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Inledning
Utifrån förfrågningsunderlagen för vårdval i Värmland har denna checklista
tagits fram. Checklistan används innan driftstart för att säkerställa att många
av de grundläggande kraven uppfylls. Checklistan är inte en fullständig
specifikation av samtliga krav som framgår i förfrågningsunderlagen.

Ledning och styrning
Obligatoriska krav

4

1

Anmälan är gjord till
IVO:s vårdgivarregister.

2

Ledningssystem finns
upprättat.

3

Landstingets hygienrutiner
och klädesregler finns
tillgängliga och är
genomlästa.

3

Avtal om sammanhållen
journalföring och
Personuppgiftsbiträde är
tecknade

4 (HV)

Med i närområdesplanen

5 (Fysio)

Kompetensutvecklingsplan

Uppfyller
krav Ja/Nej

Kommentar

Lokalkrav
Lokalkraven är viktiga ur tillgänglighets- och hygiensynpunkt.
Obligatoriska krav

Uppfyller krav

Kommentar

Ja/Nej
1

Parkeringsplats och
angöringsplats.
Det ska finnas
parkeringsplats för personer
med rörelsehinder högst 25
meter från entrén.
Det ska finnas
angöringsplats för personer
med rörelsehinder högst 25
meter från entrén.

2

Gångväg
Det ska finnas en slät jämn
och inte alltför brant gång
till entrén.

3

Entré
Det ska gå att stiga in i
entrén utan att passera
trappsteg eller trappa.
Det ska finnas en
automatisk dörröppnare
alternativt dörrklocka.
Det ska vara fritt
passagemått vid öppen dörr
på 80 cm.

4

Ramp
Om trappa inte går att
undvika, skall det finnas
ramp.
Riktvärde ramp; lutning
högst 1:12 d.v.s. för 0,5
meter höjdskillnad minst 6
meter ramp.
5

5

Generellt inomhus
Alla dörrar ska ha ett fritt
passagemått på minst 0,8
meter.
Patienter ska kunna förflytta
sig inom verksamheten utan
att passera trösklar,
trappsteg eller trappa.

6

Handikapptoalett
Det skall finnas minst en
toalett anpassad för
funktionsnedsatta. Ytan ska
vara minst
2,2 x 2,2 meter med
armstöd på båda sidor.
För handikapptoaletter
nybyggda före 2001 gäller
1,7m x 1,7m.

7

Hiss
Hiss skall rymma rullstol
och medhjälpare.
Hiss skall vara minst 1,1 x
1,4 m samt ha dörren på
kortsidan. Dörren ska ha ett
fritt passagemått på 0,8 m.
Önskvärda mått; 1,1 x 1,8
m eller 1,5 x 1,5 m.

8

Trappor
Trappor skall vara
markerade på översta och
nedersta trappsteget.

9

Inomhusmiljö
Lokalen skall vara fri från
tobaksrök och parfymdoft.

6

Lokalen skall vara fri från
växter som kan skapa
problem för allergiker.
10

Väntrum

11

Undersöknings- och
behandlingsrum för
verksam personal

12

Operationsrum för ingrepp i
steril miljö. Inom
öppenvårdsmottagning kan
kirurgiska ingrepp som inte
kräver anestesiologisk
service utföras. Särskilda
behandlingsrum för ”rena”
respektive ”orena” ingrepp
krävs inte av
vårdhygieniska skäl.
Sedvanliga rengörings- och
desinfektionsrutiner är
tillräckligt mellan patienter.
Vid mer kvalificerade
ingrepp som kräver
anestesiservice ska rummet
vara dimensionerat för det
och med ventilation
anpassad till denna
verksamhet enligt SIS-TS
39:2015.

13

Laboratorium

14

Anpassad miljö utom- och
inomhus för synskadade.
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Hygienkrav
Obligatoriska krav

