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Checklista inför driftstart av Rehabilitering för långvarig 
smärta med eller utan samsjuklighet och för 
utmattningssyndrom 
 
Uppföljning inför driftstart, utförs cirka 2 veckor innan driftstart i de lokaler som 

verksamheten ska bedrivas i (Se Förfrågningsunderlag Rehabilitering för långvarig 

smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom, Kapitel 4, punkt 4.14).   

Ifylles av handläggare vid driftstartsmöte 

 

Diarienummer  

 

Vårdgivare/ 

Mottagning 

 

 

 

Verksamhetschef/ 

el kontaktperson 

 

 

 

Verksamhetschefs 

ID-kontroll 

 

 

Adress  

 

Handläggare  

 

Datum  

 

 

1. Lokaler och 
utrustning 

Ja Nej Kommentar 

Lokalerna uppfyller krav 
enligt checklista för 
fysisk tillgänglighet 

      

Lokalerna uppfyller krav 
enligt checklista för 
vårdhygien 

      

Lokalerna är lämpliga 
för uppdraget 
 
- mottagningsrum 
 
-väntrum med tillgång 
till toalett 
 
-träningslokal 
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-grupprum 
 
-utrustning  
 
Enligt riktlinjer för 
marknadsföring ska det 
framgå att 
mottagningen arbetar 
på uppdrag av 
Stockholms läns 
landsting. Finns detta 
synligt på 
mottagningen? 

      

 

2. Bemanning och 
tillgänglighet 

Ja Nej Kommentar 

Har mottagningen 
bemanning enligt 
uppdragsbeskrivningen? 

 
    

Medicinskt ansvarig 
läkare 
 
-omfattning på plats i 
verksamheten 

   

 

3. Kvalitet 
Kvalitetsledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet enligt SOSFS 2011:9 skall 
finnas på mottagningen. Vårdgivaren ska i kvalitetsledningssystemet 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 kvalitetsledningssystemet avseende: 

Avvikelsehantering   

Åtgärder för att säkra kvalitet   
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Riskhantering   

Patientsäkerhet   

Vårdhygien och basala hygienrutiner   

 

 

4. Avstämning av uppdraget 
Under denna del ombeds vårdgivaren redogöra för hur de krav som finns i 
uppdragsbeskrivningen för vårdvalet uppfylls.  
 
Till exempel: 
- Vilka målgrupper tas emot och prioriteras 
 
- Rekrytering av patienter/ marknadsföring  
 
- Avgränsning av uppdraget, vad som ingår i uppdraget 
 
-Organisation för uppdraget 
 
-Samverkan med andra vårdgivare och övriga parter 
 
-Öppettider 
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5. Information och 
marknadsföring 

Ja Nej Kommentar 

Rutiner finns för 
information om 
vårdgarantin 

      

Rutiner finns för 
information om 
patientnämnden 
 
Foldrar finns 
lättillgängliga för 
patienter 

      

Vid marknadsföring har 
beställarens (SLL:s) 
riktlinjer följts 

      

 

6. System Ja Nej Kommentar 

Vårdgivaren ska vara ansluten till ett antal IT- och ekonomisystem och känna till 
sina skyldigheter gällande dessa, se   Informationshanteringsbilagan i FFU.  
 
Elektroniska katalogen 
(EK).  

      

eTjänstekort       

Journalsystem som kan 
rapportera till GVR 

      

Vårdfaktura       

Ansluten till SLLNet       

1177 Vårdguidens e-
tjänster 

      

CVR-centralt 
väntetidsregister 
HSF informerar om vilka 
CVR-koder som ska 
rapporteras 

      

Utbudstjänst SLL för 
prognosticerade 
väntetider 

      

Riktlinjer för 
informationssäkerhet 
inom SLL följs, 
exempelvis gällande 
webbtidsbokning. 
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7. Övrig information 
Uppföljning   

- LUD (Leverantörsuppföljningsdatabas) 
 

- WIM-enkäter (Webbaserad inmatningsmodul) 
 

- Patientenkät 
 

- Rapporteringsanvisningar 
 

- Årlig uppdragsspecifik uppföljning 
 
Vårdgivarguiden  

Miljödiplomering eller -certifiering 

Rutin för tolkanvändning  

 

 Driftstart godkännes, 

handläggare 

 

 

Datum för driftstart 

 

 

 

Driftstart avslås 

Enhetschef 

 

Kommentar och ev nytt datum 

föruppföljning av driftstart 

 

 


