anvisning. 

Ansvarig arbetstera-
peut instruerar i 
samband med ut-
provning. 

 

Daglig funktionskontroll  
samt rengöring 
sköts av omvårdnads- 
personal.  

Akut/ 
förebyggande 
underhåll/säkerhets- 
kontroll av tekniker.  

Besiktning 1gång/år 
av ackrediterad person. 

Rapporteras till pati-
entansvarig arbetsterapeut 
när den inte längre används. 
Utrangering bedöms av 
tekniker. 

Taklyft fast monterad Bekostas av 
kommunen. 

Individmärks 
och registreras 
enligt lokal rutin.  

Förskrivs av ansvarig 
arbetsterapeut utifrån 
kriterier för 
omvårdnadshjälpmedel  

Användning enligt 
tillverkarens bruks-
anvisning. 

Ansvarig arbetstera-
peut instruerar i 
samband med ut-
provning. 

Daglig funktionskontroll 
samt rengöring sköts av 
omvårdnadspersonal. 

Akut/förebyggande 
underhåll/säkerhetskontroll 
av tekniker. Besiktning 
1gång/år av ackrediterad 
person. 

 

Rapporteras till pati-
entansvarig arbetsterapeut 
när den inte längre används. 
Utrangering bedöms av 
tekniker 

Lyfttillbehör 

• Byglar 

Bekostas av 
kommunen.  

Individmärks 
och registreras 
enligt lokal rutin. 

 

Förskrivs av ansvarig 
arbetsterapeut utifrån 
kriterier för 
omvårdnadshjälpmedel.  

Använd endast till-
behör godkända av 
tillverkaren enligt 
bruksanvisning. 

Ansvarig arbetstera-
peut instruerar i 
samband med ut-
provning.  

Daglig funktionskontroll 
samt rengöring sköts av 
omvårdnadspersonal.  

Akut/förebyggande 
underhåll/säkerhetskontroll 
av tekniker.   

 

Rapporteras till pati-
entansvarig arbetsterapeut 
när den inte längre används. 
Utrangering bedöms av 
tekniker. 
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Produkt Anskaffning Förskrivning Användning/ 
utbildning 

Underhåll Retur/ 
utrangering 

Lyftsele Bekostas av 
kommunen.  

Individmärks 
och registreras 
enligt lokal rutin. 

 

 

Förskrivs av ansvarig 
arbetsterapeut utifrån 
kriterier för 
omvårdnadshjälpmedel. 

Utprovningsproto-
koll/instruktion samt 
bruksanvisning med 
tvättråd för lyftselen 
skall finnas. 

 

Användning enligt 
tillverkarens bruks-
anvisning. 

Ansvarig arbetstera-
peut instruerar i 
samband med ut-
provning. 

 

Daglig funktionskontroll 
samt rengöring sköts av 
omvårdnadspersonal. 

Periodisk besiktning 
2ggr/år av ansvarig 
arbetsterapeut. 

 

Rapporteras till pati-
entansvarig arbetsterapeut 
när den inte längre används. 
Trasig lyftsele tas genast ur 
bruk.  
Utrangering bedöms av 
arbetsterapeut/tekniker. 

SÄNG 
Vårdsäng Bekostas av 

kommunen. 

Individmärks 
och registreras 
enligt lokal rutin. 

 

Förskrivs av ansvarig 
arbetsterapeut utifrån 
gällande kriterier för 
omvårdnadshjälpmedel. 

 

Användning enligt 
tillverkarens bruks-
anvisning. Ansvarig 
arbetsterapeut in-
struerar i samband 
med utprovning. 

Daglig funktionskontroll 
samt rengöring sköts av 
omvårdnadspersonal, den 
enskilde eller anhörig. 

Akut/förebyggande 
underhåll/säkerhetskontroll 
av tekniker. 

