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Kartläggning, riskanalys och bedömning
inför generella beslut om låst och/eller larm vid dörr till gruppen/avdelningen
på Vård- och omsorgsboende
Enhetschefen ansvarar för att riskbedömning genomförs och följs upp varje år eller vid förändringar.
Analysen ska ligga till grund för ställningstagande hur de lås och den teknik som är installerad ska användas i verksamheten.

Kartläggning:
Frågeställning

Boende

Bemanning
/personal
Information

Teknik

Finns det boende med nedsatta kognitiva
förmågor som nedsatt orienteringsförmåga eller
nedsatt förmåga att bedöma konsekvens?
Lägga till en punkt?
Kan personal ha överblick över dörren?
Finns det bemanning hela dygnet som kan möta
upp vid dörren?
Finns information tillgänglig som är anpassad efter
de boendes behov och förmåga?
Om kodlås används, finns koden tillgänglig för de
boende som kan använda den?
Ges den boende/närstående information om ev.
låst dörr, ev. larm och hur den boende kan komma
ut vid inflytt och uppföljningssamtal?
Kan personal få en signal när dörren öppnas eller
att någon vill gå ut?
Finns det möjlighet att individanpassa
larm/lås/öppen dörr?
Används kodlås?

Ja

Nej

Anteckning

Inomhusmiljö
Utomhusmiljö

Finns det andra dörrar som kan vara öppna, t.ex
altandörrar?
Är miljön anpassad för att ge stimulans och
underlätta orientering?
Finns anpassade gemensamma ytor utanför dörren
till gruppen/avdelningen?
Finns tillgänglig utomhusmiljö? (Kan .tex dörren
vara öppen till en inhägnad trädgård?
Finns risker i miljön utanför gruppen/avdelningen
(t.ex trappor, hiss, gator)?

Riskanalys:

Sannolikhet

Bedömning enligt riskmatris.
Hur allvarliga och hur sannolika bedöms riskerna vara om dörren är upplåst (markera med U) respektive låst (markera med L)
Allvarlighetsgrad
Allvarlighetsgrad
Exempel på konsekvenser
Riskmatris
Myckethög/
Hot mot hälsa, liv eller säkerhet eller större
Mindre
Måttlig
Betydande Mycket hög/
Katastrofal
kvarstående besvär/funktionsnedsättning
Katastrofal
Betydande
Omfattande obehag, kvarstående besvär eller
Mycket stor
måttligt nedsatt funktionsnedsättning
Måttlig
Övergående obehag, besvär eller
Stor
funktionsnedsättning
Mindre
Mindre obehag eller obetydlig skada
Liten
Bedömning av sannolikheten
Mycket stor
Kan inträffa dagligen
Mycket liten
Stor
Kan inträffa varje vecka
Liten
Kan inträffa varje månad
Mycket liten
Kan inträffa 1 gång/år
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