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(ej på individnivå)

För att underlätta uppföljning av risker, åtgärder samt åtgärdens effekt används en gemensam handlingsplan för SAM-systematisk
arbetsmiljö. Riskbedömningen ska klargöra om risken utgör en allvarlig eller inte allvarlig risk för ohälsa eller olycksfall. Använd
riskbedömningsmatrisen. Riskbedömningen ligger till grund för vad som ska åtgärdas först. Åtgärder ska nedtecknas och ansvarig utses.
Samla alla åtgärder från kartläggningar, undersökningar och riskbedömning, som inte kan åtgärdas direkt, i denna gemensamma
handlingsplan. Exempel på ovan är skyddsrond, medarbetarenkät, uppföljning upplevd ohälsosam arbetsbelastning, riskbedömningar vid
förändring av verksamhet samt uppföljning av arbetsskador och sjukfrånvaro. Även kartläggning, riskbedömning och åtgärder gällande hot
och våld samt kränkande särbehandling ska dokumenteras i denna handlingsplan


Verksamhet
Drakenbergs
GRO
Uppföljning
om åtgärderna
haft önskad
effekt görs på APT löpande.

Risk

Risk-

Ansvarig chef Ann Danneker

Åtgärd

Ansvarig

Klart
datum

Ann
Danneker

1/3
2018

bedö
mning
HOT O VÅLD:
Utåtagerande boende/brukare (hot o
våld)

Förebyggande åtgärder:

R1

Genomgång av rutinen för hot o våld.
Genomgång av Handlingsplan för hot o våld.
Riskanalys av brukare.

T.ex. knivhot, verbala hot, aggressivt

Arbetsmiljöriskanalys.

beteende

Säkerhetsutbildning.
Introduktion för nyanställda
Rutin för införandet av nya arbetsmoment i

Vid införandet av nytt arbetsmoment,

verksamheten.

t.e.x inflytt av ny klient

Arbetsmiljöriskanalys för införande av nytt
arbetsmoment

Åtgärdas vid tillfället:

År 2018

Uppföljning

Minst 1 per år eller vid
behov, 31 mars.

Kommentar

Framgår av
planering i Årshjulet

[Skriv här]

Risk

Risk-

Åtgärd

Ansvarig

Klart
datum

Ann
Danneker

1/6
2018

Ann
Danneker
LSS-hälsan

20/12
2018

Ann
Danneker

1/6
2018

bedö
mning

Uppföljning

Kommentar

Anmäla incidenten och följa upp i KIA och APT.
Upprätta Handlingsplan vid incidenter.
Dokumentation i Parasol.

R1
Brand

Brandlarm, sprinklersystem, rutiner för brand och
tillbud, utrymningsplan, genomgång av rutiner,

Minst 1 per år eller vid
behov, 28 febr.

brandövningar.
Anmäla och följa upp incidenter i KIA och APT.
Smitta, t.ex. gulsot eller andra mer vanliga

R1

sjukdomar

Utbildning i basal hygien, utbildning i
livsmedelshygien, rutiner kring hygien,
skyddsutrustning

Ensamarbete

R1

God planering av bemanning, särskilda
rutiner vid ensamarbete, kontinuerlig

Minst 1 per år eller vid
behov, 31 mars.

Minst 1 per år eller vid
behov, 31 mars.

uppföljning av larmkontakter.

Lokalernas utformning

R1

Tillgång till larm

Påkallandelarm (kopplade till
informationstavla och

Ann
Danneker

1/3
2018

Vid introduktion av ny
personal eller vid behov.

platsidentifikation), dagliga rutiner,
telefon
Dörr-larm (öppning och stängning)
Ovälkommet besök

R2

Fönsterlås, dörrlås och dörrlarm,
nyckelhanteringsrutin

Ann
Danneker

15/2
2018

Vid introduktion av ny
personal eller vid behov.

Framgår av
planering i Årshjulet

[Skriv här]

