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Revisionskontoret

Svar på revisionsrapport om Medicinsk teknik
Landstingsstyrelsen vill avge följande svar på revisionsrapport
Granskning av Medicinsk teknik.
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget i
Värmland granskat arbetet med medicinteknisk utrustning. Syftet har varit
att bedöma ändamålsenligheten i det arbete som sker i Landstinget i
Värmland för att kvalitetssäkra såväl medicinteknisk utrustning som
användningen av denna. I detta yttrande kommenteras och besvaras
rekommendationerna i revisionsrapporten.
Revisorernas rekommendationer i kursiv text kommenteras var för sig
nedan.
Fortsätt arbetet med processorientering inom MT och säkerställ därigenom
efterlevnaden av socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem.
Verksamheten har definierade processer och tillhörande styrande dokument.
En plan finns för att under 2016 fortsätta arbetet genom att utse processansvariga och medlemmar i arbetsgrupperna.
Överväg att samla alla uppgifter kopplade till MTU i ett system, lämpligen
Medusa. Detta för att lättare kunna få en överblick över all MTU i
landstinget.
Idag har landstingsservice, hjälpmedelscentralen och MT olika system. Det
finns också exempel på verksamheter som inte har något system alls. En
kartläggning av alla medicintekniska produkter inom landstinget bör göras. I
nästa steg kan registrering ske för att säkra spårbarhet och funktionellt
status.
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Överväg att skapa en enhetlig organisatorisk hemvist inom MT för all
personal som ur teknisk synvinkel handhar medicinteknisk utrustning.
Härigenom skapas en större kompetensbas för medicinsk teknisk och
underlättas möjligheten att ha gemensamma stödsystem. Den fysiska
hemvisten behöver inte påverkas.
Om en organisatorisk samling av all medicinteknisk kompetens kan leda till
samma kvalité på de tjänster som levereras och en samlad kontroll på de
medicintekniska tjänster som köps in bör utredas närmare. Detta sker
lämpligast inom det nybildade området slutenvård efter att den nya
linjeorganisation för hälso- och sjukvården inom landstinget träder i kraft i
april 2016.
Inom radiologin i Karlstad behöver rutinerna för behörighetshanteringen
avseende handhavande av MTU utvecklas. Det behöver säkerställas att
rutinen även omfattar personal som återvänder efter en längre tids
frånvaro.
Idag finns behörighetsbevis för varje typ av utrustning(modalitet). Beviset
godkänns av den superuser som är ansvarig för utrustningen.
Behörighetsbevisen tas upp vid årligt medarbetarsamtal. Vid lång frånvaro
tas kontakt med enhetschef om man känner sig osäker på utrustningen.
Inför mål och enhetlig mätning/uppföljning av driftstopp på MTU för att
ytterligare öka fokuseringen på syftet med att ha en medicinteknisk
verksamhet.
Verksamheten planerar att arbeta med vidareutveckling av arbetssätten
avseende driftstoppshantering under 2016.
Se över och justera nuvarande nyckeltal inom MT för att göra dem mer
träffsäkra.
Verksamheten bekräftar att detta är ett viktigt förbättringsområde och arbete
med detta har påbörjats. Som ett led i processarbetet kommer nya nyckeltal
att beslutas.
Förbättra stödet för tidrapportering inom MT och inför krav att redovisa all
tid i syfte att säkerställa effektiv användning av resursen tid.
Landstinget i Värmland deltar i ett nationellt arbete kring produktionssystem
för medicintekniska verksamheter. Av verksamhetens kommentarer framgår
att det kan vara svårt att fånga all närvarotid i en verksamhet som präglas av
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många ”snabba” frågor, men man avser att kunna förbättra
tidsrapporteringen avsevärt jämfört med idag
Öka samordningen av upphandling och inköp av MT-utrustningar
(understigande en miljon kronor). Härigenom kan effektiviteten i
upphandlingarna ökas och det kan säkerställas att kostnader för underhåll
och service är inkluderade.
Arbete pågår i landstinget med införande av beställarportal. Tillsammans
med upphandlingsenheten arbetar MT med inköpsflödet från behov till
leverans med målet att det ska fungera vid inköp av medicinteknisk
utrustning oavsett pris.
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