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Rut

Handlingsplan för medicintekniska produkter 
med anledning av Covid-19 

 
Denna handlingsplan är upprättad av MAR i Stockholms stad och kan 

komma att revideras utifrån eventuella förändringar.   

Leverans och hämtning  

Stockholms Stads har beslutat om besöksstopp i syfte att minimera 

smitta på särskilda boende för äldre. För att ytterligare minimera anta-

let externa besök behöver verksamheterna se över sina rutiner för leve-

ranser och hämtningar av medicintekniska produkter/hjälpmedel. 

 

Så länge leveranser eller returer inte sker på avdelning eller i en lägen-

het kan hjälpmedel levereras och hämtas som tidigare. Stäm av med le-

verantören i samband med order och hämtningar.  

 

Säkerställ tillgång till hjälpmedel 

Minskad tillgång på produkter och fördröjda leveranser kan uppstå när 

personer i samhället insjuknar och importprodukter försenas.  

 

Verksamheten behöver se över sin tillgång till väsentliga hjälpmedel 

för att kunna ersätta en trasig produkt eller tillgodose akut behov. Ex-

empel kan vara lyftselar (eventuellt av engångstyp), trycksårsförebyg-

gande/behandlande hjälpmedel som madrasser och dynor. Det kan 

även behövas tillgång till extra rullstolar (manuell och komfort) 

Kohortvård    

Hjälpmedlen ska vara rumsbundna. Enhetens golvlyft som används vid 

akuta behov (akutlyft) ska inte vara grundplacerad i rummet, separat 

golvlyft kan behöva hyras. Vid svårigheter att tvätta under säkra för-

hållanden kan lyftselar för engångsbruk vara ett alternativ. De klarar ca 

10 lyft och ska sedan kasseras. 

 

Rengöring av hjälpmedel 

Vid daglig rengöring av tagytor på hjälpmedel ska ytdesinfektionsme-

del med tensid eller oxiderande ytdesinfektionsmedel Virkon använ-

das. Tyger tvättas i minst 60 grader. 
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Se vårdhygieniska rutiner inom särskilda boendeformer (SÄBO) för 

äldre och LSS.  https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskaps-

stod/vardhygien/smittamne-handlingsprogram-och-riktlinjer/omhanderta-

gande-av-covid-19-inom-sabo--.pdf 

 

För mer information om vårdhygien se även https://vardgivargui-

den.se/globalassets/kunskapsstod/vardhygien/hygienrad/sarskilda-bo-

endeformer.pdf 

 

Reparationer och besiktning 

Trasig produkt förvaras i förråd i avvaktan på reparation eller ny leve-

rans från leverantör. Produkten ska innan förvaring vara rengjord och 

desinficerad.  

 

Trasiga egenägda produkter. Förskrivaren ersätter så långt som möj-

ligt med produkter från verksamhetens hjälpmedelsförråd. 

  

Hyrda produkter och produkter som regionen har kostnadsansvar för 

returneras och ersättningsprodukt beställs. I väntan på ny leverans läm-

nar förskrivaren ut en ersättningsprodukt från verksamhetens förråd. 

Luftväxlande antidecubitusmadrasser ersätts temporärt med förebyg-

gande eller behandlande skummadrasser och utökat vändschema mm 

 

Om ingen ersättningsprodukt finns tillgänglig och reparation brådskar 

ska den genomföras på plats utanför avdelning eller lägenhet.  

 

Planerade besiktningar och avhjälpande underhåll av extern leveran-

tör ska avvaktas. Detta gäller även rutinmässiga funktions- och egen-

kontroller som utförs av legitimerad personal i verksamheten. Det ute-

sluter inte att förskrivare kan behöva göra funktionskontroller utifrån 

risk som förskrivare bedömt. 

 

Produkter som kräver montering eller installation 

Vårdsängar som behöver monteras på plats kan istället monteras på 

annan plats i verksamheten och transporteras till lägenhet av verksam-

hetens personal, enligt rutin i verksamheten. Detta kan kräva tillgång 

till en sängvagn som möjliggör transport av säng på högkant i trånga 

utrymmen. 

 

Behandlande madrasser. Installeras av sjuksköterska. Installation ska 

inte göras av Bring, som levererar enligt nuvarande avtal. Om sjukskö-

terskan är osäker på hur madrassen installeras kontaktas leverantörens 

kundtjänst för rådgivning. 

 

https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/vardhygien/smittamne-handlingsprogram-och-riktlinjer/omhandertagande-av-covid-19-inom-sabo--.pdf
https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/vardhygien/smittamne-handlingsprogram-och-riktlinjer/omhandertagande-av-covid-19-inom-sabo--.pdf
https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/vardhygien/smittamne-handlingsprogram-och-riktlinjer/omhandertagande-av-covid-19-inom-sabo--.pdf
https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/vardhygien/hygienrad/sarskilda-boendeformer.pdf
https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/vardhygien/hygienrad/sarskilda-boendeformer.pdf
https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/vardhygien/hygienrad/sarskilda-boendeformer.pdf
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Taklyftsinstallation. Avvakta installationer. Använd mobila golvlyftar 

som alternativ. Hyr med fördel en extra golvlyft om en golvlyft behö-

ver vara rumsbunden.  

 

Avvikelser 

Leveranser som inte kan verkställas inom avtalad eller rimlig tid och 

resulterar i utebliven vård eller behandling inom omvårdnad eller reha-

bilitering ska rapporteras som avvikelse i Vodok 2.0 avvikelsemodul.  

 

 Vid avvikelser vid beställningar i beställningsportalen ska rap-

port även göras till Sodexo eller Hjälpmedel Stockholm enligt 

deras rutiner. 

 Avvikelser vid beställningar i Agresso ska även rapporteras le-

verantör och avtalsansvarig på Serviceförvaltningen 

 

 

 


