1(2)

Titel

Anmälan om tillbud
Ägare/godkännare

Utfärdare

Gäller fr.o.m.

Dnr LiU

2008-05-16
HR-direktör
Randi Hellgren

UF/HR
Monika Rissanen

Utgåva
1

Anmälan
Studieplats:
Datum:

Veckodag:

Klockslag:

1. Beskriv förloppet av tillbudet 1, vad hände, var hände det, vilka personer var med?

2. Vad var den troliga orsaken till tillbudet?

3. Vad kunde ha inträffat/vilka konsekvenser kunde tillbudet ha resulterat i?

4. Vilka olika faktorer var det som bidrog till att tillbudet inträffade:
a) Brister i teknisk utrustning eller
skyddsanordning?
b) Brister i underhåll eller service?
c) Brister i arbetsinstruktioner?
d) Brister i utbildning?
e) Brister i kommunikation?
f) Brister i arbetsorganisation?
g) Tidsbrist eller stress?
h) Egen ouppmärksamhet?
5. Varför blev ingen skadad?

6. Har liknande tillbud inträffa tidigare?

7. Kunde man ha förhindrat det inträffade?

1

Tillbud - är sådana allvarliga incidenter som höll på att orsaka en arbetsskada men där gynnsamma
omständigheter gjort att det stannat vid en påminnelse om vilka risker som finns, t ex en hot situation.
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8. Vad ska göras för att liknande åtgärder inte ska inträffa igen? Använda handlingsplan nedan.

Handlingsplan:
Aktivitet/Åtgärd

Vem är ansvarig

Klart/datum

9. Om tillbudet var allvarligt2, har det anmälts till Arbetsmiljöverket? Se
även dokumentet ”Rutiner vid arbetsskada och tillbud”.

Uppföljning/datum

Ja

Nej

10. Övrigt

Ort/datum:
Arbetsgivarens namn:

Arbetsgivarens underskrift:

Studentens namn:
Arbetsmiljöombud
för studenter, namn:

Studentens underskrift:
Arbetsmiljöombud för
studenter, underskrift:

Arbetsgivaren skickar tillbudsanmälan till personalintendenten/administrativ chef som
diarieför tillbudsanmälan. Personalintendenten/administrativ skickar kopia till
Personalavdelningen, Origo, Monika Rissanen.

2

Ex på tillbud som ska anmälas är: fall av föremål som kunnat orsaka allvarliga personskador, fall i trappor, felaktiga funktioner
hos farliga maskiner eller hos skyddsutrustning, läckage av farliga ämnen, våld eller incident med risk för våld (till exempel rån
eller rånförsök).

