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Checklista – Riskbedömning samt förslag till åtgärder/handlingsplan  

Omsorgsförvaltningen Arbetsställe: Arbete i ordinärt boende 

 

Datum 2018-12-13, reviderat kolumnen ”Klart”  

2019-05-07 

Utförd av: verksamhetschef Nicolaj 

Håkansson 

 

Samverkan skett med: Huvudskyddsombud Josef Burburan 

 

Sammanfattande beskrivning av eventuella risker  

Arbetet inom verksamhetsområdet Ordinärt boende sker i varje enskild kunds hem, och arbetsförutsättningarna varierar därför mer och är mindre 

lättkontrollerade än inom särskilt boende. Nedanstående riskbedömning täcker in belastningsergonomiska risker för i ordinärt boende vanligt förekommande 

arbetsmoment. Åtgärdsplan för arbetsmomenten hos varje kund görs i samband med riskbedömning/upprättande av handlingsplan hos varje enskild kund, 

enligt förvaltningens rutin för detta.  

 

Riskerna är bedömda enligt den skala som används av Prevent: 

LÅG – Försumbar eller liten risk; Ej behov av åtgärd 

MEDEL – Viss risk; Åtgärdas så långt det är rimligt 

HÖG – Allvarlig risk; Åtgärdas snarast 

 

Område/arbetsm

oment 

Risk, brist Hur 

allvarlig 

Förslag på åtgärder Ansvarig Klart Uppföljning 

Arbete hos kund       

Städning Förslitningsskador Medel Se över städutrustning, säkerställ 

att rätt utrustning används, och 

på rätt sätt.  

Respektive 

enhetschef 

Befintliga 

kunder: 

190630 

Nya kunder i 

samband m 

riskbedömn 

I årshjul för APT 

samt årlig 

uppföljning 

SAM 

Förflyttning av 

kund 

Ev brist på kunskaper i 

hälsosam förflyttning 

och/eller hjälpmedel 

ger risk för skada 

Hög Utbildning i Hälsosam förflyttning. 

Tillgång till och användande av 

korrekt utprovade hjälpmedel. Ta 

hjälp av ergonom på AME. 

Dubbelbemanning vid behov. 

Rekryterande 

chef anmäler 

medarbetare 

Klart I årshjul för APT 

samt årlig 

uppföljning 

SAM 

Påklädning Förslitningsskador, 

sträckningar 

Hög Tillgång till och användande av 

korrekt utprovade 

påklädningshjälpmedel. 

Vårdsäng efter behov för att 

möjliggöra goda ergonomiska 

Respektive 

enhetschef 

Klart för 

befintliga 

kunder. I 

samband m 

riskbedömn 

ny kund. 

I årshjul för APT 

samt årlig 

uppföljning 

SAM 
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arbetsställningar vid påklädning i 

säng  

Sophantering  Förslitningsskador, 

sträckningar om man 

hanterar tunga sopor 

Låg Följsamhet till biståndsbeslut i 

syfte att ej samla stora mängder 

hushållsavfall 

Enhetschef 

ansvarar för info 

till medarb. 

Klart för 

befintliga 

kunder, 

bevakas i 

riskbedömn f 

nya kunder 

I årshjul för APT 

samt årlig 

uppföljning 

SAM 

Inköp Belastningsskador av 

att bära tunga kassar 

Hög Anpassat biståndsbeslut 

beträffande frekvens av insatsen i 

syfte att minimera mängden 

varor (tyngd) utifrån kundens 

behov. 

Använda bil istället för cykel vid 

större mängd varor (tyngd) 

Respektive 

enhetschef 

190831 I årshjul för APT 

samt årlig 

uppföljning 

SAM 

Uppackning av 

varor 

Tungt, vridmoment i 

samband med 

uppackning 

Hög Tillhandahålla adekvata 

hjälpmedel. 

Uppdelning av arbetsmomentet 

över tid 

Respektive 

enhetschef 

Klart 190507 I årshjul för APT 

samt årlig 

uppföljning 

SAM 

Arbetshöjd  Förslitningsskador om 

arbetshöjden vid olika 

arbetsmoment inte är 

anpassad. 