Följsamhet till gällande hygienföreskrifter för Landstinget i
Värmland, baserad på SOSFS 2015:10
Behandlingsrum och expedition ska
vara separata rum. Arbetsstation kan
finnas i behandlingsrummet.
Ytor i behandlingsrum ska så långt
som möjligt vara fria från utensilier.
De ska förvaras i skåp eller på hyllor.
Tvättställ med kringutrustning (spritoch tvåldispenser) i behandlingsrum.
Ej bottenpropp eller bräddavlopp.
Tvättställets storlek ska tillåta
tvättning av händer och underarmar
utan spill på golvet.
Plats för handskar, skyddsförkläde
och ytdesinfektionsmedel
Rum för förvaring av medicinsk
teknisk apparatur, flergångsmaterial,
förbrukningsmaterial och textil/tvätt
ska finnas inom enheten. Sterilt och
höggradigt rena material ska förvaras
i skåp med stängd dörr. Sterilförråd
får inte vara genomgångsrum.
Desinfektionsrum med spol- och
diskdesinfektor. Orena och rena ytor
ska vara åtskilda. Arbetsflödet ska
planeras orent – rent. Dörr till
desinfektionsrum ska kunna öppnas
”handsfree”.
Möbler väntrum och rum för
patientnära vård ska ha avtorkbar
ytbeklädnad och tåla de i landstinget
förekommande ytdesinfektionsmedlen. Om klädseln istället är
8

Uppfyller Kommentar
krav
Ja/Nej

avtagbar ska den tåla att tvättas i
minst 60°C.
Långa gardiner eller draperier får
inte förekomma i rum för patientnära
vård. Ej heller textil eller plastmattor
på golvet.
Tangentbord i rum för patientnära
vård ska kunna desinfekteras
Ytskikt på väggar och golv i rum för
patientnära vård ska tåla de i
landstinget förekommande
rengörings- och desinfektionsmedlen. Uppvikt matta eller
motsvarande.
Armatur i rum för patientnära vård
ska vara monterade dikt an mot
innertak alt. ska vara lättstädade.
Städrum ska finnas. Funktionen kan
inrymmas i desinfektionsrummet om
det anpassas för det.
Checklistor för samtliga
rumsfunktioner se: Byggenskap och
Vårdhygien SFVH

9

Utrustningskrav
Obligatoriska krav
Andningsorganen
1

Pulsoximeter

2

Syrgas

3

Inhalator

4

Spirometri
Hjärta- kärl

5

Hjärtsstartare

6

EKG

7

24-timmarsblodtryck

8

Doppler
Urinorganen

9

Bladderscan

10

Gynekologiska
undersökningar
Ögon-Öron

10

11

Oftalmoskop
ögonmikroskop
(endast
rekommendation)

12

Syntavla för barn och
vuxen

13

Otoskop

14

Öronmikroskop

15

Audiometer

16

Sedvanlig utrustning
för undersökning och
behandling av ögon
samt öron- näsa och

Uppfyller
krav Ja/Nej

Kommentar

hals (främmande
kropp, vaxpropp,
näsblödning)
Övrigt
17

Instrument för
kirurgiska ingrepp

18

Recto-proctoskop

19

Sug

20

Alkometer

21

Sterilisering av
instrument (ska följa
gällande regelverk)
(alt kan tjänsten
köpas in)

22

Våg – barn

23

Våg – person

11

Bemanning
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Hälsoval
Värmland

Obligatoriska krav

1

Specialist i
allmänmedicin

2

Specialistutbildad
Distriktssköterska

3

Sjuksköterska med
specialisering i
Diabetes (minst 15
högskolepoäng)

4

Sjuksköterska med
specialisering i
Astma/Kol (minst 15
högskolepoäng)

5

Psykolog/Legitimerad
psykoterapeut, alt.
socionom med
kompetens
motsvarande
grundutbildning i
psykoterapi eller den
tidigare steg 1 utb.

6

Fotterapeut med
påbyggnadsutbildning
i diabetesfotvård.

7 (Fysio)

Legitimerad
fysioterapeut på
kandidatnivå där
minst 50% av
personalstyrkan skall
ha klinisk erfarenhet
från
öppenvårdserfarenhet
minst 3 år med
tjänstgöringsgrad på
minst 50 % under de
senaste 5 åren.

Uppfyller
krav Ja/Nej

Kommentar

IT
Obligatoriska krav
1

HSA-anslutning
gjord

2

Internetkoppling
finns

3

Mobiltelefon finns

4

Cosmicutbildning
har genomgåtts

5

Ansvarig finns för
hantering av HSA
och SITHS-kort

Uppfyller krav
Ja/Nej

Kommentar

Uppfyller krav
Ja/Nej

Kommentar

Register
Obligatoriska krav
1

Svevac

2

NDR

3

Svedem

4 (Fysio)

BOA
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