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Lokalkrav
Obligatoriska krav
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 på väg till entrén.

3

Entré
Det ska gå att stiga in i entrén
utan att passera trappsteg eller
trappa.

4

Det ska finnas automatisk
dörröppnare alternativt
dörrklocka.
Det ska vara fritt passagemått vid
öppen dörr på 80 cm.
Ramp
Om trappa ej går att undvika, skall
det finnas ramp.

5

Riktvärde ramp; Lutningen högst
1:12, d.v.s. för 0,5 m höjdskillnad
minst 6m ramp.
Generellt inomhus
Alla dörrar ska ha ett fritt
passagemått på minst 0,80 m.

6

Patienterna ska kunna förflytta sig
inom verksamheten utan att
passera trösklar, trappsteg eller
trappa.
Handikapptoalett
Det ska finnas minst en toalett anpassade för funktionsnedsatta. Ytan
skall vara minst;
2,2 m x 2,2 m med armstöd på båda
sidor.

Uppfyller
Kommentarer
krav
ja/nej
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För handikapptoaletter nybyggda
före 2001 gäller 1,7m x 1,7m.
7

Hiss
Hiss ska rymma rullstol och
medhjälpare.
Hiss skall vara minst 1,1x1,4 m
samt ha dörren på kortsida. Dörren
skall ha ett fritt passagemått på
0,80 m.

Om vårdcentralen enbart uppfyller
minikravet för hissmått skall
vårdcentralen tillhandahålla en rullstol
som patienten kan flyttas över till för
att klara hissen.

Önskvärda mått;
1,1m x 1,8m eller 1,5m x 1,5m
8

Trappor
Trappor skall vara markerade på
översta och nedersta trappsteget

9

Inomhusmiljö
Lokalen skall vara fri från tobaksrök
och parfymdoft.
Lokalen skall vara fri från växter som
kan skapa problem för allergiker.

10

Lokal utrustning för arbetsterapeut (egen anställd eller kontrakterad)
Ett behandlingsbord. Höj och sänkbart. 100 * 50 cm
Handfat (tillgång till vatten)

11

Lokal och utrustning för
fysioterapeut (egen anställd eller
kontrakterad),
Rum i en omfattning som
tillgodoser behovet av
undersökningar och bedömning,
inkl nödvändig utrustning ska finnas
på vårdcentralen

Vårdcentralen ska erbjuda lokaler med
adekvat utrustning för rehabilitering och
träning. Lokalerna kan erbjudas antingen
på vårdcentralen, eller på den
fysioterapimottagning som vårdcentralen
väljer att kontraktera. Kontrakterade
lokaler utanför vårdcentralen ska erbjudas
med god/rimlig geografisk tillgänglighet.
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1. Verksamhetslokaler
Väntrum
Undersöknings- och behandlingsrum för verksam personal
Operationsrum för ingrepp i steril miljö
Laboratorium för provtagning och patientnära analyser med därtill hörande provrörsvagga,
centrifug och grundläggande laboratorieutrustning inklusive laboratoriemikroskop.

2. Generellt
Anpassad miljö utom- och inomhus för synskadade

Obligatorisk utrustning med undantag*
Andningsorganen

Pulsoximeter
Syrgas
Inhalator
Spirometri

Hjärta- kärl

Hjärtstartare
EKG
24-timmarsblodtryck
Doppler

Urinorganen

Bladderscan
Gynekologiska undersökningar

Ögon-Öron

Oftalmoskop ögonmikroskop (endast
rekommendation)
Syntavla för barn och vuxen
Otoskop
Öronmikroskop
Audiometer
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hals. (*Främmande kropp, vaxpropp,
näsblödning)
Övrigt
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Instrument för kirurgiska ingrepp
Recto-proctoscop
Sug
Alkometer
Sterilisering av instrument (alt kan tjänsten
köpas in)
Våg - barn
Våg – person

Verksamheten
Finns organisation för att bedriva:
Mottagningsverksamhet utifrån ställda krav
Läkarinsatser i hemsjukvården/särskilda boenden
Deltar läkare i Jourverksamhet?
BVC och MHV?
Finns utsedd hälsokoordinator?
PNA: används godkända analyser och rutiner?
Följs 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna
SOSFS
råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Kommer vårdcentralen vara i full verksamhet 3 månader
efter startdatumet?

Ja

Nej

Kommentarer
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Dokumentation, rapportering och IT
Finns förutsättningar att klara de krav som
ställs på dokumentation, rapportering och IT
Finns uppkoppling mot landstingets intranät
och server?
Finns fungerande lokalt nätverk?
Har behörighetstilldelning skett via HSAkatalog
Finns elektroniska ID-kort enligt SITHSkonceptet och övriga säkerhetsfunktioner?
Är journalsystem installerat och testkört?
Är RoS-system (remiss och svar) testkört mot
aktuella leverantörer?
Klarar telefonsystemet ställda krav?




Kan vårdcentralen leverera efterfrågad
information enligt kontraktet:
Vad som krävs utifrån NPÖ



Patientinformation



Produktion



Kvalitetsrapportering
Är vårdcentralen ansluten till obligatoriska
kvalitetsregister?
Finns rätt information på 1177vårdguiden?
Är vårdcentralen ansluten till Mina
vårdkontakter?

Ja

Nej

Kommentar

Publicerad
2016-12-22

7 (6)