Medel Utbildning Hälsosam förflyttning. 

Tillgång till och användande av 

korrekt utprovade hjälpmedel. 

Utifrån identifierad risk som ej kan 

åtgärdas så utförs inte 

arbetsuppgiften. 

Respektive 

enhetschef 

Klart 

 

Tydliggjort att 

arbete ej 

utförs om risk 

ej kunnat 

åtgärdas. 

I årshjul för APT 

samt årlig 

uppföljning 

SAM 

Tvätt Förslitningsskador vid 

förflyttning av tung 

tvätt alt. vid in-

/urtagning ur 

tvättmaskin   

Medel Anpassat biståndsbeslut 

beträffande frekvens av insatsen i 

syfte att minimera mängden tvätt 

per tillfälle 

Respektive 

enhetschef 

190831 I årshjul för APT 

samt årlig 

uppföljning 

SAM 

Disk Förslitningsskador Medel Utbildning Hälsosam förflyttning Respektive 

enhetschef 

Klart I årshjul för APT 

samt årlig 

uppföljning 

SAM 

Duschning Risk för halka, 

vridmoment, 

sträckningar pga vått 

Hög Korrekt arbetsutrustning/skor. Anti 

halkmattor. För kund anpassade 

hjälpmedel, i dialog med 

Respektive 

enhetschef 

Görs i 

samband m 

riskbedömn 

I årshjul för APT 

samt årlig 

uppföljning 
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golv/trångt 

arbetsutrymme 

arbetsterapeut/fysioterapeut. ny kund. SAM 

Promenader 

 

Risk för halka, 

vridmoment, 

sträckningar.  

Medel Utbildning Hälsosam förflyttning. 

Tillgång till och användande av, 

för kund, korrekt utprovade 

gånghjälpmedel. 

Om kunden har rullstol: säkerställ 

att denna har rätt funktionalitet.  

Respektive 

enhetschef 

Görs i 

samband m 

riskbedömn 

ny kund. 

Utförs ej om 

risk ej kunnat 

åtgärdas. 

I årshjul för APT 

samt årlig 

uppföljning 

SAM 

Användning av 

hjälpmedel 

Okunskap som orsakar 

skaderisk pga 

felanvändning av 

hjälpmedel 

Hög Utbildning Hälsosam förflyttning. 

 

Genomgång av för kund 

förskrivet hjälpmedel 

Respektive 

enhetschef 

 

Legitimerad 

fysioterapeut/arb

etsterapeut 

Klart, 

hjälpmedel 

lämnas ej ut 

utan genom-

gång av 

fysioterapeut

/arbetsterap

eut 

I årshjul för APT 

samt årlig 

uppföljning 

SAM 

Tillgång till 

hjälpmedel 

Skaderisk om 

arbetsuppgifter utförs 

utan att hjälpmedel 

används 

Medel Utbildning Hälsosam förflyttning. 

Genomgång på APT av vikten av 

att använda hjälpmedel. 

Respektive 

enhetschef 

Genomgång 

på alla APT 

senast 190615  

I årshjul för APT 

samt årlig 

uppföljning 

SAM 

Kunder som 

ramlar/ramlat 

Risk för skada, både 

akut och förslitning om 

medarbetare försöker 

hjälpa kund utan 

tillgång till korrekta 

hjälpmedel samt 

tillräcklig bemanning.  

Hög Utbildning Hälsosam förflyttning. 

Använd de hjälpmedel som finns. 

Personaltillgång/bemanning efter 

behov. 

Ta hjälp av Räddningstjänsten 

Respektive 

enhetschef 

Klart  I årshjul för APT 

samt årlig 

uppföljning 

SAM 

Arbetsutrymme i 

kunds bostad 

Belastande 

arbetsställningar, risk 

för förslitningsskador 

Hög Undersökning av arbetsmiljörisker. 

Riskbedömning med 

medföljande handlingsplan 

utifrån identifierade risker. 

