CHECKLISTA FÖR VVS, isoleringsarbete
– Fungerande rutiner

SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN

SÅ HÄR GÖR DU

Checklistan är tänkt att vara ett stöd i samband med framtagande av rutiner för ett säkrare arbete. Chefen/arbetsledaren
ska i samverkan med skyddsombudet använda checklistan som
underlag och hjälpmedel vid planering av isoleringsarbete.

Steg 1: Chefen/arbetsledaren går igenom checklistan och ställer
frågorna.

Checklistan är uppdelad i åtta kategorier:

• Kryssa Nej om risken behöver analyseras.

• Arbetsplanering – planering och organisation av arbetet.

Steg 2: Chefen/arbetsledaren gör i samverkan med skyddsombudet
en enkel analys av risken. Vad kan t ex hända om personlig skyddsutrustning saknas? Om risken eller effekten är hög ska kontrollpunkten åtgärdas snarast.

• För montören på plats – tillstånd, kontroll av stegar m m.
• Arbetsplatsen – vad som är viktigt när man är ute på en
arbetsplats.

• Kryssa Ja om allt är som det ska.

• Arbetsmetoder – lim och bearbetning av skålar m m.
• Fungerande rutiner – företagets rutiner.
• Isoleringsmontörernas kunskaper – kunskap om rutiner
hur man arbetar säkert vid isolering.
• Utrustning för säker och bra arbetsmiljö – utrustning och
skyddsutrustning.
• Lim och andra kemiska produkter – lim och säkerhetsdatablad.
ARBETSPLATSENS UPPGIFTER

Låg risk eller grönt. Risker som bedöms vara så låga att de inte kräver någon åtgärd, till exempel för att de kan medföra endast mycket
liten skada.
Medelhög risk eller gult. Risker som bedöms vara ganska allvarliga
och som kräver någon typ av åtgärd, inom rimlighetens gräns.
Det kan till exempel handla om risker vid användning av kemiska
produkter eller risk att snubbla och falla över saker som ligger och
skräpar på golvet.

Checklistan ifylld av:

Hög risk eller rött. Risker som kan medföra allvarlig skada eller dödsfall och som måste åtgärdas snarast, till exempel risk för att falla ner
från en hög höjd.
Steg 3: Om risken är medel eller förhöjd ska en handlingsplan tas
fram. På www.prevent.se går det att ladda ner en mall för en handlingsplan.

Plats:
Datum:

FUNGERANDE RUTINER

42. Finns fungerande rutiner för:
a. Att isoleringsmontörerna ska känna till
de lokala säkerhetsföreskrifter som gäller
där arbetet ska utföras och följer dem?

b. Att alla isoleringsmontörer alltid kontrollerar att det är säkert att sätta igång
arbetet, t ex med hjälp av en checklista?

Ja

Nej

Risk			
Låg Medel/
				förhöjd

Hög

Kommentar

Ja
Nej
Risk			
			
Låg Medel/ Hög
				förhöjd
c. Att kontrollera om asbest förekommer
på arbetsstället och vad som i så fall ska
göras? (OBS: För arbete med asbest krävs
bl a tillstånd från Arbetsmiljöverket och
utbildning. Brott mot detta innebär risk
för sanktionsavgift.)

d. Ensamarbete, när det får förekomma
och vilka säkerhetsåtgärder som ska
vidtas?

e. Kommunikation med anställda som
eventuellt arbetar ensamma?

f. Att planera vilken utrustning, t ex
ställning/stege/lift, belysning, skyddsskor,
knäskydd, skyddshandskar, varselväst,
hjälm, fallskydd, andningsskydd m m
som behöver tas med till varje arbetsställe?

g. Hur och när personlig skyddsutrustning ska kontrolleras och underhållas?

h. Arbete hängande i sele?

i. Vad isoleringsmontören ska göra
om någon arbetar ovanför montörens
arbetsområde (risk att tappa föremål på
montören)?
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Kommentar

Ja
Nej
Risk			
			
Låg Medel/ Hög
				förhöjd
j. Om vattenbaserat lim används, finns
instruktioner för hur det ska användas?
(Vattenbaserat lim innebär mindre hälsorisker än lösningsmedelsbaserat, men ska
användas på ett annat sätt. Fel använt
kan kvalitén blir dålig.)

k. Arbete i utrymmen som är särskilt
varma eller kalla?

l. Arbete i trånga och svåråtkomliga
utrymmen, t ex krypgrunder, vindsutrymmen och slutna utrymmen?

m. Säker bilkörning i arbetet?

43. Om en olycka eller ett tillbud inträffar:
a. Finns fungerande rutiner?

b. Finns beredskap för hur den anställde
tas om hand?

c. Vet alla anställda vad de kan behöva
göra?

d. Fungerar rapportering av olyckor och
tillbud till närmaste chef eller arbetsledare inom företaget?
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Kommentar

Ja
Nej
Risk			
			
Låg Medel/ Hög
				förhöjd

Kommentar

e. Fungerar företagets rapportering av
allvarliga tillbud och arbetsskador till
Arbetsmiljöverket/försäkringskassan?

44. Övrigt?
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