 

Rapporteras till pati-
entansvarig arbetsterapeut 
när den inte längre används. 
Utrangering bedöms av 
tekniker 

 

 

  



 

Kopia utskriftsdatum: 2022-12-12  Sid 7 (11) 

Produkt Anskaffning Förskrivning Användning/ 
utbildning 

Underhåll Retur/ 
utrangering 

Sängtillbehör vårdsäng 

• Stödhandtag/ 
vändhandtag 

• Uppresningsstöd  
• Dävert/lyftbåge 
• Sängbygel 

Bekostas av 
kommunen. 
Individmärks 
och registreras 
enligt lokal rutin. 

 

 

Förskrivs av ansvarig 
arbetsterapeut utifrån 
gällande kriterier för 
omvårdnadshjälpmedel. 

 

Använd endast till-
behör godkända av 
tillverkaren enligt 
bruksanvisning. 

Ansvarig arbetste-
rapeut instruerar i 
samband med ut-
provning. 

Daglig funktionskontroll 
samt rengöring sköts av 
omvårdnadspersonal, den 
enskilde eller anhörig. 

 

 

Rapporteras till pati-
entansvarig arbetsterapeut 
när den inte längre an-
vänds. Utrangering bedöms 
av tekniker. 

Grindskydd 

 

 

 

 

 

 

Bekostas av 
kommunen. 
Individmärks 
och registreras 
enligt lokal rutin. 

 

 

Förskrivs av ansvarig 
arbetsterapeut utifrån 
gällande kriterier för 
omvårdnadshjälpmedel. 

 

Använd endast till-
behör godkända av 
tillverkaren enligt 
bruksanvisning. 

Ansvarig arbetste-
rapeut instruerar i 
samband med 
utprovning. 

 

Daglig funktionskontroll 
samt rengöring sköts av 
omvårdnadspersonal. 

 

Rapporteras till pati-
entansvarig arbetsterapeut 
när det inte längre an-
vänds. Utrangering bedöms 
av tekniker 
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Produkt Anskaffning Förskrivning Användning/ 
utbildning 

Underhåll Retur/ 
utrangering 

Sängdävert, fristående Bekostas av 
kommunen.  

Individmärks 
och registreras 
enligt lokal rutin. 

 

Förskrivs av ansvarig ar-
betsterapeut utifrån gäl-
lande kriterier för 
omvårdnadshjälpmedel. 

 

Användning enligt 
tillverkarens 
bruksanvisning. 

Ansvarig arbetste-
rapeut instruerar i 
samband med 
utprovning. 

 

Daglig funktionskontroll 
samt rengöring sköts av 
omvårdnadspersonal, 

den enskilde eller anhörig. 

 

Rapporteras till pati-
entansvarig arbetsterapeut 
när den inte längre an-
vänds. Utrangering bedöms 
av tekniker 

 

Förhöjningsklossar 

 

 

 

 

 

 

Bekostas av 
kommunen. 

Individmärks 
och registreras 
enligt lokal rutin. 

 

 

 

Förskrivs av ansvarig ar-
betsterapeut utifrån gäl-
lande kriterier för 
omvårdnadshjälpmedel.  

 

Användning enligt 
tillverkarens 
bruksanvisning. 

Ansvarig arbetste-
rapeut instruerar i 
samband med 
utprovning. 

 

Daglig funktionskontroll 
samt rengöring sköts av 
omvårdnadspersonal, den 
enskilde eller anhörig. 

Rapporteras till pati-
entansvarig arbetsterapeut 
när den inte längre an-
vänds. Utrangering bedöms 
av tekniker 
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MADRASSER 
Produkt Anskaffning Förskrivning Användning/ 

utbildning 
Underhåll Retur/ 

utrangering 

Basmadrass 

 

 

 

 

 

 

Bekostas av 
kommunen.  

Individmärks 
och registreras 
enligt lokal rutin. 

 

 

Medföljer vid 
förskrivning av 
vårdsäng.  

Används enligt 
tillverkarens 
bruksanvisning. 

Daglig funktionskontroll 
samt rengöring sköts av 
omvårdnadspersonal, den 
enskilde eller anhörig. 

