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Riktlinjer för hantering av medicintekniska produkter 
Undersökningsutrustning / behandlingshjälpmedel 
 
Instruktionen hänvisar till gällande bestämmelser som beskrivs i överenskommelsen ”Ansvarsfördelning medicintekniska produkter 
m.m. mellan Region Örebro län och 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: 
Arbetsuppgifter för apparatansvarig gällande undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel  

Förteckning över medicintekniska produkter – undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel  

Egenkontroll av medicintekniska produkter – undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel  
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MTP Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel 

Produkt 

Lokala 
avvikelser i 
sortimentet 
kan 
förekomma 

 

Verksamhet 

 

Anger var 
produkterna 
finns 

Anskaffning 
 

Ansvarig: 
Inköpsansvarig/ 
Utsedd ansvarig 

 

Lokal rutin för inköp 
kan finnas 

Förskrivning 

 

 

Användning/utbildning 

 

Ansvarig 
Enhetschef och sjuksköterska   

  

Underhåll 

 

Ansvarig: 
Sjuksköterska, om-
vårdnadspersonal eller 
annan ansvarig 

Omdisponering/ 
utrangering 
 
Ansvar: 
Sjuksköterska/Ut-
sedd ansvarig  

Blodsocker-
mätare 

Särskilt bo-
ende/hem-
sjukvården 

(Innefattar 
även LSS). 

På varje enhet bör 
man sträva efter att 
använda samma 
typ av 
blodsockermätare. 
Beställs enligt lokal 
rutin. 

I ordinärt boende 
ska diabetikern ha 
sin egen 
blodsockermätare. 

Användning enligt tillverkarens 
bruksanvisning. Används av 
personal med reell kompetens, 
sjuksköterska instruerar. 

  

Underhåll och rengöring 
enligt bruksanvisning. 

 

. 

 

Uttjänt blod- 

sockermätare 
kasseras.                           

Blodtrycks-
mätare 

 

Särskilt bo-
ende/hem-
sjukvården 

(Innefattar 
även LSS). 

Förslag inköp från 
Henry Eriksson AB 

Bilaga 1 

 

 Användning enligt tillverkarens 
bruksanvisning. Används av 
personal med reell kompetens, 
sjuksköterska instruerar. 

Funktionskontroll årligen 
med kontrollmanometer. 

Rengöring vid behov. 

Uttjänt blodtrycks-
mätare kasseras.  

Kontrollma-
nometer 

för blod-
trycksmätare 

Ska finnas 
minst en i varje 
kommun 

Plats enligt 
lokal 
beskrivning. 

Förslag inköp från 
Henry Eriksson AB 

Bilaga 1 

 Användning enligt tillverkarens 
bruksanvisning. av apparatan-
svarig. 

 

Funktionskontroll vart 
annat år. 

Uttjänt manometer 
kasseras enligt 
anvisning. 

Diskdesin-
fektor 

 Enligt upphand-
lingsförfarande. 

 

Kontakt tas med 
hygiensköterska. 

 Användning enligt tillverkaren, 
utbildning av tillverkaren. 

Akut och förebyggande 
underhåll en gång per år 
av tekniker enligt lokal 
rutin 

Uttjänt diskdesin-
fektor kasseras. 
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Produkt 

 

  

Verksamhet 

 

Anger var 
produkterna 
finns 

Anskaffning 

 

Ansvarig:  
Inköpsansvarig/ 
Utsedd ansvarig 

Förskrivning 

 

 

Användning/utbildning 

 

Ansvarig: 
Enhetschef och sjuksköterska   

  

Underhåll 

 

Ansvarig: 
Sjuksköterska, om-
vårdnadspersonal eller 
annan ansvarig 

Omdisponering/ 

utrangering 

Ansvar: 
Sjuksköterska/Ut-
sedd ansvarig  

Spoldesin-
fektor 
 

 Enligt upphand-
lingsförfarande. 

Kontakt tas med 
hygiensköterska. 

 Användning enligt tillverkaren, 
utbildning av tillverkaren. 

Akut och förebyggande 
underhåll en gång per år 
av tekniker via avtal med 
tillverkaren eller enligt 
lokal rutin. 

Uttjänt spoldesin-
fektor kasseras. 

 

Dropp-
ställningar 

Ska finnas 
inom 
kommunal 
vård, enl. 
länsöverens-
kommelse 

Bekostas av 
verksamheten. 

 Användning enligt tillverkarens 
bruksanvisning. 

Rengöring av hjul som 
håll fria från skräp. 

Uttjänt droppställning 
kasseras.  

Otoskop  Bilaga 1  Användning enligt tillverkarens 
bruksanvisning.   

Underhåll enligt till-
verkarens bruks-
anvisning. 

Uttjänt otoskåp 
kasseras. 

Stetoskop Särskilt bo-
ende/hem-
sjukvården 

(Innefattar 
även LSS). 

Bilaga 1  Användning enligt tillverkarens 
bruksanvisning. 

Öronoliver rengörs vid 
behov. 

Uttjänt stetoskop 
kasseras. 

Saturations-
mätare 

   Användning enligt tillverkarens 
bruksanvisning 

Batteri byts vid behov Uttjänt kasseras 
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Produkt 

 

  

Verksamhet 

 

 

Anger var 
produkterna 
finns 

Anskaffning 

 

 

Ansvarig: 
Inköpsansvarig/Uts
edd ansvarig 

Förskrivning 

 

 

Användning/utbildning 

 

 

Ansvarig: 
Enhetschef och sjuksköterska   

  

Underhåll 

 

 

Ansvarig: 
Sjuksköterska, om-
vårdnadspersonal eller 
annan ansvarig 

Omdisponering/ 

utrangering 

  

Ansvar: 
Sjuksköterska/Ut-
sedd ansvarig  

Inkontinens-
produkter 

 

  Förskrivs av 
sjuksköterska 
med adekvat 
utbildning utifrån 
individuell 
bedömning 

   

Sug Särskilt bo-
ende, ej LSS 
boende. 

  Används enligt tillverkarens 
bruksanvisning. 

Underhåll 1 gång per år 
enligt tillverkarens 
bruksanvisning.  

Uttjänt sug kasseras. 

Termometer 
digital 

Särskilt bo-
ende/hem-
sjukvården 

(Innefattar 
även LSS). 

Bilaga 1  Användning enligt tillverkarens 
bruksanvisning. 

 

Dokumentation ska göras om 
vilken mätmetod som används.  

Batteri byts vid behov. Uttjänt termometer 
kasseras. 

 

Våg, sittvåg  Corina Medical  Användning enligt tillverkarens 
bruksanvisning. 

Kontroll av våg, sker med 
hjälp av kontrollerade 
vikter. 

Uttjänt sittvåg kas-
seras. 

Bladderscan 

Finns i vissa 
kommuner, 
borde finnas 
minst en i varje 
kommun 

 Inte krav 

(Lånas ofta från 
lokal vårdcentral) 

  Kalibreras enligt 
tillverkarens 
bruksanvisning 
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	Bilagor:

