
 Riskinventering  
  Rev. 2019-05-20 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
SAS 

1 
 

Riskinventering SoL/LSS 
 
Namn: _______________________________ Personnummer: ________________________ 
 
Datum_______________________________ 
 
Enhet________________________________ 
 
Ansvarig enhetschef: _______________________________________________________ 
 
Medverkan ansvarig legitimerad personal/ baspersonal_______________________________________ 
 
Medverkan/Uppgift har lämnats av:____________________________________________________ 
 
Riskinventering för brukare med personlig omvårdnad enligt SoL eller omfattande stöd och service 
enligt LSS ska utföras när beslutet verkställs, vid förändrat allmäntillstånd och minst en gång per år. 
Att riskinventering och planerad åtgärd är utförd dokumenteras i social journal. Förebyggande 
åtgärder ska skrivas in i genomförandeplan. Enhetschefen ansvarar för att kontakter tas för 
planering/samverkan mellan de yrkeskategorier som är betydande för brukarens vård- och omsorg. 
Blanketten skannas in i brukarens elektroniska personakt i Treserva.
 
Riskinventering Ja Nej Ansvarig Identifierad risk/Planerad åtgärd Åtgärdat 

datum 
Finns det några risker 
om brukaren lämnar 
hemmet/enheten? 
 

     

Finns det risk att 
brukaren äter/dricker 
farliga ämnen? 
 

     

Finns det risker 
gällande 
informationsöverföring 
till/från brukare pga 
brukarens förmåga att 
kommunicera och ta 
emot information? 
 

     

Finns det risk att 
brukaren kan vara 
hotfull/ utåtagerande 
mot andra brukare? 
 

     

Finns det risk att 
brukaren ska skada sig 
själv med tex. vassa 
föremål? 
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Riskinventering Ja Nej Ansvarig Identifierad risk/Planerad åtgärd Åtgärdat 
datum 

Finns det risk vid 
användandet av 
förskrivna hjälpmedel? 

Finns det risk att 
brukaren använder 
tändstickor/tändare/spis 
på ett farligt sätt? 

Finns det andra 
påtagliga risker för 
brukaren?  

Frågorna nedan gäller endast brukare som inte får kommunal hälso- och sjukvård. 
Vid risker inom områden nedan ska personal erbjuda brukaren hjälp att kontakta vårdcentralen 
alternativt informera brukarens närstående/företrädare att rekommendera kontakt med vårdcentral. 

Finns det risker som 
påvisar att beslut om 
egenvård behöver 
omprövas? 

Finns det risk för fall? 

Finns det risk för 
undernäring? 

Finns det risk för 
trycksår? 

Finns det risk för ohälsa 
i munnen? 

Finns det problem med 
urinläckage? 

Finns det risker när 
brukaren hanterar sina 
läkemedel? 

Är brukaren 
deprimerad, finns risk 
för suicidtankar/ 
försök? 
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