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Enhet: Kund: (ange rum eller initialer) Gjord av: Datum upprättande: Datum revidering: 

Hjärtebacken  224 Sanna Nilsson 20200520 20201120 

Checklistan fylls i av omvårdnadspersonal i samband med att ny kund flyttar in och uppdateras vid förändrade behov, minst två gånger per år. 
Framkommer det risker ska de diskuteras med enhetschefen som ansvarar för att åtgärder vidtas och att en skriftlig handlingsplan upprättas. 
Skyddsombudet skall ges möjlighet att medverka i framtagandet av handlingsplanen.  

Dokumentet ska förvaras i genomförandeakten under rubriken upprättade handlingar. 
 
Risk ska bedömas enligt skala(prevent): 
INGEN RISK – lämna tomt 
LÅG – Försumbar eller liten risk; Ej behov av åtgärd 
MEDEL – Viss risk; Åtgärdas så långt det är rimligt 
HÖG – Allvarlig risk, Åtgärdas snarast  

Huvudområde Riskkällor/risk Risk-

skala 

Åtgärder som ska vidtas för att minska eller 

eliminera risken (”att göra lista”) 

När Vem Upp-

följning 

Instruktion för 

arbetsmomentet finns 

(Var finns den?) 

Ergonomi         
Personförflyttningar        

Förflyttningar i säng Tyngre arbete, 
risk för 
sträckning/arbe
tsskada 

Medel/
Hög 

Dubbelbemanning Löpand
e 

All personal 2020-11-
20 

ja, i 
genomförandeplanen 

På och avklädning i säng Tyngre arbete, 
risk för 
sträckning/arbe
tsskada 

Medel/
Hög 

Dubbelbemanning Löpand
e 

All personal 2020-11-
20 

Ja, i 
genomförandeplanen 

Förflyttningar mellan säng 
och rullstol 

Kunden ostadig, 
kan falla över 
personal, risk 
för arbetsskada 

Medel/
hög 

Dubbelbemanning, använd förflyttningsteknik Löpand
e 

All personal 2020-11-
20 

Ja, i 
genomförandeplanen/ 
inne på kundens rum 



 

Systematiskt arbetsmiljöarbete - Riskbedömning av arbetsmiljön för arbete hos/med 

enskild kund inom vård och omsorgsboende 
    

Detta dokument är ett exempel på riksbedömning  Gäller from: 2020-04-01 

  Dokumentansvarig: Ulrika J Olsson 

 

2 
 

Förflyttning till toalettstol Kunden ostadig, 
kan falla över 
personal, risk 
för arbetsskada 

Medel/
hög 

Dubbelbemanning, använd förflyttningsteknik Löpand
e 

All personal 2020-11-
20 

Ja, i 
genomförandeplanen/ 
inne på kundens rum 

Toalett och duschbesök Tyngre arbete, 
risk för 
sträckning/arbe
tsskada 

Medel/
hög 

Dubbelbemanning, använd förflyttningsteknik Löpand
e 

All personal 2020-11-
20 

Ja, i 
genomförandeplanen 

Ta sig upp från golv efter 
fall 

Tyngre arbete, 
risk för 
sträckning/arbe
tsskada 

Medel/
hög 

Dubbelbemanning, använd akutlift, akutsele Löpand
e 

All personal 2020-11-
20 

Ja, instruktion finns vid 
liften/instruktion finns 
för vårdsele 

Arbetsutrymme inkl. 
hjälpmedel 0,8 m  

Risk för 
sträckning/arbe
tsskada 

Låg/Me
del/Hö
g 

Se över placering av föremål/möblemang Löpand
e 

All personal 2020-11-
20 

 

Andra tunga moment        

Sängtransporter        

Ta på stödstrumpor Tyngre arbete, 
risk för 
sträckning/arbe
tsskada 

Låg/Me
del/Hö
g 

Använd strump pådragare Löpand
e 

All personal 2020-11-
20 

Ja, personal får 
instruktion av 
arbetsterapeut/vid 
introduktion 

Sängbäddning Tyngre arbete, 
risk för 
sträckning/arbe
tsskada 

Låg/Me
del/Hö
g 

Använd rätt teknik    2020-11-
20 

Ja, personal får 
instruktion vid 
introduktion 

Städning Halka på vått 
golv, utrustning 
saknas eller är 
bristfällig 

Låg/Me
del/Hö
g 

Iaktta försiktighet, anskaffa utrustning Senast. 
202006
30. 

