Tjekliste for risikoområder for patientsikkerheden ved
ombygning på sygehuse
Denne tjekliste kan anvendes til at sikre, at der bliver taget højde for risikoområder for patientsikkerheden i forbindelse med ombygning på sygehuse. Den er udarbejdet i samarbejde med risikomanagere og andre relevante interessenter. Tjeklisten har desuden været i høring hos et byggeteknisk forum.
OBS. Listen er ikke udtømmende. Man bør altid være opmærksom på, om der er andre forhold,
som man bør være opmærksom på. På de sidste sider kan I tilføje andre situationer eller forhold,
der kan være relevante for jeres afdeling eller afsnit.
Bygningsarbejde, der skal udføres:
Afdeling og/eller afsnit, der bliver berørt:
Kontaktperson:
Skemaet er udfyldt af:

Risikoområder

____________________________________
____________________________________
____________________ Tlf.:____________
___________________ Dato:___________

Tjekliste

Tjekket?

Ja

Nej

Bemærkninger

Ikke
relevant

Fysiske
forhold

Sikre velfungerende alarm og
hjertestopkald

Sikre, at el-nødforsyning fungerer

Sikre gulvbelægning og tilstrækkelig afmærkning af
huller mv.

Sikre tydelig skiltning, så patienter, personale og gæster
kan finde rundt

Sikre korrekt temperatur for
patienter, personale, medicin
og udstyr

Sikre afskærmning, afmærkning eller aflåsning af relevante steder, herunder byggeområder

Sikre, at ambulancer mv. er
orienteret om ændrede adgangsforhold

Kontrollere sikker opbevaring
af byggeudstyr og værktøj

Hindre patienters adgang til
kanyler og smittefarligt affald

Brandsikring:


Sikre frie flugtveje



Sikre synlige flugtvejsskilte med lys



Sikre brandsikring
ved nedbrud af vægge, døre mv.



Sikre adgang til
brandslukningsmateriel og orientering af
personale, hvis der
midlertidigt er flyttet
røgalarmer

Medicinsk udstyr

Sikre fri adgang til nødvendigt
medicinsk udstyr, fx hjertestarter

Fungerende ilt og sug eller
alternative muligheder

Sikre, at medicinsk udstyr
ikke udsættes for støv, rystelser mv.

Hygiejne
Hindre kontaktforurening af
udstyr, fx på depoter

Hindre kontaktforurening af
patientområder, fx sengeeller operationsstuer

Hindre luftbåren forurening
eller luftbårne giftstoffer, fx
ved ventilationssystemer

Sikre adgang til spritdispensere eller anden mulighed for
håndhygiejne

IT
Hindre uvedkommendes adgang til fortrolige oplysninger

Sikre meddelelse om telefonændringer

Adgang til fungerende IT for
personale

Sikre signaldækning for telefoner

Øvrige forhold

Hindre støjgener for patienter
og personale, fx i forhold til
neonatalafdelinger

Sikre særlige arbejdsprocesser, fx ro til medicinhåndtering
og patientidentifikation

Sikre korrekt og aflåst opbevaring af medicin

Sikre, at personale har kendskab til, hvem der skal kontaktes i akutsituationer, hvor
der er risiko for brud på patientsikkerheden