Rapporteras till pati-
entansvarig arbetsterapeut 
när den inte längre an-
vänds. Utrangering bedöms 
av tekniker. 

Medelriskmadrass 

 

 

 

 

 

Bekostas av 
kommunen.  

Individmärks 
och registreras 
enligt lokal rutin. 

 

Medföljer vid 
förskrivning av 
vårdsäng. 

Används enligt 
tillverkarens 
bruksanvisning 

Daglig funktionskontroll 
samt rengöring sköts av 
omvårdnadspersonal, den 
enskilde eller anhörig. 

Rapporteras till pati-
entansvarig arbetsterapeut 
när den inte längre an-
vänds. Utrangering bedöms 
av tekniker 

Madrass  
Medelrisk 
luftväxlande 

Bekostas av 
kommunen. 

Individmärks 
och registreras 
enligt lokal rutin. 

 

RAPS-bedömning och 
hudbedömning görs av 
arbetsterapeut och sjuk-
sköterska. 

Förskrivs av ansvarig ar-
betsterapeut utifrån gäl-
lande kriterier för 
omvårdnadshjälpmedel. 

Användning enligt 
tillverkarens 
bruksanvisning. 

Ansvarig arbetste-
rapeut instruerar i 
samband med 
utprovning. 

 

Daglig funktionskontroll 
samt rengöring utförs av 
omvårdnadspersonal, den 
enskilde eller anhörig. 

Akut och förebyggande 
underhåll av kompressorer 
görs av tekniker. 

Rapporteras till pati-
entansvarig arbetsterapeut 
när den inte längre an-
vänds. Utrangering bedöms 
av tekniker 
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Övrigt 

Produkt Anskaffning Förskrivning Användning/ 
utbildning 

Underhåll Retur/ 
utrangering 

Hälskydd Inte på avtal 

Ingår inte i 
sortimentet för 
alla kommuner. 

RAPS-bedömning och 
hudbedömning görs av 
arbetsterapeut och sjuk-
sköterska. 

Förskrivs av ansvarig ar-
betsterapeut utifrån gäl-
lande kriterier för 
omvårdnadshjälpmedel 

Används enligt 
tillverkarens 
bruksanvisning 

Daglig funktionskontroll 
samt rengöring sköts av 
omvårdnadspersonal. 

 

Rapporteras till pati-
entansvarig arbetsterapeut 
när den inte längre an-
vänds. Utrangering bedöms 
av tekniker 

 

 

 

Positioneringskuddar 

 

Lokal rutin kan finnas (Hanteras 
som grundutrustning på 
boenden i vissa kommuner) 

Bekostas av 
kommunen. 

Individmärks 
och registreras 
enligt lokal rutin. 

 

Förskrivs av ansvarig ar-
betsterapeut utifrån gäl-
lande kriterier för 
omvårdnadshjälpmedel.  

 

Användning enligt 
tillverkarens 
bruksanvisning. 

Ansvarig arbetste-
rapeut instruerar i 
samband med 
utprovning. 

 

Daglig funktionskontroll 
samt rengöring sköts av 
omvårdnadspersonal 

Rapporteras till pati-
entansvarig arbetsterapeut 
när den inte längre an-
vänds. Utrangering bedöms 
av tekniker 

 

Fallskyddsmatta 

 

 

Lokal rutin kan finnas (Hanteras 
som grundutrustning på 
boenden i vissa kommuner) 

Bekostas av 
kommunen. 

Individmärks 
och registreras 
enligt lokal rutin. 

 

Förskrivs av ansvarig ar-
betsterapeut utifrån gäl-
lande kriterier för 
omvårdnadshjälpmedel.  

 

Användning enligt 
tillverkarens 
bruksanvisning. 

Ansvarig arbetste-
rapeut instruerar i 
samband med 
utprovning. 

 

Daglig funktionskontroll 
samt rengöring sköts av 
omvårdnadspersonal 

Rapporteras till pati-
entansvarig arbetsterapeut 
när den inte längre an-
vänds. Utrangering bedöms 
av tekniker 
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