
 

Vasst och säkert 

UNDERLAG för uppföljning av olyckor och tillbud 
 
BAKGRUNDSFAKTA 

Arbetsplats 
  

Datum  

Beskriv olyckan/tillbudet 
 
 
 
 
 

 

Är skyddsombud informerad 
om olyckan/tillbudet?            Ja     Nej 

Har liknande olyckor/tillbud 
inträffat tidigare? 
 
 
 
 
 

           Ja         Nej        Liknande, men inte likadan 
 
Kommentar: 
 
 

Vem/vilka skadades/kunde 
ha skadats?  
 
 
 
 
 

 

Vilka kan konsekvenserna bli 
av denna eller en liknande 
olycka/tillbud? 
 
 
 
 

 

    

  



 

Vad bidrog till att olyckan/tillbudet inträffade? 

 Hade ingen 
betydelse 

Bidrog i 
någon 
mån 

Bidrog 
rätt 
mycket 

Viktigaste 
orsaken 

Tekniska brister i utrustningen eller i skydds-
anordningar alternativt brist på säkerhets-
anordningar? 

    

Kommentar:  
 

Brister i underhåll eller service     

Kommentar:  
 

Brister i arbetsinstruktion/felhantering?     

Kommentar:  
 

Brister i kunskap eller utbildning?     

Kommentar:  
 

Brister i kommunikation?     

Kommentar:  
 

Brister i arbetsorganisation, t.ex. otydlig 
arbetsfördelning? 

    

Kommentar:  
 

Tidsbrist, stress eller stor mängd 
arbetsuppgifter? 

    

Kommentar:  
 

Trötthet eller brist på koncentration?     

Kommentar:  
 



 

 

Bristande hjälp eller stöd från kollega?     

Kommentar:  
 

Störning från kollegor, patienter eller 
anhöriga? 

    

Kommentar:  
 

Prioriteringar, t ex av patientsäkerhet, att hinna 
med eller annat? 

    

Kommentar:  
 

Störningar från verksamheten, t ex pågående 
ombyggnad eller reparation? 

    

Kommentar:  
 

Alkohol eller droger?     

Kommentar:  
 

Annat?     

Kommentar:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Varför fanns bristerna? 

Diskutera hur det kommer sig att 
dessa brister kunde uppkomma. 
 
 
 

 

Åtgärder 

Vad behöver göras för att något 
liknande inte ska inträffa igen? Finns 
erfarenhet av åtgärder som löst 
likartade problem? 
 

 

Eventuellt beslut om åtgärder, 
ansvarig och tidplan.  
 
 
 

 

Övrigt 

Har olyckan/tillbudet anmälts till 
Arbetsmiljöverket/Försäkringskassan? 
Anmälan ska ske i samråd med 
skyddsombudet och kan göras via 
http://anmalarbetsskada.se  

 

Har omhändertagandet av den 
skadade fungerat tillfredsställande? 
 
 
 

 

 

http://anmalarbetsskada.se/
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