
Checklista arbetsmiljö, för läkare på akutkliniken
Nej Impl. Ja Ej 

Aktuellt
Kommentar

Arbetsklimat

Genomförs utbildningsinsatser i hur man arbetar teambaserat?

Genomförs regelbundna interprofessionella utbildningar? (t.ex. 
simuleringsövningar)?

Finns utrymme för dagliga diskussioner i läkagruppen/teamen? 
(t.ex. morgonmöte, avstämning efter arbetspasset)

Är det schemalagt regelbunda läkarmöten?

Ledning och organisation
Har läkarna möjlighet att påverka sin arbessituation?

- Avseende schemaläggning?

- Förändring av rutiner? 

Finns färdig plan vid platsbrist/overcrowding eller ökad 
belastning?

Finns det en tydlig plan för införandet av akutläkare?

- På kort sikt

- På lång sikt

Finns det en tydlig målbild för akutkliniken?

Finns tydliga beslutsvägar för läkarna under dygnets alla 
timmar?

Finns rutiner för hur den kliniska handledningen sker?

Har akutkliniken självständigt mandat att besluta om inläggning 
till slutenvården?

Finns ett tydligt gränssnitt hur akutkliniken ska arbeta mot övriga 
kliniker och primärvård?

Arbetar personalen i linjelösa team?

Kompetens och vidareutbidlning
Har underläkare beslutsstöd av specialist i akutsjukvård vid all 
klinisk tjänstgöring?

Har alla underläkare en handledare?

Finns schemalagd tid för utbildning?

- För ST-läkare

- För specialister

- För randande läkare, AT-läkare

Får underläkare regelbunden och schemalagd handledning?

Genomförs regelbunden utbildning och handledning i 
vetenskapligt förhållningssätt? (t.ex. journal club)

Finns möjlighet till handledning i mjukare värden? (T.ex. 
balintgrupper)

Finns handledning för läkare med ledningsansvar?

Lokaler och verktyg
Är lokalerna anpassade till arbetet och logistiken?

Finns det avskilda och tysta rum med möjlighet till ostört 
arbete?

Har alla läkare en egen arbetsplats?

Är IT systemen patientsäkra, tydliga och användarvänliga?

Finns utbildning i kommunikationshygien?

Är utlarmning sanerad så att de endast når berör personal?

Finns det tillgång till jourrum före och efter nattpass?

Finns det tillgång till hälsosam mat dygnet runt?

Hot våld och trakasserier
Går samtlig personal genom utbildning och rutiner i hot och 
våld?

Finns det handlingsplaner för en individ som blir utsatt för hot 
och våld eller trakasserier?

- Är dessa skriftliga och tillgängliga för alla?

Har personalen tillgång till överfallslarm?

Finns rutiner för att tillkalla ordningsvakt, polis?

Schemaläggning
Finns kvoteringsschema för rättvis utdelning av arbetspass 
under obekväm arbetstid?

Följer schemaläggningen den naturliga dygnsrytmen? (t.ex. 
casino scheduling)

Är nattpassen under 9 timmar?

Finns önskeschema?

Finns möjlighet att komma åt schemaläggningen hemifrån?

Är passen rättvist fördelade?

Är arbetspassen med klinisk tjänstgöring förkortad till 6 timmar 
vid tider med hög belastning?

Finns schemalagd tid för administration?

Är rollerna i schemat tydligt definierade?

Börjar och slutar personalen som arbetar i team på samma 
tider?
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