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Bilaga 1

Checklista
Bedömning av arbetsmiljön i hemtjänst

Checklistan används av kontaktperson vid miljöbedömning hos nya omsorgstagare, eller hos
omsorgstagare med förändrade behov. Vid identifierade problem går personalen vidare till blanketten
”Riskbedömning med åtgärdsplan”. Om problem gäller vård i säng, toalett- eller duschbesök
alternativt förflyttningar tas kontakt med kommunens arbetsterapeut för en fördjupad bedömning och
handlingsplan för förflyttningssituationer.

Omsorgstagare: ……………………… Personnummer: …………
Adress: ………………………………………………………………
Kontaktperson: ………………………………………..
Datum: ………………………………………………..

Fysisk arbetsmiljö

1. Upplevs det problem i samband med:

-vård i säng?       � ja           � nej

Om svaret är ja, gå vidare till ”Riskbedömning med åtgärdsplan” och tag kontakt med
kommunens arbetsterapeut.

-toalett- eller duschbesök? � ja           � nej

Om svaret är ja, gå vidare till ”Riskbedömning med åtgärdsplan” och tag kontakt med
kommunens arbetsterapeut.

-förflyttningar? � ja           � nej

Om svaret är ja, gå vidare till ”Riskbedömning med åtgärdsplan” och tag kontakt med
kommunens arbetsterapeut.
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2. Är tekniska hjälpmedel som finns:

-hela, rena och fungerande? � ja           � nej

Om svaret är nej, åtgärda felet eller gå vidare till ”Riskbedömning med åtgärdsplan”.

-används tekniska hjälpmedlen enligt instruktion?� ja           � nej

Om svaret är nej, gå vidare till ”Riskbedömning med åtgärdsplan”.

3. Finns det nödvändig städ- och tvättutrustning? � ja           � nej

Om svaret är nej, åtgärda problemet eller gå vidare till ”Riskbedömning med åtgärdsplan”.

4. Upplevs det problem i samband med inköp?� ja           � nej

Om svaret är ja, åtgärda problemet eller gå vidare till ”Riskbedömning med åtgärdsplan”.

5. Upplevs det problem inom bostads- eller närmiljön? � ja           � nej

Om svaret är ja, åtgärda problemet eller gå vidare till ”Riskbedömning med åtgärdsplan”.

Psykosocial arbetsmiljö

6. Upplevs det risk för hot, våld eller liknande påfrestningar? � ja           � nej

Om svaret är ja, gå vidare till ”Riskbedömning med åtgärdsplan”.

7. Finns det risk för negativ stress? � ja           � nej

Om svaret är ja, gå vidare till ”Riskbedömning med åtgärdsplan”.

Övrigt

8. Finns det annat problem i arbetsmiljön? � ja           � nej

Om svaret är ja, åtgärda problemet eller gå vidare till ”Riskbedömning med åtgärdsplan”.


