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Riskanalys väntrumlokal utskrivna patienter som väntar på sjukresa

Länk till instruktion för riskanalys

Riskanalys:
Beskriv omfattning och bakgrund samt 
ange berörda verksamheter

Riskanalys inför uppstart av tillfälligt väntrum/lokal för utskrivna patienter som väntar på sjukresa.

Beskriv vilka områden analysen avser:

Arbetsmiljö, Patient, Miljö, 
Informationssäkerhet, Annat

Patient

Arbetsmiljö

Uppdragsgivare: HSD Maria Söderqvist

Ange datum för samverkan i 
områdeskommitté 
(förvaltningskommitté): 

Klassning av analysresultat:

Ange om resultatet är öppen information 
eller om det finns behov av skydd mot 
spridning 

Deltagare: 
Samtliga deltagares namn inklusive titel 
och roll; t.ex. skyddsombud 

Tina Arenstig

Mattias Skielta

Marianne Nilsson

http://centuri/ViewItem.aspx?regno=32436
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Joakim Rödin

Henrik Larsson

Fredrik Eriksson

Martin Rosén

Örjan Gillberg

Helena Palm

Risker
(Möjlig händelse)
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Patient
1.1
Oerfaren och ny 
personal varje dag

4 3-
4

12
-
16

Ja Otrygg med arbetsuppgifterna Ska anställas och bemannas med 
“van” personal via personalpoolen
Anställning pg med en back-up plan 
också. Kan vara anställd 1/9.

1.2 
För få personal

4 2 8 Oklart vilket behov som finns Ska anställas och bemannas via 
personalpoolen

1.3 
Långa väntetider eller 
förskjutning av avresa

2 4 8  Risk för blåsöverfyllnad, trycksår 
m.m

Fördela utskrivningstiderna under 
dygnet
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 Otydligt ansvarsförhållande 
gentemot mottagande vårdgivare

1.4
Patienterna blir kvar 
efter stängning 

4 2 8 Behöver behålla patienten till nästa 
dag

Back-up plan behövs

1.5 
Större 
omvårdnadsbehov än 
vad kriterierna avser

3 2 6  Risk för glidning av utskrivande 
enhet

 Omvårdnadsbehoven kan öka 
under väntetiden

1.6
Otydlig information kring 
omvårdnadsbehoven 
(ex RIK, insulin m.m)
samt vart 
omvårdnadsåtgärder 
ska dokumenteras

2 2 4 Ingen tillgång till Cosmic Egenvårdbedömning måste vara 
gjord innan utskrivning. 

1.7 
Vårdhygieniskt 
perspektiv

2 2 4 Svårt att se hur många personer 
som kommer sitta/ligga tillsammans 
(10-15)

1.8
Saknas skriftliga rutiner

4 2 8 Komplettera/revidera rutinerna som 
gäller för plan 5

1.9
Mottagningspatient 
hinner inte åka hem 
innan 19.00

3 1 3 Mottagning som beställer 
hemtransport ska ha en 
”hemavdelning” som back-up
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Arbetsmiljö
2.1 
Brandskyddregler är 
inte gjord

4 2 8 Ja Säkerställas Fredrik

2.2 
Personal inte anställd 
av serviceenheten. 
Anställd av olika 
arbetsgivare

3 2 6  Tydlig kommunikation mellan 
cheferna

 Tydlig information till personalen
 En av cheferna har ”huvudansvar”

Fredrik

2.3 
Saknas kontaktperson 
för vårdfrågor

3 2 6 Roterande personal mellan 
områdena 

 Tydlig kommunikation mellan 
cheferna

 En av cheferna har ”huvudansvar”

2.4 
En omvårdnads-
personal + en 
servicepersonal/dag

2 2 4 Oklart vilket behov som finns  Utvärderas löpande
 Ev hjälp från ”andra sidan” på plan 

11 vb. 

2.5 
Arbetstidsförläggning

2 2 4 Oklart under vilka tider plan 11 
behöver bemannas

Utvärderas löpande

2.6 
Saknas utpekad chef

4 1 4 Pg


