KARMØY KOMMUNE
Helse- og omsorgsetaten
Skademeldingsskjema
A

Dato for hendelsen:

Klokkeslett:

Ansatt nr.:

Fødelsnr.:

Navn:

Stilling:

Stillingsprosent:

Virksomhetsnummer / Arbeidssted:

Adresse:

B
C

Stillingstype:

Fast
Vikar
Elev/student
D Er skaden forårsaka av tjenestemottaker?
Ja
Nei
Dersom samme type skade skjer flere ganger i løpet av en vakt, leveres 1 skademelding.

E Antall skader påføres her:
Kategorisering av skade

F

Det er vanskelig å vurdere hvor alvorlig en skade er da det dreier seg om individuelle opplevelser av psykiske
og fysiske reaksjoner. For å forbedre formidling og kommunikasjon deler vi skadene inn i 5 kategorier. Disse
er veiledende. Det vil være glidende overganger mellom kategoriene, og vi vil ikke klare å fange opp alle
situasjoner. (Marker med kryss i aktuell(e) sirkel/sirkeler):
Verbale og fysiske trusler
Spytting, forsøk på slag, spark, kloring etc.
¬
Alvorlig slag/spark/kloring som fører til påvisbar
Slag/spark/kloring uten påvisbar fysisk
skade (blåmerke, kloremerke etc.), men som ikke
® skade,
¯ trenger
eller spesielle psykiske reaksjoner
behandling av lege. Hendelser som fører til
stor psykisk belastning.
Alvorlig fysisk eller psykisk skade som
Skade ved fall/forflyttning/stell m.m.
° krever behandling av lege. (Skjema sendes ±
til pers.ktr., se pkt. I)
Annet
²

Antall utageringer i situasjonen:
1–2
3–5
>5
Hvilken type skade ble du utsatt for?
Marker på tegningen hvor du ble rammet/skadet:

G

Marker med kryss/pil/skravering/sirkel eller lignende

Slag
Spark
Kloring/Klyping
Bitt
Lugging
Angrep med gjenstand
Skalling
Utskjelling
Spytting
Dytting/Pressing
Seksuell forulemp?
Skade ved fall/forflytting/stell
Trusler
Annet, spesifiser:

H

Gjør greie for hva som hendte. (Hvilken situasjon var de i, hva skjedde og hvilke
konsekvenser fikk dette for deg):

Bruk om nødvendig eget ark

I

Hva førte skaden til?
Smerter/ømhet
Kvalme/ømhet
Hudskade
Hevelse

J

Redsel
Håravfall
Ubehag
Psykisk belastning

Ødelagte briller/klokke
Ingen spesiell følge
Annet
Spesifiser:

Hva kan skaden ha sammenheng med?
Ny på arbeidsplassen
Tidspress
Spontan reaksjon fra bruker

K

Eget ark vedlagt

Mangelfull opplæring/veil
Kommunikasjonssvikt
For lite bemanning

Avvik fra rutiner eller avtale
Psykisk ubalanse v/bruker:

Henvisning til sjukehus
Oppfølging fra overordnet

Ingen spesiell oppfølging
Oppfølging av medarbeider

Sykemelding

Ingen av delene

Hvilken hjelp/behandling fikk du?
Tilsyn/behandling av lege
Samtale/hjelp fra sjukehus

L

Førte skaden til:

M

Egenmelding
Antall fraværsdager pga skaden:

N

Skademeldingsskjema sendt til:
Avdelingen
Nav / Forsikringsselskap
Dato:

Personalkontoret

Signatur:

Overordnet sin vurdering og kommentar:

Dato:

Signatur:

Kopi sendt verneombud

