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 Informationssida 
 – Marknadsför dig vid rätt tillfälle 
På Informationssidan beskriver du din verksamhet och dess inriktning. Vid svar på en placerings-
förfrågan skickas alltid din Informationssida till vårdköparen. Här har du möjlighet att spetsa till 
din marknadsföring genom att komplettera Informationssidan med en broschyr, logga, bilder och 
en film.

Placeringsservice  
– Aktuell information om placeringsbehov 
• Placeringsservice säkerställer att du får information om alla placeringsförfrågningar 

som passerar vårt informationssystem. 
• Om din verksamhet matchar vårdköparens behov uppmärksammas du särskilt om 

det genom att du får ett mail från oss. 
• Kan du ta emot placeringen besvarar du förfrågan enkelt i vårt kundsystem. 
• Om du besvarar förfrågan länkar vi med dina kontaktuppgifter och din Informa-

tionssida till vårdköparen, i besvaran kan du även lägga med en kort kommentar. 
• Kvalitetsindexrapporten länkas med varje gång ni besvarar ett ärende.

I kundsystemet kan du även följa upp de förfrågningar du besvarat:

• Vilket behandlingshem eller boende fick placeringen?
• Vad avgjorde valet av behandlingshem?



PLACERINGSSERVICE • STARTPAKET Upphandlingar av ramavtal  
 – Information om pågående upphandlingar 
Vi bevakar och förmedlar offentliga upphandlingar inom social omsorg så som hem- och  
boenden, konsulttjänster, öppenvård, utbildning, entreprenader och företagshälsovård, samt beman-
ning.

I vårt Kundsystem kan du ta del av information om alla pågående upphandlingar. Du får mail från oss 
med information om nya upphandlingar och kompletteringar av pågående upphandlingar.

Vill du få kontroll på kommuners och övriga myndigheters tecknade ramavtal inom socialtjänstens om-
råde gällande boenden kan vi rekommendera vår tilläggstjänst, Ramavtalsbevakaren.

 Kvalitetsindex  
           Bra för dina kunder
• Din Kvalitetsindexrapport är sökbar på www.ssil.se och därför tillgänglig för alla vårdköpare.
• När du besvarar en placeringsförfrågan skickas din Kvalitetsindexrapport tillsammans med din Infor-

mationssida till placerinsgsansvarig handläggare.
• Sex av tio handläggare använder sig av SSIL´s Kvalitetsindex inför en placering. 

 
Jämför med andra och utvecklas

• Rapporten ger dig möjlighet att jämföra din verksamhet med andra verksamheter.
• Att jämföra dina betyg med andra och på så vis få kännedom om dina styrkoroch svagheter är ett bra 

sätt att hitta förbättringsområden. 
 
Så här fungerar det

• Vi ringer handläggaren för varje enskild placering. Intervjuerna sker efter en given mall.
• Du erhåller en rapport som innehåller en sammanställning av alla intervjuer.
• Rapporten görs tillgänglig för vårdköpare. Idag kan närmare 10 000 handläggare ch beslutsfattare    

inom vård- och omsorgsbranschen ta del av din rapport.
• Våra erfarna kommunikatörer genomför årligen, tusentals intervjuer för de behandlingshem och 

boenden som medverkar i SSIL´s Kvalitetsindex.
• SSIL´s Kvalitetsindex utvecklades i samarbete med länsstyrelsen, högskolan och vård- 

köpare.

Vill Du veta mer - Kontakta oss!
SSIL - För vård och omsorg

Växel: 0651-160 40
e-post: info@ssil.se
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