
 
 
 
 
 
RUTINER FÖR KARTLÄGGNING AV ARBETSMILJÖRISKER I SAMBAND MED 
PERSONFÖRFLYTTNINGAR 
 
Följande rutiner har Arbetsmiljölagen kapitel 3;  1§ till 4§ som utgångspunkt. 
 
Kartläggning av arbetsmiljörisker i samband med personförflyttningar sker med hjälp av 
Arbetsmiljöverkets instrument för kartläggning. 
 
Behovet av riskbedömning aktualiseras vid arbetsplatsträff eftersom det ingår i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet som är en stående punkt på dagordningen. Kartläggningsblanketter finns att 
tillgå hos respektive enhetschef. 
 
Ny kartläggning av risker sker när ny omsorgstagare blir aktuell samt när redan kända omsorgs-
tagare får försämrad förmåga av betydelse för arbetsmiljön för personalen. Den personal som 
uppmärksammar/är utsatt för riskerna har ansvar för att behovet av riskbedömning aktualiseras. 
Kartläggningsinstrumentet fylls i, gärna av flertalet personal för att fånga upp individuella risker. 
 
Arbetsterapeut och/eller sjukgymnast sammanställer kartläggningarna och upprättar tillsammans 
med gruppens baspersonal en handlingsplan med åtgärdsförslag. Åtgärdsförslagen kommuniceras 
med respektive enhetschef. Åtgärderna provas och utvärderas i det vardagliga arbetet. 
 
Instruktionerna i form av åtgärder och beskrivningar av hur förflyttningarna ska utföras avseende 
förflyttningsteknik, arbetsmetod och hjälpmedel dokumenteras av arbetsterapeut/sjukgymnast i 
den enskilde omsorgstagarens journal i genomförandeplanen, genomförandeplanen återfinns i 
journalsystemet Viva.  
 
Syftet med dokumentationen av förflyttningsmetod etc är att information skall finnas lättillgänglig 
för berörd personal, detta är särskilt viktigt för ny personal.  
 
Det är viktigt att dokumentationen i genomförandeplanen är aktuell och att inaktuella uppgifter 
uppmärksammas och ändras. Detta är ett gemensamt ansvar för all inblandad personal.  
 
Huvudansvaret för att upprätthålla dessa rutiner åligger respektive enhetschef.  
 
Citat arbetsmiljölagen, kapitel 3: 

1a § ”Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö.” 
2a § ”Arbetsgivaren skall systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt 

som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö.” 
3 § ”Arbetsgivaren skall se till att endast arbetstagare som har fått tillräckliga instruktioner 

får tillträde till områden där det finns en påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall.” 
4 § ”Arbetstagaren skall medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de 

åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö.” 
 ”Om arbetstagaren finner att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller 

hälsa, skall han snarast underrätta arbetsgivaren eller skyddsombud.” 