EC 2020-11-
20 

 

Matning-måltidssituation Risk för 
sträckning/arb
etsskada 

Låg/M
edel/H
ög 

Använd rätt teknik Löpan
de 

All personal 2020-
11-20 

Ja, personal får 
instruktion vid 
introduktion 

Tvätt   .      

Psykosocial arbetsmiljö        
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Hot & Våld 
Vid medel/hög ska en 
fördjupad bedömning av 
risken genomföras av 
enhetschef 

Slag, sparkar 
från kund kan 
orsaka 
arbetsskada 

Medel/
Hög 

Använd lågaffektivt bemötande, gå inte i 
diskussion, lämna rummet, påkalla hjälp 

Löpan
de 

All personal 2020-
11-20 

Ja, i 
genomförandeplanen
/handlingsplane 

Kunds mående t ex risk för 
kränkningar 
 

Psykisk stress Medel/
Hög 

Använd lågaffektivt bemötande, gå inte i 
diskussion, tala med dina kollegor och 
enhetschefen 

Löpand
e 

All personal 2020-11-
20 

Ja, i 
genomförandeplanen/
handlingsplanen 

Smitta/Sår        

Infekterade sår/ 
såromläggning 

Risk för smitta 
Tillbud/Arbetssk
ada 

Medel/
Hög 

Använd skyddsutrustning, följ instruktion från 
sjuksköterska, använd basala hygienrutiner 

Löpand
e 

All personal 2020-11-
20 

Ja, i HSL journal, i 
pärmen 

Känd smittorisk Risk för smitta 
Tillbud/Arbetssk
ada 

Medel/
Hög 

Använd skyddsutrustning, följ instruktion från 
sjuksköterska, använd basala hygienrutiner 

Löpand
e 

All personal 2020-11-
20 

Ja, i HSL journal, i 
pärmen 

Fysisk arbetsmiljö        

Toalett/badrum 0,8 m Risk för 
sträckning 

Låg/Me
del/Hö
g 

Använd rätt arbetsställning Löpand
e 

All personal 2020-11-
20 

 

Runt sängen 0,8 m Risk för 
sträckning 

Låg/Me
del/Hö
g 

Använd rätt arbetsställning Löpand
e 

All personal 2020-11-
20 

 

El t.ex. sladdar, kontakter, 

uttag. Trasiga eller lösa 

elkontakter, trasiga elsladdar 

Sladdar i vägen, 
risk för 
arbetsskada 

Låg/Me
del/Hö
g 

Se över placeringen av kablar Löpand
e 

All personal 2020-11-
20 

 

Belysning, dag och natt 
Tillräckligt för att kunna 
utföra arbetet. 

Dålig belysning, 
kan inte utföra 
vissa insatser 

Låg/Me
del/ 
Hög 

Införskaffa en lampa EC  2020-11-
20 

 

Möbler/mattor Fallrisk/arbetssk
ada 

Låg/Me
del/Hö
g 

Se över placeringen av mattan, iaktta 
försiktighet 

Löpand
e 

All personal 2020-11-
20 

 

Arbetstekniska hjälpmedel 
Bl.a. avsaknad av 
arbetstekniska hjälpmedel 

Avsaknad av 
strump 
pådragare 

Medel/
Hög 

Ta kontakt med arbetsterapeut Senast-
--- 

EC/kontakt
man 

2020-11-
20 
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Avsaknad av 
instruktion, kan 
ej utföra vissa 
insatser 

Ensamt 
omvårdnadsarbete 
Bedöm risker ifall arbetet 
utförs av en person 

Arbetsskada vid 
tyngre arbete 
Risk för hot och 
våld 

Låg/Me
del/Hö
g 

Se över bemanning, använd lågaffektivt 
bemötande 

Senast
202006
30 

EC/Planerar
e/Personal 

  

Övrigt        

ex. missbruk, rökning Dålig arbetsmiljö, 
risk för 
arbetsskada 

Medel/
Hög 

Samtala med kunden Löpande All personal   


