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Riskinventering, förebyggande arbete kring brukaren
Verksamheten ska arbeta systematiskt och bedöma om det finns risker att negativa händelser eller
vårdskada kan drabba den enskilde brukaren. Att inventera, prioritera, fastställa och hantera risker, är
en ständigt pågående process som är en viktig del i det förebyggande arbetet. Med ett förebyggande
arbete kan eventuella risker identifieras i ett tidigt skede innan en negativ händelse eller vårdskada
inträffar.

Riskinventering enligt SoL/LSS
För brukare som får hjälp med personlig omvårdnad enligt SoL eller omfattande stöd och service
enligt LSS används blanketten Riskinventering SoL/ LSS. Blanketten förvaras i personakten eller
skrivs in i den sociala journalen.
Riskinventering ska utföras:
• när beslutet verkställs
• vid förändrat allmäntillstånd
• minst en gång per år
Enhetschefen ansvarar för att:
• kontakter tas för planering/samverkan mellan de yrkeskategorier som är av betydelse för
brukarens vård och omsorg
• utförd riskinventering och eventuella åtgärder dokumenteras i social journal och
genomförandeplan
Omvårdnadspersonal ansvarar för att:
• arbeta förebyggande samt följa genomförandeplan, vårdplaner och ordinationer från legitimerad
personal

Riskinventering enligt HSL
För patient som omfattas av det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret används blanketten
Riskinventering HSL. Riskinventering ska utföras vid inskrivning i kommunal hälso- och sjukvård,
vid förändrat allmäntillstånd och minst en gång per år. Blanketten förvaras i fysisk journal.
Legitimerad personal ansvarar för att:
• kontakter tas för planering/samverkan mellan patient och de yrkeskategorier som är av
betydelse för patientens vård och omsorg
• utförd riskinventering och planerad åtgärd dokumenteras i journal och att vårdplan upprättas
vid identifierad risk
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