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Riskbedömningen för en arbetsplats är fastställd i arbetarskyddslagen (738/2002 §10) och är det viktigaste
verktyget för arbetsmiljöarbetet. Arbetarskyddet omfattar även brukare i arbets- och dagverksamhet (Se
närmare Kårkulla samkommuns arbetarskyddsprogrammet).
Dagverksamheten innehåller många faktorer som kan påverka hälsa och säkerhet både positivt och negativt.
Därför är det viktigt att kartlägga fysisk, psykisk och social belastning samt utvärdera betydelsen av den.
Denna blankett är avsedd för brukare som deltar i arbetslivs- eller livsorienterad verksamhet på våra enheter.
För brukare som arbetar enligt metoden Arbete med stöd finns ett anpassat arbetsverktyg som heter
”Riskbedömning för personer som arbetar enligt metoden Arbete med stöd ”.
Riskbedömningen görs per verksamhetspunkt (vid behov per brukare) Både brukare(i den mån det är möjligt)
och enhetspersonalen är delaktiga i uppgörandet av riskbedömningen. Enhetschefen i samråd med enhetens
personal ansvarar för att riskbedömningen är gjord senast 30.4 och att eventuella brister åtgärdas på
enheten. Riskbedömningen görs också vid ändringar av dagverksamheten eller i brukarens mående.
Riskbedömningen delges till utvecklaren av dag- och arbetsverksamheten per mail .
Enhetens namn / Brukarens namn: __________________________________________________
Verksamhetspunkt: ______________________________________________________________
Bedömningen gjord av: ___________________________________________________________
Datum: ___________________
Kryssa i:
Grönt = i skick, Gult = kräver ännu utvecklande, Rött = kräver åtgärder
Förklaring

Åtgärder

1. Belysning
Den allmänna belysningen är
tillräcklig, jämn och behaglig
Behovet av punktbelysning har
beaktats
Belysningen är justerbar
Det
finns
hjälpmedel
förfogande vid behov

till

Annat ?
2. Ljudmiljö
Inget störande oljud
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Brukarnas
beaktas
Det finns
förfogande

speciella

behov

hörselskydd

till

Annat ?
3. Värmeförhållanden
och inomhusluft
Temperaturen i utrymmena är
lämplig
Luftkvaliteten är god (inget
damm, mögel, inga kemikalier,
ingen doft, lukt...)
Det finns personliga skydd till
förfogande vid behov
Annat ?
4. Belastning av stödoch rörelseorgan
Brukaren kan använda kroppen
mångsidigt
och
variera
arbetsställningen under dagen
Det
finns
möjlighet
varierande uppgifter

till

Det finns möjlighet att hålla
pauser
Hjälpmedel finns till förfogande
Det är tryggt att röra sig
självständigt
(avsaknad
av
hinder,dörrar,vassa
kanter,räcken,golvmaterial,osv)
Annat ?
5. Skyddsutrustning
Personlig skyddsutrustning finns
till förfogande vid behov (vid
stallarbete,ridning,
trädgårdsarbete, osv )
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Annat ?
6. Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna utgår
individuella
behov
önskemål

från
och

Det finns möjlighet till utveckling
Brukaren kan inverka på sina
arbetsuppgifter
Annat ?
7. Psykiska och sociala
miljön
Det finns möjlighet till enskildhet
Det
finns
tillgång
till
arbetsplatsmöten
och
information (t.ex ändringar i
dagsschema, nya anställda )
Introduktion
dagverksamheten
brukare

för

om
nya

Tillgång till eftervård efter svåra
situationer
Annat ?
8. Extern säkerhet
Säkerhet under resan till och
från dagverksamheten
Det finns handlingsplaner för
farosituationer
(t.ex
brand,
osakligt bemötande)
Annat ?
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