
RISIKOVURDERING 25.08.2022 & 02.09.22
Redusere nattvaktsteam med 1 nattvakt

Tilstede: 

Ingrid Bjørkman (verneombud ØHH), Bodil Stalenget (avd.leder natteam), Siv Murland (PTV Fagforbundet ØHH), Inger Marie Gjeisar (pleier nattvakt)

Sissel Haugen (pleier nattvakt), Silje Szacinski Fossheim (avd.leder hjemmetjenesten), May-Liss Karlsen Lund (pleier dag, kveld, nattvakt), Marius Ludvigsen (Tjenesteleder hjemmetjenesten)

Forutsetninger/ Tiltak som allerede er der og/eller må være tilstede:

* Fullsprinkling av leilighetene på Bakketun

* Direktevarsling til brannvesenet på Bakketun

* varslingssløyfe til mobil hjemmetjenesten ved utløst alarm på Bakketun

* 4G/ WiFi mulighet 

Skjer Har skjedd Skjer Mindre Svært

Tenkelig  av og til flere ganger ofte Ufarlig alvorlig Alvorlig alvorlig

Nr Hva kan skje? Arbeid og forhold som kan medføre risiko (farer og problemer) 1 2 3 4 1 2 3 4

1

Økt uro på ØHH avdelinger der man ikke får bistand fra andre kollegaer pga lavere tilgang på dette - 

primært på demensavdelinger. x x

2 Dersom personer i eget hjem faller, vil de måtte vente lengre på person nr 2 til bistand. x x

3 Responstiden på trygghetsalarm for hjemmeboende på Bakketun vil øke. x x

4 Responstiden på trygghetsalarm for hjemmeboende vil øke. x x

5 Dårligere tilgang på bistand fra annen nattvakt inne på ØHH (fall, forflytning, utagering/uro, medisinering, stell, forverring av pasient mm). x x

6 Pasienter med demens som bor på Bakketun kan gå ut i vinterhalvåret uten at dette oppdages ved at nattvakt ikke er der. x x

7 Pasienter med demens som bor på Bakketun kan gå ut på sommerhalvåret uten at dette oppdages ved at nattvakt ikke er der. x x

8 Det vil bli mindre søkere til omsorgsleilighet ved at et forventet tilbud blir borte (i forhold til trygghet gjennom hele døgnet). x x

9 Redusert tilbud på natt til hjemmeboende vil medføre økt press på heldøgnsplasser. x x

10 Økt arbeidspress/belastning kan medføre økt sykefravær på pleiere på natteam. x x

11 Økt arbeidspress/belastning kan medføre oppsigelse og vanskeligheter med rekruttering. x x

12 Redusert kollegastøtte (fysisk og psykisk) kan medføre slitasje på arbeidstakeren. x x

13 Tomme avdelinger kan medføre at pasienter kan skade seg selv og andre. x x

14 Tomme avdelinger kan medføre økt uro i hele avdelingen som overfører uro til andre pasienter. x x

15 Tomme avdelinger kan medføre økt uro i hele avdelingen. Økt risiko for skade på ansatt som kommer sent inn i situasjonen. x x

16 Tomme avdelinger kan medføre at mobile pasienter har økt fallfare ved at de ikke oppdages tidlig nok når de våkner. x x

17 Stor sårbarhet ved plutselig sykdom på arbeidende nattvakt da det er lite mulighet til å dekke dens resterende oppgaver. x x

18 Vannlekkasje oppdages senere. x x

19 Ved strømbrudd vil det være lengre respons for å håndtere o2 krevende pasienter med alternativ bistand. x x

20 Responstiden på trygghetsalarm for hjemmeboende vil øke og kan dermed overbelaste responssenteret. x x

21 Uvedkommende kan komme inn på Bakketun når det ikke er tilstedeværende nattvakt der (pga medisinrom). x x

22 Samtidighetskonflikter - spesielt ved gjestepasienter. x x
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Sannsynlighet

Kan skje

Konsekvens

Kan føre til


