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Rutin 

För märkning och registrering av Medicintekniska produkter 

 

I benämningen Medicintekniska produkter ingår grundutrustning, arbetstekniska 
hjälpmedel samt hjälpmedel för behandling och träning. Den utrustning som ska märkas 
och registreras är den som är köpt och ägd av Tibro kommun. 

Personligt förskrivna hjälpmedel ägs av HMC och ska inte registreras eller märkas av oss. 

(Registrering av grundutrustning som hyrts av HMC kan göras 

på blankett Registrering av grundutrustning/medicinteknisk produkt  

Dessa får dock ej märkas med Tibro kommuns etiketter utan det är HMC märkning som 
gäller.) 

 

Ansvar 

 Enhetschef 

o Enhetschef har ansvar för att vårdenheten är grundutrustad enligt verksamhetens 
syfte. Han/hon ansvarar också för att utrustning finns för att förebygga 
arbetsskada, d.v.s. arbetstekniska hjälpmedel. Enhetschefen ska se till att 
grundutrustning och arbetstekniska hjälpmedel märks och registreras samt att 
servicejournal förs på dessa hjälpmedel.  

 

 HSL personal 

o Tar ansvar för hjälpmedel för behandling och träning. Märker upp, registrerar samt 
för servicejournal.  

 

Märketikett 

 Grundutrustning 

o Grundutrustning innefattar den utrustning som köpts in till  vårdenheten, t.ex 
sängar, lyftar mm. 

o Grön etikett – Tibro kommun Grundutrustning  

 

 Medicinteknisk produkt 
 

o Medicinteknisk produkt innefattar behandlings och  träningsutrustning, t.ex. 
positioneringskuddar,  träningscykel, mm. 

o Röd etikett – Tibro kommun Medicinteknisk produkt 
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 Kodning 

o Enhet – förkortning av boendets namn, t.ex. Bäckliden demensboende märks Bd.*  
o Inv.kod – inventarie kod, varje grupp av hjälpmedel har samma kod, t.ex. sängar 

har inv.kod 201* 
o Löpnummer – varje grupp av hjälpmedel numreras sedan på varje enhet - 1,2,3 

osv. 

 

           Märkning på etiketten sker med vattenfast penna. 

*Register för enhets kod samt inventarie kod  

 

 Märkning på textila produkter 

o På textila produkter där etikett ej kan fästas, så skriver man  direkt på 
produkten enligt kodning ovan. 

 

Registrering 

Registrering av varje individ/produkt ska ske på blankett Registrering av 
Grundutrustning/medicinteknisk produkt.  

 

Servicejournal 

Service journal ska föras på varje individ/produkt, Servicejournal för 
grundutrustning/medicinteknisk produkt. Detta innebär att man ska göra en ankomst 
kontroll för att säkerställa funktion, besiktiga produkten enligt tillverkarens 
rekommendationer eller annars en gång/år enligt checklista.* Här ska man även föra in 
om produkten behövt repareras och vad som då gjorts. 

*Ankomstkontroll och besiktnings checklista 

 

Övrigt 

Varje enhet ska ha rutiner för rengöring av hjälpmedel samt pumpning av luftfyllda däck 
på rullstolar. 

Vid frågor om vilka rengöringsmedel och desinfektionsmedel som rekommenderas ta 
kontakt med tillverkaren, HMC eller enheten för vårdhygien. 

 

 


