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Avdelningen för Närsjukvård 

Enheten för Rehabilitering, habilitering, 

försäkringsmedicin och hjälpmedel  

 

 

2022-06-22 

 

 
Avstämning av krav i Förfrågningsunderlag för 
Vårdval Primärvårdrehabilitering inför driftstart  
 
Uppföljning inför driftstart, utförs cirka 2 veckor innan driftstart i de 

lokaler som verksamheten ska bedrivas i. 

(Se Förfrågningsunderlag vårdval Primärvårdsrehabilitering)   

Fylls i av handläggare vid driftstartsmöte. 

 

Vårdgivare ska inför mötet ta del av information om driftstart 

Se Driftstart av vårdval på Vårdgivarguiden.  

 

 

Diarienummer  

 

Vårdgivare/ 

Mottagning 

 

 

 

Verksamhetschef/ 

eller kontaktperson 

 

 

 

Verksamhetschefs ID-

kontroll 

 

 

 

Adress  

 

Handläggare  

 

Datum  

 

 

 
Lokaler och 
utrustning 

Ja Nej Kommentar 

Lokalerna uppfyller 
krav enligt checklista för 
fysisk tillgänglighet, se 
eventuell LOCUM´s 
rapport. 
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Finns utrustning i 
enlighet med krav i 
förfrågningsunderlaget: 
Behandlingsutrustning, 
Bashjälpmedel, 
Förbrukningsmaterial, 
Näringsprodukter, 
Transportmedel för 
hembesök, m.m.  

      

Framgår det av 
skyltning att 
mottagningen arbetar 
på uppdrag av Region 
Stockholm? 

      

Framgår det på 
eventuell hemsida vilka 
tjänster som ingår i 
avtalet med Region 
Stockholm? Eventuellt 
privat verksamhet ska 
visas separerat. 

   

 

Finns avtal om kontroll 

av medicinskteknisk- 

och övrig utrustning? 

   

 

Bemanning och 
tillgänglighet 

Ja Nej Kommentar 

Har mottagningen 
bemanning enligt 
uppdragsbeskrivningen? 
Klinisk erfarenhet, 
omfattning av heltid, 
kompetens? 

     

Motsvarar mottagningens 
öppettider kraven i FFU? 

     

Finns en organisation 
med två hemrehabteam 
för att uppfylla kravet om 
att påbörja 
hemrehabilitering inom 
24 timmar 
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Kvalitet 
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet enligt SOSFS 2011:9 skall finnas på 
mottagningen. Vårdgivaren ska i ledningssystemet fastställa processer, aktiviteter och 
de rutiner som krävs för säker kvalitet samt identifiera de processer där samverkan 
behövs för att förebygga vårdskada.  
 
Vårdgivaren ombeds berätta kort om innehållet i verksamhetens 
ledningssystem avseende: 

Avvikelsehantering  

Åtgärder för att säkra kvalitet  

Riskhantering  

Patientsäkerhet  

Vårdhygien och basala hygienrutiner  

 

 

Avstämning av uppdraget 
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Under denna del ombeds vårdgivaren redogöra för hur de krav som finns i 
uppdragsbeskrivningen för vårdvalet uppfylls. Till exempel vilka målgrupper som 
tas emot och prioriteras, avgränsning av uppdraget, vad som ingår i uppdraget, 
samverkan med andra vårdgivare: 

• Målgrupper 

• Lag om samverkan vid utskrivning från slutenvård 

• Hembesök och hemrehabilitering 

• Tilläggstjänster 

• Teambesök med andra vårdgivare, manuellt fakturerat 

• Dokumenterade samverkansrutiner 

• Hjälpmedelshantering/utlämning/återlämning 

• Patientutbildning/gruppbehandling 

• Tilläggsuppdrag 

• Utbildningsplatser för Verksamhetsintegrerat lärande 

 

Information 
och 
marknadsföring 

Ja Nej Kommentar 

Rutiner finns för 
information om 
vårdgarantin 

     

Rutiner finns för 
information om 
patientnämnden 
 
Foldrar finns 
lättillgängliga för 
patienter?  

     

Säkerställs att 
beställarens 
riktlinjer följs 
avseende 
marknadsföring? 

      

Vid länkning till 
egen hemsida: 
Information följer 
uppdrag och avtal 
och är separerad 
från privat 
verksamhet? 

   

 

 

 

System Ja Nej Kommentar 
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För att bedriva verksamhet ska Vårdgivaren vara ansluten till ett antal IT- och 
ekonomisystem, se Informationshanteringsbilagan i FFU.  

Elektroniska katalogen (EK)       

eTjänstekort       

Journalsystem som kan rapportera till GVR 
eller RAPP 

      

Vårdfaktura inklusive Avstämningsfunktionen       

Ansluten till SLLNet       

1177 Vårdguidens e-tjänster       

Utbudstjänst SLL för prognosticerade 
väntetider 

      

Beställningsportalen för förskrivning av 
hjälpmedel 

   

Sjukresesystemet, behörighet    

 

Avstämning med vårdgivaren ( avseende ) 
Uppföljning, Uppföljningsportalen (LUD, Vårdstatistik) och WIM-enkäter 

Vårdgivarguiden 

Rapportering av besök enligt 
Rapporteringsanvisningarna 
Miljödiplomering eller -certifiering 

Rutin för tolkanvändning  

Rutin för färdtjänst  

Rutin för E-frikort 

Rutin för manuell fakturering 

Rutin för att säkerställa korrekt besöksrapportering   

Anmälan av ny verksamhet till Vårdgivarregistret, Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO). Ska göras senast en månad innan verksamheten startar. 

 

 

Driftstart godkännes, 

Handläggare 

 

 

Datum för driftstart 

 

 

 

Driftstart avslås 

Enhetschef 

 

Kommentar och ev nytt datum för 

uppföljning av driftstart 
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