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Hjälpmedel, rengöring och kontroll av, 
kirurgavdelningen LE 

Hjälpmedel – medicinteknisk produkt 
Hjälpmedel vid rörelsehinder samt arbetstekniska hjälpmedel hanteras som medicintekniska produkter. 

De ska vara CE-märkta och regleras enligt lagen om medicintekniska produkter (Vårdhandboken, 

”Hjälpmedel vid rörelsehinder”). 

Ansvarsfördelning 
Det yttersta ansvaret för de medicintekniska produkterna och deras användning ligger på 

verksamhetschefen, som även kan delegera ansvar till någon annan befattningshavare. Vidare finns det 

ett yrkesansvar, vilket i korthet innebär att all personal har ett eget yrkesansvar.  

Detta innebär att var och en 

 får använda sådana produkter som han eller hon har kompetens för (saknas kompetens ska den 

överordnade informeras och ansvaret flyttas till överordnade) 

 endast använder säkra och medicinskt ändamålsenliga produkter 

 ser till att produkterna är kontrollerade vad gäller funktion och säkerhet, och korrekt installerade 

innan de tas i bruk 

 ser till att produkterna underhålls/rengörs regelbundet 

 ser till att bruksanvisningar/teknisk dokumentation finns tillgänglig 

 ser till att produkterna utrangeras när de inte längre får användas 

(Vårdhandboken, ”Medicintekniska produkter”) 

Lokal rutin gällande reparation och service 
Lasarettet i Enköping har köpt in (från Uppsala) tjänsten reparation och service av hjälpmedel. Vid 

felanmälan ske en speciell blankett fyllas i. Det är viktigt att korrekt löpnummer skrivs, eftersom det talar 

om vilken modell, fabrikat och eventuella reservdelar som reparatörerna behöver ta med sig alternativt 

beställa. Blanketten finns hos biträdande avdelningschef. Faxnummer står på blanketten.  

Rengöring och kontroll 
För all rengöring gäller att datum alltid ska dokumenteras. Det är viktigt att hjälpmedlet kontrolleras 

regelbundet. Omfattningen av funktionskontrollen beror på hjälpmedlets komplexitet och typ. Resultat 

och genomförande av funktionskontrollen ska dokumenteras (Vårdhandboken, ”Hjälpmedel vid 

rörelsehinder”). 
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Förflyttningshjälpmedel 
Rengöring 

Lyftbälte Lyftskynke Turner Vridplatta 

Glidtäcke   Glidbräda 

• Tvättas i tvättmaskinen efter varje patient. 

• 70C Använd inte sköljmedel, undvik torktumling. 

• Spill av kroppsvätskor torkas omedelbart upp 

med ett alkoholbaserat rengöringsmedel.  

• Glidlakan läggs i rosa säck och skickas till 

Berendsen för tvätt.  

• Rengörs med Sprint Allrent och vatten minst 1 

gång/månad samt mellan varje patient. 

• Spill av kroppsvätskor samt efter infekterad 

patient, använd ett alkoholbaserat 

rengöringsmedel.  

Kontrollera att 

• sömmar och material är hela och fria från skador 

• materialet inte är nött och blekt 

• spännen och handtag håller för kraftig belastning 

• glidtäcket är glatt och glider lätt (testa genom att 

rulla täcket fram och åter) 

• skruvar är åtdragna och att ingen saknas (turner) 

• den är stabil innan den används (turner) 

• turnern och vridplattan roterar obehindrat 

• glidbrädan känns fast och har spänst (böj 

försiktigt i skivan) 

• att ytan på glidbrädan är glatt och glider lätt 

 

Gånghjälpmedel 
Rengöring 

Gåbord Kryckkäpp Rollator 

• Rengör med Sprint Allrent och vatten minst 1 gång/månad, samt efter varje patient. 

• Hjälpmedel som används av mer än en patient torkas av med Sprint Allrent och vatten mellan 

patienterna. 

• Spill av kroppsvätskor torkas omedelbart upp med ett alkoholbaserat rengöringsmedel. 

• Hjälpmedel som använts av infekterad patient, använd ett alkoholbaserat rengöringsmedel. 

• Hjulen rengörs med Sprint Allrent och vatten vid behov. 

Kontrollera att 

Gåbord Kryckkäpp Rollator 

• hydrauliken fungerar 

• skruvar är åtdragna och att 

ingen saknas 

• bromsarna vid hjulen fungerar 

• att det är stabilt 

• Gåborden laddas varje 

söndagskväll, laddare skall 

finnas i hjälpmedel förrådet 

• de är stabila innan de används  

• skruvar är åtdragna och att 

ingen saknas 

 

• kontrollera regelbundet 

att bromsarna fungerar 

• den är stabil innan den 

används efter att ha varit 

hopfälld 

• skruvar är åtdragna och 

att ingen saknas 
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Hygienhjälpmedel 
Rengöring 

Duschstol Toalettstolsförhöjare 

• Rengörs med ett alkoholbaserat rengöringsmedel mellan varje patient och när stolen tas bort. 

• Hjulen rengörs med Sprint Allrent och vatten vid behov. 

Kontrollera att 

• skruvar är åtdragna och att ingen saknas 

• hjulen roterar obehindrat 

• bromsarna vid hjulen fungerar 

• att det är stabilt 

• skruvar är åtdragna och att ingen saknas 

• att det är stabilt 

Ortopedihjälpmedel 

Rengöring 

Håkanskena Kilkudde Sandsäck 

• Torka av med Sprint Allrent och vatten efter varje patient 

• Spill av kroppsvätskor samt hjälpmedel som använts av infekterad patient, använd ett alkoholbaserat 

rengöringsmedel 

• (Hjälpmedel som inte är avtorkbara: Lägg hjälpmedlet i en plastpåse och dra ett örngott över. 

Örngott/plastpåse byts mellan varje patient.) 

Kontrollera att 

• skenor, kuddar och sandsäckar är hela (inga sprickor, hål etc.) 

Övriga hjälpmedel 
Rengöring 

Rullstol Coxitstol 

• Rengörs med Sprint Allrent och vatten minst 1 gång/månad samt efter varje patient 

• Spill av kroppsvätskor samt efter infekterad patient, använd ett alkoholbaserat rengöringsmedel 

• Hjulen rengörs med Sprint Allrent och vatten vid behov 

Kontrollera att 

• det finns tillräckligt med luft i däcken 

• skruvar är åtdragna och att ingen saknas 

• skruvar är åtdragna och att ingen saknas 

• bromsar, hjul och hydraulik fungerar 
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