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Checklista – Riskbedömning samt förslag till åtgärder avseende arbete i 

vård- och omsorgsboende  

Omsorgsförvaltningen Arbetsställe: Arbete i vård och omsorgsboende 
 

Datum: 2020-05-05 Utförd av: Ulrika J Olsson 
Verksamhetschef 

Samverkan skett med: Maria Nordgren 
Huvudskyddsombud Kommunal  
 

Sammanfattande beskrivning av eventuella risker: 

Arbete inom vård och omsorgsboende sker i varje enskild kunds lägenhet samt i de gemensamhetsutrymmen som finns på enheten. Arbetsförutsättningarna kan variera 
mellan enheter, nedanstående områden bedöms innefatta de gemensamma och övergripande områden där risker kan finnas inom olika arbetsmoment. Denna 
övergripande riskbedömning ska brytas ned på varje vård och omsorgsboende utifrån de olika områdena, risk, allvarlighetsgrad och åtgärder, ytterligare 
områden/moment som behöver riskbedömas kan förekomma på enhetsnivå. 
 
Riskbedömningen ska uppdateras  och arbetas igenom på APT minst en gång per år. 
 
Riskbedömning görs också utifrån enskild kund i samband med inflyttning till vård och omsorgsboende och vid förändrade behov. 
 
Riskerna är bedömda enligt skala från Prevent: 
LÅG – Försumbar eller liten risk; Ej behov av åtgärd 
MEDEL – Viss risk; Åtgärdas så långt det är rimligt 
HÖG – Allvarlig risk; Åtgärdas snarast 
 

 

Ergonomi 

Område/arbetsmoment Risk, brist Hur allvarlig Förslag på åtgärder Ansvarig Klart Kommentar 

Tunga lyft Ev brist på kunskaper, 
hjälpmedel ger risk för 
skada 

Medel/Hög Hälsosam förflyttning, beställa och 
använda korrekta hjälpmedel. Ta hjälp 
av ergonom på AME.  

Enhetschef   

Kunder som ramlar Skada Medel/Hög Använd de hjälpmedel som finns 
(akutlift). Dubbelbemanning.  

Enhetschef 
Medarbetare 

  

Förflyttning av kund Ev brist på kunskaper, 
hjälpmedel ger risk för 
skada 

Hög Hälsosam förflyttning, beställa och 
använda korrekta hjälpmedel. Ta hjälp 
av ergonom på AME. Dubbelbemanning 
vid behov. 

Enhetschef 
Medarbetare 

  

Påklädning Förslitningsskador, 
sträckningar 

Medel Använd hjälpmedel, t.ex. sadelstol, 
strumppådragare 
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Städning Förslitningsskador Låg/Medel Se över städmaterial, säkerställa att 
rätt material används. Underhåll och 
storstädning regelbundet. 

Enhetschef   

Sophantering  Förslitningsskador, 
sträckningar mm 

Medel Tydliggör rutiner för att ej samla stora 
mängder. Använd de hjälpmedel som 
finns.   

Enhetschef   

Uppackning av varor Tungt, vridmoment Medel Se över rutiner, hjälpmedel, 
arbetsfördelning. 

Enhetschef   

Tvätt Arbetsskada Låg Använda hjälpmedel vid behov, se över 
arbetsutrymme 

Enhetschef   

Duschning Risk för halka, skada Medel Korrekt arbetsutrustning/skor, 
hjälpmedel och dubbelbemanning vid 
behov 

Enhetschef 
Medarb. 

  

Promenader Arbetsskada Låg/Medel Utbildning Hälsosam förflyttning, 
använda hjälpmedel på rätt sätt 

Enhetschef   

Arbetshöjd  Arbetsskada Medel/Hög Hälsosam förflyttning, hjälp av 
ergonom vid behov 

Enhetschef   

Felanvändning av 
hjälpmedel 

Okunskap som orsakar 
skaderisk 

Hög Utbildning Hälsosam förflyttning, 
följsamhet till rutiner 

Enhetschef   

Statiska arbetsställningar i 
samband med t ex 
påklädning, matning 

Förslitningsskador Medel/Hög Inköp sadelstolar Enhetschef   

 

Fysiska risker exkl ergonomi 

Område/arbetsmoment Risk, brist Hur allvarlig Förslag på åtgärder Ansvarig Klart Kommentar 
Kanyler, vassa föremål Stickskada 

Skärskada t ex 

diskhantering 

Medel Enbart använda sticksäkra kanyler. Enhetschef   

Kemikalier Allergisk reaktion, 

frätskada, smitta 

Medel Uppdaterad kemikalieförteckning 

inkl säkerhetsdatablad.  

Enhetschef   

Halka, fall  Halka utomhus 

Snubblar över t ex 

hjälpmedel eller 

möbler 

Medel/Hög Regelbundet bedöma risker. 

Genomföra skyddsronder årligen. 

Dialog med fastighetsägare. 

Enhetschef   

Våld från kund Risk för fysisk och 

psykisk 

skada/påverkan 

Hög Riskbedömningar enskild kund och 

upprätta handlingsplan. 

Handledning och utbildning. Tillbud, 

arbetsskada. 

Enhetschef   
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Organisatorisk och social arbetsmiljö 

Område/arbetsmoment Risk, brist Hur allvarlig Förslag på åtgärder Ansvarig Klart Kommentar 
Hot eller kränkning, 

trakasserier, 

särbehandling  

Risk för ohälsa, 

sjukskrivning 

Låg/Medel/Hög Följa beslutad rutin, upprätta 

handlingsplan i varje ärende. 

Enhetschef   

Stress Ohälsa Låg/Medel/Hög Prioriteringsordning vid hög 

arbetsbelastning. 

Enhetschef   

Ej kunna ta rast/paus Ohälsa Låg Se över bemanningen. 

Struktur och planering i arbetet. 

Prioriteringsordning. 

Enhetschef   

Brist på återhämtning Ohälsa Låg/Medel/Hög Se över bemanningen. 

Struktur och planering i arbetet. 

Prioriteringsordning. 

Enhetschef   

Kunskaper och 

kompetens 

Känsla av 

otillräcklighet, ohälsa 

Medel Kompetensutveckling, 

internutbildningar, webutbildningar 

(t ex BPSD, Demens ABC, Palliation) 

Reflektion/handledning 

Enhetschef   

Ensamarbete Risk för såväl fysisk 

som psykisk 

påverkan 

Medel Överfallslarm. Närvaromarkering. 

Rutin för samarbete inom huset. 

Planering i arbetet. 

Enhetschef   

 

 


