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Förvaltningsnamn  

 

Regionrevisionen  

 

 

Regionstyrelsen  

Granskning av kvalitetssäkring av 
medicintekniska produkter  
 
Regionens revisorer har, med hjälp av sakkunnigt biträde, granskat kvalitetssäkring 

av medicinteknisk utrustning i Region Jönköpings län.  
 

Syftet med granskningen är att bedöma ändamålsenligheten i Region Jönköpings läns 

arbete med att kvalitetssäkra såväl medicinteknisk utrustning som användningen av 

denna.  

Granskningsrapporten ”Region Jönköpings län - Granskning av kvalitetssäkring av 

medicinteknisk utrustning” överlämnas härmed till regionstyrelsen. 

 

Bakgrund 
Vårdgivarens ansvar för hantering av medicintekniska produkter anges i lag 

(1993:584) om medicintekniska produkter och Socialstyrelsens föreskrift 

”Användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården” (SOSFS 

2008:1 ändrad SOSFS 2013:6).  

 

Dagens hälso- och sjukvård är i hög grad beroende av en fungerande, tillgänglig 

och säker medicinsk teknik. Sammantaget betingar de medicintekniska 

utrustningarna också stora ekonomiska värden i regionen. De förtroendevalda 

revisorerna önskar granska regionens organisation, ansvarsfördelning, tillämpade 

rutiner etc., avseende den medicintekniska utrustningen. 

Revisorernas bedömning 
En sammanfattande slutsats är att den medicinsktekniska verksamheten fungerar i 

huvudsak tillfredsställande.     
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Den nya organisationen har inte fullt ut fått genomslag i verksamheterna. De olika 

sjukhusen har också kommit olika långt i anpassning till regiongemensamma 

system och rutiner. Sjukhuset i Värnamo har längst väg att gå i denna anpassning. 

Hela den potential som omorganisationen innebär för mer samordnade och 

effektiviserande processer och rutiner har därmed inte förverkligats i 

verksamheterna. Delvis till följd av att organisationen inte satt sig i alla delar.   

 

I och med att alla tre sjukhusen ISO-certifieras under 2016 finns det 

ledningssystem och processer framtagna för den medicinsktekniska verksamheten. 

Inom Verksamhetsstöd och service finns serviceprocessen Medicinsk teknik 

(MT). Det finns som regel klara uppfattningar om ansvar i verksamheten, men det 

saknas formaliserade skriftliga överenskommelser eller motsvarande som reglerar 

gränsytan mellan MT och klinikerna samt MTs uppdrag. Variationer finns även 

när det gäller befattningsbeskrivningar o dyl. för likartad verksamhet. 

 

Sammantaget skulle regionen vinna både ur effektivitets- och kvalitetssynpunkt 

på en anpassning till gemensamma system och rutiner samt på att utveckla 

standardiserade dokument för befattningsbeskrivningar etc.   

 

Revisorernas rekommendationer till regionstyrelsen 
Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen riktas följande 

rekommendationer till regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa och sjukvård:  

 

 Regionstyrelsen bör överväga att formellt delegera ansvaret för 

hanteringen av medicintekniska produkter till verksamheterna.   

 Skriftliga överenskommelser mellan klinikerna och MT som reglerar 

ansvar och servicenivåer bör tas fram. 

 Överenskommelser mellan MT och servicefunktionerna bör tas fram. 

 Standardiserade dokument för befattningsbeskrivningar etc. bör utvecklas 

där det är lämpligt. 

 Information och formalisering bör öka för att undanröja oklarheter 

avseende anskaffningsprocessen inklusive äskandeprocessen.    

 Samtliga kliniker bör registrera all utrustning, förebyggande och 

avhjälpande underhåll, reparationer, service, felanmälan mm i Medusa och 

på ett likartat sätt. 

 Ett gemensamt förhållningssätt till behovet av ”körkort” eller motsvarande 

för samma utrustning vid regionens olika sjukhus bör finnas. 

 Systematiska uppföljningar av felanmälningar bör införas. 

 Information och andra insatser bör genomföras för att uppnå en ”god 

anmälningskultur” i hela regionen. 
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Svar från regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa och sjukvård 
Revisorerna vill ha svar från regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa och 

sjukvård på vilka åtgärder styrelsen respektive nämnden avser vidta till följd av 

granskningens resultat och revisorernas rekommendationer. Revisorerna vill att 

svaret har kommit till revisorerna senast 2017-01-19. 

 

 

 

Göte Wahlström   Anders Gustafsson 

Ordförande   Vice ordförande 