Insats utförs ej om tillräckliga 

åtgärder ej kan vidtas för att 

förebygga identifierade risker. 

Respektive 

enhetschef 

Rutin klar, 

görs på ny 

kund i 

samband m 

genom-

förandeplan 

I årshjul för APT 

samt årlig 

uppföljning 

SAM 

Transport till/från 

kund 

      

Transport mellan Skada; vridmoment i Medel Utbildning Hälsosam förflyttning. Respektive Klart I årshjul för APT 
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kunder - bil samband med att 

man kliver in/ut ur 

bilen.  

Vridhjälpmedel efter behov. 

Instruktioner kring hur man packar 

ex vis vid inköp.  

enhetschef samt årlig 

uppföljning 

SAM 

Transport mellan 

kunder – cykel 

Skada p g a t ex halka 

eller andra olyckor i 

trafiken. 

Medel Tillhandahålla adekvat 

skyddsutrustning t.ex. hjälm och 

vinterdäck 

Respektive 

enhetschef 

Hjälmar 

finns, 

vinterdäck 

på vid 

behov 

I årshjul för APT 

samt årlig 

uppföljning 

SAM 

Transport mellan 

kunder – gående 

Skada pga halka Låg Tillhandahålla broddar efter 

behov 

Respektive 

enhetschef 

Klart I årshjul för APT 

samt årlig 

uppföljning 

SAM 

Andra 

arbetsuppgifter 

      

Upplevd tidsbrist Att hjälpmedel ej 

används enligt 

instruktion och därmed 

ökad risk för annars 

undvikbara 

belastningsskador.  

Hög Genomgång på APT. 

Individuell genomgång med 

medarbetare som upplever 

stress. Möjlighet att delta i 

stresshanteringskurs hos 

företagshälsovården.  

Respektive 

enhetschef 

APT, enl 

årshjul SAM, 

individuell 

dialog vid 

behov samt 

på medarb. 

samtal. 

I årshjul för APT 

samt årlig 

uppföljning 

SAM 

Bemanning Att medarbetare 

ensam utför 

arbetsuppgifter som 

kräver dubbel-

bemanning; risk för 

belastningsskada. 

Medel Genomgång på APT. 

Individuell genomgång med 

medarbetare som inte följer 

rutiner 

Respektive 

enhetschef 

Görs i 

samband m 

genom-gång 

av aktuella 

riskbedömnin

gar 

I årshjul för APT 

samt årlig 

uppföljning 

SAM 

Arbetsdagens 

intensitet 

Risk för brister i 

möjligheten till 

återhämtning som i sin 

tur ökar risken för 

belastnings-

/förslitningsskador. 

Hög Att i dagsplaneringen för varje 

medarbetare ta hänsyn till både 

den fysiska arbetsbelastningen 

hos kund och raster/tid för 

återhämtning. Under 2018 har 

tjänster som planerare tillsatts i 

alla hemtjänstgrupper, med syftet 

att säkerställa en god planering 

ur både medarbetar- och 

kundperspektiv 

Respektive 

enhetschef 

Pilotprojekt m 

daglig 

reflektionstid 

utvärderas 

190531.  

 

Planerare: 

Klart 

I årshjul för APT 

samt årlig 

uppföljning 

SAM 
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Övrigt       

Sjukskrivningar 

med 

belastningsorsak  

Högre andel inom 

ordinärt boende än 

andra delar av 

verksamheten på 

grund av 

verksamhetens 

karaktär 

Hög Prioritera hemtjänstmedarbetare 

vid ergonomiutbildningar 

 

 

 

Fortsätta implementeringen av 

rutin för riskbedömning samt 

handlingsplan av arbetet hos 

varje kund 

 

 

Arbetsmiljö-

enheten 

(kommunens 

företags- 

hälsovård) 

 

Verksamhets-

chef ordinärt 

boende 

tillsammans med 

enhetschefer 

 

Prioriterad 

grupp hos 

FHV: Klart 

 

 

 

 

Klart 

I årshjul för APT 

samt årlig 

uppföljning 

SAM 

 


