
Medicinteknisk säkerhet

Utveckling av den medicintekniska säkerheten har blivit ett av de 
mest aktuella utvecklingsområdena inom organisationerna för hälso- 
och sjukvård. Även i Social- och hälsovårdsministeriets Patient- och 
klientsäkerhetsstrategi ligger den i fokus. En utmaning är att det inte 
finns någon enhetlig modell på nationell nivå. 

Den medicintekniska 
säkerheten utvecklas 
på nationell nivå
Text: Mari Plukka, kvalitetsdirektör, Vasa centralsjukhus, Österbottens välfärdsområde
Merja Jutila, patientsäkerhetskoordinator, Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet

Sommaren 2019 uppmärksammades den medi-
cintekniska säkerheten i högre grad, då Mellersta 
Finlands sjukvårdsdistrikt bjöd in personer intres-
serade av medicinteknisk säkerhet till en gemen-
sam diskussion om de utmaningar som förekom-
mer. Redan under den här första nätverksträffen 
märkte man att den medicintekniska säkerheten 
är en mycket mångfasetterad och komplex fråga. 

Det behövs vägledningsmaterial 
och kriterier för kompetens inom 
medicinteknisk säkerhet 

Nätverket för medicinteknisk säkerhet har fortsatt 
träffas regelbundet. Också inom Utvecklings- 
centret för patient- och klientsäkerhets utveck-
lingslinje för säkerställande av kompetens har 
den medicintekniska säkerheten valts till ett av de 
första utvecklingsområdena.
 Ett av de viktigaste utvecklingsbehoven kon-
staterades vara att sammanställa ett nationellt 
vägledningsmaterial. Nätverket för medicintek-
nisk säkerhet kontaktade Fimea och samarbetet 
inleddes med att skriva en handbok om medicin-
teknisk säkerhet. Handboken sammanställs nu via 
mångprofessionellt samarbete. 
 Ett av de största problemen med utvecklingen 
av den medicintekniska säkerheten har varit att 
det inte har funnits några bestämmelser om hur 
kompetensen ska säkerställas. Det här utreds på 
nationell nivå, så att kriterierna för kompetens 
inom medicinteknisk säkerhet blir desamma obe-
roende av organisation. De nationella riktlinjerna 
utarbetas nu av experter på medicinteknisk säker-

het med stöd och vägledning av en styrgrupp som 
koordineras av Utvecklingscentret för patient- och 
klientsäkerhet.
 När kompetenskriterierna fastställs ger det 
organisationerna enhetliga ramar för förfarandet 
för att säkerställa kompetensen. Den medicintek-
niska säkerheten bör ändå betraktas också ur ett 
vidare perspektiv. 

Säkerhetsfrågorna bör beaktas redan i 
upphandlingen

Utvecklingen av den medicintekniska säkerheten 
måste börja vid upphandlingen. Upphandling-
en har en direkt inverkan på hur många olika 
medicintekniska produkter som används inom 
enheten och som användarna således måste lära 
sig använda. När kriterierna för upphandlingen 
fastställs bör man också tänka på nyttan med att 
förenhetliga utrustningen. 
 Att de medicintekniska produkterna används 
på ett säkert sätt är i högsta grad en arbetar-
skyddsfråga. Följderna kan vara allvarliga, om 
personalen inte vet hur produkterna används eller 
fungerar eller inte förstår för vilka ändamål de 
ska användas. Skador har inträffat till exempel för 
att en medarbetare inte kände till hur MRI-
utrustningen fungerar och gick in i magnetfältet 
med magnetiskt material. 
 Den medicintekniska säkerheten är alltså en 
mångfasetterad fråga som var och en av oss kan 
påverka. Ökad kunskap – bland annat med hjälp 
av kompetenskriterier – är ett sätt att öka säker-
heten för patienten, klienten och personalen. 
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I hybridoperationssalen krävs stor 
kunskap om medicintekniska produkter.
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