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Checklista inflyttningssamtal 

 

Vård- och omsorgsboende:  

  

Datum  

  

  

Namn (kund) Personnummer (kund) 

   

   

Närvarande: 

 

 

 

Information gällande hälso- och sjukvård 

 Byte av vårdenhet och läkare  

 Hur sjukvården fungerar på boendet inklusive tillgänglighet av sjuksköterska och läkare, 

sjukhusvård vid behov. 

 Aktuell medicinering/Läkemedelshantering/dospåsar 

 Läkemedelsgenomgångar en gång/år 

 Tandvårdsintyg/munhälsobedömning och tillgång till tandhygienist och tandläkare på 

boendet om man önskar 

 Tillgången till arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut och deras uppgifter 

 Verkställighetsmöten, samtycke inhämtas  

 Kvalitetsregister, samt inhämta samtycke om registrering 

 Nutrition och nattfasta 
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Enhetschefen informerar 

 Samtycke inhämtas att delge anhörig/legalföreträdare information (dokumenteras av 

EC i Procapita SOL under rubrik samtycke) 

 Information om boendet, värdegarantin och synpunktsystemet, lämna broschyrer. 

 Information om elsäkerhet, brandförebyggande arbetet och i händelse av brand. 

 Vad som ingår i avgiften, försäkring, ansökan om bostadstillägg, TV-licens,  

 Adressändring, autogiro, posthantering 

 Privata medel, förvaltningens riktlinjer  

 Övrigt            

 

Kontaktmannen informerar 

 Vad Kontaktmannaskap innebär 

 Genomförandeakten; dess innehåll; genomförandeplan, dokumentation och eventuell 

levnadsberättelsen. Genomförandeplanen påbörjas vid inflyttningssamtalet och sam-

tycke kryssas i om kunden godkänt det vid samtalet. 

 Delaktighet, anhörigas insats, ledsagning vid ev. sjukhusbesök. 

 Måltider och önskemål om ”måltidssituation”  

 Kultur och aktiviteter, egen tid, önskemål och var aktiviteterna anslås 

 Tvätt – märkning av kläder 

 Frisör, fotvård, färdtjänst 

 

 

Checklistan förvaras i genomförandeakt efter utförd information 

Inflyttningssamtalet dokumenteras i Procapita av EC eller kontaktman, vilka som var närva-

rande och vilken information som lämnats ut. 
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