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Granskning av medicinsk teknik  

Regionens revisorer ansvarar för att genomföra årlig granskning av landsting-

ets samtliga verksamheter. Utifrån detta uppdrag och ansvar har landstingets 

revisorer utarbetat dokumentet ”Granskningsstrategi” i vilket beskrivs de områ-

den som revisorerna främst ska fokusera på under innevarande mandatperiod. 

Baserad på granskningsstrategin gör revisorerna en årlig ”Riskbedömning och 

revisionsplan”. I ”Revisionsplan 2019” har revisorerna aktualiserat en gransk-

ning avseende medicinsk teknik inkl. en uppföljning av den tidigare gransk-

ningen från 2015.  

Granskningen har, på revisorernas uppdrag, genomförts av KPMG. I rapporten 

redovisar konsulterna bland annat följande sammanfattande iakttagelser och 

rekommendationer: 

 

Den sammantagna revisionella bedömningen i denna granskning är att region-

styrelsen i all väsentlighet säkerställer att regionen har ändamålsenliga kvali-

tetssystem, rutiner, instruktioner och kompetens för att handha medicintekniska 

produkter på ett för patienterna säkert sätt, men att det finns vissa brister/ut-

vecklingsområden. En utveckling har skett sedan tidigare granskning, men 

flera av rekommendationerna är inte fullt genomförda. 

 

I rapporten lämnas följande rekommendationer: 

 

• Arbetet med processorientering inom enheten Medicinsk teknik och därige-

nom efterlevnad av socialstyrelsens riktlinjer fortskrider, men finns kvar 

som en rekommendation sedan tidigare granskning. Regionstyrelsen bör ge 

enheten Medicinsk teknik i uppdrag att fortsätta detta arbete samt säker-

ställa en uppföljning.  
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• Regionstyrelsen bör tillse att skriftliga överenskommelser mellan enheten 

Medicinsk teknik och verksamheterna inom område slutenvård som regle-

rar ansvar och servicenivåer fastställs.  

• Regionstyrelsen bör säkerställa att introduktionsutbildningar genomförs 

för nya verksamhetschefer inkluderande vad deras roll och ansvar för me-

dicintekniska produkter innebär.  

• Medicintekniska produkter som följer med patienten till en annan huvud-

man kan utgöra en patientsäkerhetsrisk. Regionstyrelsen bör ge område 

slutenvård i uppdrag att formulera en överenskommelse med kommunerna 

som säkerställer patientsäkerheten.  

 

 

 

Revisorerna översänder härmed rapporten och emotser regionstyrelsens svar, 

med redogörelse för vilka åtgärder styrelsen avser att vidta, senast den 12 no-

vember 2019. 
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