
Vi har oftast lagom 
mycket att göra och 
lätt att prioritera.



Det händer ofta att det Kör 
ihop sig och känns stressigt.



Vi vet hur vi ska hantera 
situationer där hot  eller

våld kan förekomma.



Det händer ofta att 
vi känner oss osäkra 

i hot- och vålds-
situationer.



Vi har oftast
inga problem med

arbetsmiljön
hos våra brukare.



Vi har en hel del kvar att lösa i 
arbetsmiljön hos våra brukare.
Vi har en hel del kvar att lösa i 



Vi har oftast 
inga problem med 
 förflyttningar 

och lyft.



Vi har ofta 
problem med 

förflyttningar 
och lyft. 



Vi ställs sällan inför faror när 
vi transporterar oss i jobbet.



Vi ställs ofta inför faror när 
vi transporterar oss i jobbet.



Vi känner oss säkra tack vare
våra rutiner och vår kompetens.



Det händer ofta att vi funderar 
på om vi gjort rätt.



Vi är bra på att 
förebygga 

arbets olyckor.

Vi är bra på att 
förebygga 

arbets olyckor.



Vi kan bli 
bättre på 
att förebygga 
arbetsolyckor.



Vi vet vad vi ska göra när vi ställs 
inför oväntade händelser.



Det händer att vi stöter på hände lser 
vi inte riktigt kan hantera. 



Vi samarbetar bra mellan olika 
yrkeskategorier.



Samarbetet mellan olika 
yrkes kategorier är ofta otydligt 

och otillfredsställande.



Vi är bra på att 
tänka till i förväg.



Ibland stämmer 
inte planering, 
information 

och verklighet 
överens.

Ibland stämmer 
inte planering, 
information 

och verklighet 



Vår planering av arbetstider och
schema fungerar oftast bra.



Vi har svårt att få till bra 
arbets tider och scheman.



Vi kan för det mesta få stöd och 
handledning när vi behöver det. 



Vi saknar ofta stöd 
och hand ledning när 

vi behöver det. 



Vi är oftast bra på att lyssna 
på  varandra och komma fram till 

 gemensamma lösningar.



Vi har ofta svårt att prata 
med varandra och komma fram till 

gemensamma lösningar.



Det mesta är klart och tydligt 
mellan oss och brukarna. 



Vi ställs ofta 
inför orimliga 
krav som vi 

har svårt att 
hantera.



Vi ser inga direkta problem med 
vår egen arbetsmiljö.



Vår arbetsmiljö är full av brister. 



Egna förslag:



Egna förslag:




