
Faktorer Risk Ingen risk

Till och från brukaren

Färdvägen till och från brukaren

Trafikhinder/tät trafik

Fordonets standard 

Gångvägen mellan fordonet och brukarens ytterdörr

Yttertrappan 

Belysning utomhus 

Täckning för mobiltelefon eller överfallslarm

Standard på bostaden/utrustning

Flera våningsplan

Saneringsbehov

Standard på tvättmaskin, tvättstuga, utrymme för att hänga tvätt

Höjd på arbetsytor i köket

Standard på diskmaskin/annan diskutrustning

Varmvatten 

Standard på dammsugare, borstar, trasor

Städkemikalier, kemikalier i garage eller liknande

Trösklar 

Trasiga golv

K-märkta hus 

Timer till spis/kaffekokare – spisvakt 

Belastningsrisker – I samband med personlig omvårdnad 
(Dusch/hygien/toalettbesök)

Halkskydd 

Duschstol

Duschkabin 
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Faktorer Risk Ingen risk

Badkar (i och ur, handtag, sittbräda)

Badrummets placering i lägenheten/huset 

Utrymmen runt toalettstol

Möjlighet ta in rollator på toaletten 

Brukarens vikt, attityd, samarbetsvilja vid lyft mm

Golven

Belastningsrisker – I samband med andra arbetsuppgifter 

Förflyttningar i bostaden

Förflyttningar utanför bostaden

Sängens höjd och standard - utrymme runt sängen

Av- och påklädning

Trånga utrymmen

hjälpmedel

Behov av lyftar för olika typer av förflyttningar

Bälten, toalettförhöjare, klossar till stolar, höga stolar, sittdynor 

Kunskap i att hantera hjälpmedel, lyftteknik

Instruktioner för olika hjälpmedel 

Maxvikten för användning av hjälpmedel

Hjälpmedel som ej får användas samtidigt som behov kan fin-

kommunikationen med brukaren

Brukarens hälsotillstånd

Brukarens diagnos (mentala diagnoser, missbruk, demens)

Smittosamma sjukdomar, ex blodsmitta

Brukarens förståelse för och acceptans av biståndsbeslutet

Rökning i brukarens bostad

Språksvårigheter, kulturskillnader

Risk för kraftig nedsmutsning (demens, missbruk, inkontinens)

Anhörigas/närståendes attityder
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Faktorer Risk Ingen risk

hot och våldsrisker 

Från brukaren, anhöriga, grannar, vänner, andra

Till och från brukarens bostad

vistelser utanför hemmet/bostaden

Ramp eller hiss – yttertrappa 

Dörröppnare till hiss

Promenader

Inköp

Läkarbesök/behandlingar, rehabiliteringsträningar

Daglig verksamhet, dagvård

Andra former av besök 

Övrigt 

Djur (pälsdjur, argsinta hundar, ormar) – vem har ansvaret?

Allergiframkallande faktorer 

Multiresistenta bakterier 

Elsäkerhet/jordfelsbrytare

Ohyra

Vedeldning

Relationen till god man 

Penninghantering 

Nyckelhantering

Vattenvakt 

Tillgång till dokumentation om brukaren 


