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CHECKLISTA, VASST OCH SÄKERT 
 

Hela organisationen, ledningsnivå Ja 
Nej/ 
Vet ej 
 

Handlingsplan med noteringar och 
kommentarer 

Har stick- och skärskador identifierats som 
ett prioriterat insatsområde? 

   

Finns tydliga direktiv eller policys om att 
säkerhetsprodukter ska upphandlas? 

   

Finns rutiner för hepatit-B-vaccinering av 
anställda med ökad risk för blodsmitta? 

   

Skyddskommitté/samverkansgrupp 

Diskuteras insatser mot stick- och 
skärskador vid samverkansgruppens möten?  

   

Sammanställs och rapporteras statistik om 
inträffade skador och analyseras statistiken 
och används som underlag för diskussion om 
insatser? 

   

Finns fungerande organisation av arbetet 
med förebyggande insatser? 

   

Deltar skyddsombud i arbetet med att 
minska skadorna? 

   

Är upphandlingsorganisationen samt 
personal(HR-)funktion och ev. 
arbetsmiljösamordnare involverade i 
arbetet? 
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Arbetsplatser/avdelningar 

Är chefer medvetna om sitt ansvar för att 
förebygga stick- och skärskador och följa upp 
eventuella inträffade skador? 

   

Finns fungerande rutiner för insatser mot 
stick- och skärskador? 

   

Finns fungerande information, utbildning och 
träning i sticksäkert arbetssätt? 

   

Har alla anställda fått den utbildning om 
stick- och skärsäkert arbetssätt som de 
behöver så att de kan arbeta säkert? 

   

Finns skyddsutrustning som dubbla 
handskar, skyddsglasögon, skyddskläder 
tillgängliga när de behövs och används de?  

   

Används behållare för stickande och 
skärande avfall på rätt sätt för 
omhändertagande av vasst avfall?  

   

Ges tydliga signaler till anställda om att det 
är viktigt att rapportera stick- och 
skärskador (liksom tillbud och andra 
arbetsskador)? 
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När en stick- eller skärskada inträffat 

Vet alla vad som ska göras om någon råkar 
ut för en stick- eller skärskada 
(omhändertagande och rapportering)? 

   

Fungerar rapportering och registrering av 
inträffade stick- och skärskador? 

   

Görs uppföljning av inträffade stick- och 
skärskador och vidtas åtgärder för att 
undvika att liknande skador inträffar igen? 

   

Får anställda återkoppling om vad som hänt 
med och efter rapportering av arbetsskador? 

   

Uppföljning av hur insatserna mot stick- och skärskador fungerar 

Används säkerhetsprodukter istället för 
oskyddade kanyler etc.? 

   

Görs särskilda insatser för att förebygga 
stick- och skärskador i samband med särskilt 
riskfyllda situationer, exempelvis operationer 
eller stökiga situationer? 

   

Fungerar rapportering och registrering av 
stick- och skärskador (liksom andra 
arbetsskador) väl? 

   

Förekommer stress, övertid eller 
underbemanning i en sådan omfattning att 
det ökar risken att skadas? 

   

 


	CHECKLISTA, VASST OCH SÄKERT

	Group1: Off
	Group2: Off
	Group3: Off
	Group4: Off
	Group5: Off
	Group6: Off
	Group7: Off
	Group8: Off
	Group9: Off
	Group10: Off
	Group11: Off
	Group12: Off
	Group13: Off
	Group14: Off
	Group15: Off
	Group16: Off
	Group17: Off
	Group18: Off
	Group19: Off
	Group20: Off
	Group21: Off
	Group22: Off
	Group23: Off
	Komm1: 
	Komm2: 
	Komm3: 
	Komm4: 
	Komm5: 
	Komm6: 
	Komm7: 
	Komm8: 
	Komm9: 
	Komm10: 
	Komm11: 
	Komm12: 
	Komm13: 
	Komm14: 
	Komm15: 
	Komm17: 
	Komm18: 
	Komm19: 
	Komm20: 
	Komm21: 
	Komm22: 
	Komm23: 
	Komm24: 


