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Avdelning Närsjukvård 

Allmänmedicin 

  

 

 
 

 

Checklista inför drifts start av Läkarinsatser i 
särskilt boende FFU 2019-05-01 
 
Uppföljning inför driftstart, utförs cirka 2 veckor innan driftsstart (Se 

Förfrågningsunderlag Läkarinsatser i särskilt boende, Kapitel 4, punkt 

4.14). 

Ifylles av handläggare vid driftstartsmöte 

 

Diarenummer  

 

Vårdgivare 

 

 

 

Verksamhetschef/ 

el kontaktperson 

 

 

Adress  

 

Handläggare  

 

Datum  

 

 

Obligatoriska krav Ja Nej Kommentar 

 

Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 finns: 

 

   

Lokaler 

Avstämning av inlämnad 

verksamhetsbeskrivning (FFU, kap 2, 

Ansökan):  

▪ Transport/Bilar miljökrav 

 

▪ Kontor där bl.a. journalhandlingar 

förvaras så obehöriga inte kan få 

tillgång till dem, Patientdatalagen 

(SFS 2008:355) och SOSFS 2008:14 

 

▪ Lokaler och utrustning ändamålsenliga 

och verksamhetsanpassade 

 

Marknadsföring 

Vårdgivaren ansvarar för att marknadsföring av 

verksamheten är saklig och följer Beställarens 

riktlinjer för marknadsföring 
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Avdelning Närsjukvård 

Allmänmedicin 

  

 

 
 

 

 

Personal/bemanning/kompetens: 

▪ Specialistläkare i geriatrik 

▪ Läkare med inriktning allmänmedicin  

▪ Läkare med bred och fördjupad 

basspecialistkompetens 

 

Verksamhetschef 

 

Medicinskt ansvarig 

 

Informations och avstämningspunkter  

Genomgång av uppdraget: 

▪  Målgrupp 

▪  Uppdrag 

▪  Samverkan 

▪ Avtalets uppföljningsplan  

▪  Tider för verksamhetens bedrivande 

▪  Tidsgränser/inställelsetider 

▪  Läkemedel 

▪  Medicinsk service 

▪  Hjälpmedel och förbrukningsmaterial 

 

LUD: Leverantörsuppföljningsdatabas 

Rapportering, Webbaserad inmatningsmodul 

Registreringsrutiner m.m. 
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Avdelning Närsjukvård 

Allmänmedicin 

  

 

 
 

 

System (Se kap 8 i förfrågningsunderlaget, 

Informationshantering (bilagan beskriver 

Beställarens krav på e-tjänster1 och IT-system2 som 

Vårdgivaren ska vara ansluten till för rapportering) 

 

▪ Mina Vårdkontakter 

▪ Journalsystem 

▪ EK- elektronisk katalog 

 

Vårdguiden  

Vårdgivarguiden  

Övrigt  

 

 

 

 

Ev övrig information/kommentar: 

 

 

 

 

 

 

 
1 Med e-tjänst avses i detta sammanhang en tjänst som innefattar en eller flera funktioner som 
informationstekniken kan erbjuda och utföra för en människa eller åt ett annat tekniskt IT-
system/e-tjänst. Det kan till exempel vara en tjänst där en patients vårdtillfälle bokas eller en 
filöverföring görs mellan två programvaror/system. E-tjänst utgör en del av en IT-plattform där 
flera olika tjänster samutnyttjar plattformens behörighetskontroll, notifiering, loggning, 
kommunikationstjänster med mera. 
2 Med IT-system avses i detta sammanhang ett antal komponenter som tillsammans samverkar 
för ett gemensamt mål. Varje IT-system erbjuder funktioner, däribland nödvändiga basfunktioner 
för ett fungerande system såsom loggning, databashantering, kommunikation, 
behörighetskontroll, notifiering etc. 

Godkännes handläggare: 

 

 

Datum för driftstart 

 

 

Godkännande avslås 

Enhetschef 

 

 

Kommentar, och ev nytt datum för uppföljning av driftstart 

 

 


