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Närsjukvård 

Geriatrikenheten    

 

 

 

 

Checklista inför driftstart av Specialiserad palliativ 
slutenvård 
 
Uppföljning inför driftstart, utförs senast 4 veckor innan driftstart i de 

lokaler som verksamheten ska bedrivas i (Se Förfrågningsunderlag 

Specialiserad Palliativ Slutenvård, Kapitel 4, punkt 4.14). 

Ifylles av handläggare vid driftstartsmöte 

 

Diarenummer  

 

Vårdgivare/ 

mottagning 

 

 

Verksamhetschef/ 

el kontaktperson 

 

 

Adress  

 

Handläggare  

 

Datum  

 

 

Obligatoriska krav Ja Nej Kommentar 

 

 Lokalernas utformning stämmer 

överens med bifogad inventeringslista 

för fysisk tillgänglighet 

 Verksamheten uppfyller 

kommunikationskraven för 

tillgänglighet 

 

 Reservkraft 

 

 Lokalerna är lämpliga för uppdraget: 

o Vårdrum (80 % enkelrum bör finnas)  

 Tvättställ 

 Plats för skyddsutrustning 

 Klocka 

 Skåp för förvaring av 

patientens kläder 

 Direktingång till hygienrum 

 Toalettstol 
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 Dusch med golvbrunn 

 Tvättställ 

 Plats för 

skyddsutrustning 

 Hylla för patiens 

hygienartiklar 

o Avdelningskök 

o Matsal  

o Dagrum med möjlighet att rulla in en 

säng 

o Anhörigrum med möjlighet till 

övernattning och besökskök 

o Rum anpassat för barn/ungdom 

o Möjlighet till utevistelse 

o Internetuppkoppling 

o Enskilt samtalsrum 

o Kontor där bl.a. journalhandlingar 

förvaras så obehöriga inte kan få 

tillgång till dem, Patientdatalagen 

(SFS 2008:355) och SOSFS 2008:14 

är viktiga styrdokument. 

o Förråd 

o Städrum 

o Personalutrymmen 

o Omklädningsrum och toalettrum för 

personal 

 

 Utrustning lämplig för verksamhetens 

inriktning 

o Desinfektionsrum  

 Spol- och diskdesinfektor 

  Eventuellt sterilisator  

 Förvaring av rent gods samt 

rengöringsmedel 

 Sopsäck och smutstvättsäck 

 Tvättställ 

 golvbrunn 

o Läkemedelsrum 

 Plats för skyddsutrustning och 

förbrukningsmaterial 

 Plats för dator, 
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dokumentationsarbete och 

litteratur 

 Skåp och hyllor 

 Kylskåp 

 Arbetsbänk för tillredning av 

läkemedel 

 Tvättställ 

 Upphängningsanordning för 

infusionsvätskor 

 Syningsskärm 

 Utrymme för 

läkemedelsvagnar 

o Tillgång till medicinska gaser 

 

Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 finns: 

 

   

 Avstämning av inlämnad 

verksamhetsbeskrivning (FFU, kap  

2, Ansökan):  

 Marknadsföring 

 Organisation att utföra uppdraget 

 Personal/bemanning/kompetens 

 

Verksamheten har: 

 

Diplomerad läkare i palliativ medicin alt. 

specialistläkare, adekvat för uppdraget, med 

3 års klinisk heltidsarbete inom palliativ 

medicin och redovisad tidsplan för att nå 

nivå C enligt Svensk läroplan i palliativ 

medicin, www.sfpm.org samt därefter 

ansökan om diplomering 

Specialistutbildad sjuksköterska, adekvat för 

uppdraget, med minst 3 års klinisk 

erfarenhet  

Sjuksköterska med bred erfarenhet med 

fördjupad kunskap inom palliativ vård alt 3 

års klinisk heltidsarbete inom palliativ 

omvårdnad 

 

   

http://www.sfpm.org/
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Sjukgymnast med minst 3 års klinisk 

erfarenhet och fördjupad kunskap inom 

palliativ vård,  

Arbetsterapeut med minst 3 års klinisk 

erfarenhet och fördjupad kunskap inom 

palliativ vård 

Dietist  

Kurator 

Teamet/teamen i verksamheten ska ha tillgång till 

 person med kunskap i existentiella frågor  

 legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 

med kompetens i Kombinerad fysikalisk 

ödemterapi.(KFÖ). 

 

 Verksamhetschef 

 Medicinskt ansvarig 

 

Informations och avstämningspunkter  

 Genomgång av uppdraget: 

 

o Målgrupper 

o Uppdraget 

o Samverkan 

o Avtalets uppföljningsplan 

o Tider för verksamhetens bedrivande 

o Tidsgränser/inställelsetider 

o Läkemedel 

o Medicinsk service 

o Hjälpmedel och förbrukningsmaterial 

 

 Uppföljningsportalen 

 Rapportering kvalitetsdata 

 Patientenkät  

 Registreringsrutiner m.m. 
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 System (Se kap 8, 

Informationshantering) 

 

o Mina Vårdkontakter 

o Belport 

o Journalsystem 

o EK- elektronisk katalog 

 

 Vårdguiden  

 Vårdgivarguiden 

 Annat 

 

 

Ev övrig information/kommentar: 

 

 

 

 

 

 

Godkännes handläggare: 

 

 

Datum för driftstart 

 

 

Godkännande avslås 

Enhetschef 

 

Kommentar, och ev nytt 

datum för uppföljning av 

driftstart 

 

 


