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Specialiserad Palliativ 
Slutenvård
Den specialiserade palliativ slutenvårdsverksamheten ska vara geografiskt belägen så 
tillgång till kommunala förbindelser finns för att underlätta besök.
 
Verksamheten ska vara sammanhåll
verksamhet. 
 
Vårdgivaren ska, i tillämpliga delar, följa de riktlinjer/krav som arbetsgruppen BOV, 
”Byggenskap och Vårdhygien”, ger i 
ombyggnation samt renovering av vårdlokaler (2010 Svensk Förening för Vårdhygien).
För tillgänglighetskrav hänvisas till Handisams 
http://www.handisam.se/Tpl/NormalPage____1388.a
vara fullt tillgänglig och enkelt avhjälpta hinder vara åtgärdade, markerade med E 
inventeringsformuläret. 
 
 
Utformningen av vårdlokaler och adekvat utrustning är av stor betydelse för att 
förebygga smittspridning. Det åli
regelsystemet och följa gällande lagstiftning, förordningar och föreskrifter. Dessutom 
ska vårdgivare efterfölja de råd/krav/direktiv Avdelningen för Smittskydd, Vårdhygien 
och Strama inom HSF ställer.
SLL:s tillgänglighetskrav ska uppfyllas.
 
Den specialiserade palliativa 
trygga miljöer där man kan vara öppen för individuell möblering. Färgsättningen ska 
vara lugn.  
 
Möjlighet till utevistelse ska finnas,
 
Patienter ska ha möjlighet att använda sig av Internetuppkoppling. 
 
Vården bör planeras så att patienter i livets slutskede kan vårdas i 
ska vid behov kunna övernatta, antingen i speciellt anhörigr
Vårdgivaren ska när så krävs kunna bedriva kohortvård. Tillgång till el reservkraft och 
medicinska gaser krävs.  
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Specialiserad Palliativ 
Slutenvård 
Den specialiserade palliativ slutenvårdsverksamheten ska vara geografiskt belägen så 

förbindelser finns för att underlätta besök.  

vara sammanhållen och fristående lokaliserad från annan 

Vårdgivaren ska, i tillämpliga delar, följa de riktlinjer/krav som arbetsgruppen BOV, 
”Byggenskap och Vårdhygien”, ger i rapporten Vårdhygieniska aspekter vid ny
ombyggnation samt renovering av vårdlokaler (2010 Svensk Förening för Vårdhygien).
För tillgänglighetskrav hänvisas till Handisams inventeringsformulär/checklista
http://www.handisam.se/Tpl/NormalPage____1388.aspx . Vid avtalsstart ska lokalen 
vara fullt tillgänglig och enkelt avhjälpta hinder vara åtgärdade, markerade med E 

Utformningen av vårdlokaler och adekvat utrustning är av stor betydelse för att 
förebygga smittspridning. Det åligger varje vårdgivare att uppdatera sig inom 
regelsystemet och följa gällande lagstiftning, förordningar och föreskrifter. Dessutom 
ska vårdgivare efterfölja de råd/krav/direktiv Avdelningen för Smittskydd, Vårdhygien 
och Strama inom HSF ställer. 

tillgänglighetskrav ska uppfyllas. 

Den specialiserade palliativa slutenvården ska bedrivas i handikappanpassade och 
miljöer där man kan vara öppen för individuell möblering. Färgsättningen ska 

utevistelse ska finnas, även när patient är i behov av en säng.

Patienter ska ha möjlighet att använda sig av Internetuppkoppling.  

Vården bör planeras så att patienter i livets slutskede kan vårdas i enkelrum
ska vid behov kunna övernatta, antingen i speciellt anhörigrum eller i patientrummet. 
Vårdgivaren ska när så krävs kunna bedriva kohortvård. Tillgång till el reservkraft och 
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Den specialiserade palliativ slutenvårdsverksamheten ska vara geografiskt belägen så 

från annan 

Vårdgivaren ska, i tillämpliga delar, följa de riktlinjer/krav som arbetsgruppen BOV, 
rapporten Vårdhygieniska aspekter vid ny- och 

ombyggnation samt renovering av vårdlokaler (2010 Svensk Förening för Vårdhygien). 
inventeringsformulär/checklista 

Vid avtalsstart ska lokalen 
vara fullt tillgänglig och enkelt avhjälpta hinder vara åtgärdade, markerade med E 

Utformningen av vårdlokaler och adekvat utrustning är av stor betydelse för att 
gger varje vårdgivare att uppdatera sig inom 

regelsystemet och följa gällande lagstiftning, förordningar och föreskrifter. Dessutom 
ska vårdgivare efterfölja de råd/krav/direktiv Avdelningen för Smittskydd, Vårdhygien 

vården ska bedrivas i handikappanpassade och 
miljöer där man kan vara öppen för individuell möblering. Färgsättningen ska 

en när patient är i behov av en säng. 

enkelrum. Anhöriga 
um eller i patientrummet. 

Vårdgivaren ska när så krävs kunna bedriva kohortvård. Tillgång till el reservkraft och 
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KRAV PÅ LOKALER 

� Vårdrum (tillräckligt antal 

� Avdelningskök 

� Matsal/dagrum med möjlighet att rulla in säng

� Anhörigrum samt rum anpassat för barn

� Enskilt samtalsrum

� Expedition/kontor där 

få tillgång till dem. Patientdatalagen (SFS

viktiga styrdokument.

� Desinfektionsrum med spoldesinfektor. Om flergångsinstrumet

tillgång till diskdesinfektor finnas samt eventuellt sterilisator.

� Läkemedelsrum 

� Förråd 

� Städrum 

� Uppsamlingsrum för avfall och smut

� Personalutrymmen 

� Omklädningsrum och toalettrum för personal
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(tillräckligt antal enkelrum bör finnas) med tillhörande hygienrum

Matsal/dagrum med möjlighet att rulla in säng 

Anhörigrum samt rum anpassat för barn 

Enskilt samtalsrum 

Expedition/kontor där bl. a journalhandlingar förvaras så att obehöriga inte kan 

Patientdatalagen (SFS 2008:355) och SOSFS 2008:14 är 

viktiga styrdokument. 

nsrum med spoldesinfektor. Om flergångsinstrumet 

tillgång till diskdesinfektor finnas samt eventuellt sterilisator. 

Uppsamlingsrum för avfall och smutstvätt 

 

Omklädningsrum och toalettrum för personal 
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