Post-it sedler
En meget enkel metode er at skrive risikofaktorer på post-it sedler.
Det kan være helt almindelige gule post-it sedler, hvor kollegaen skriver
hvilket sted eller i hvilken situation, der kan være en risiko. Forslag til at
forebygge risikoen kan enten skrives på den samme post-it seddel eller
på en anden.
Metoden kan udvides, så I fx bruger røde, gule og grønne post-it sedler til
at skrive forskellige trin i processen. I denne metode kan risikofaktorer
skrives på røde post-it og forslag til at forebygge risikoen kan skrives på
gule. På grønne sedler kan det synliggøres, at risikoen er forsøgt forebygget
(se evt mere i dokumentet ’Find løsninger som forebygger faldulykker’).

Fotos
En anden måde at synliggøre en risiko på er at tage et billede af situationen eller af stedet, hvor risikoen forekommer. Mange har en mobiltelefon
med kamera, og for de fleste vil det være meget hurtigt at tage et billede
og sende det til AM-gruppen. I kan opfordre kollegaerne til at uddybe med
kommentarer og komme med forslag til, hvordan risikoen kan forebygges.
Husk at det er steder og situationer, der skal fotograferes og ikke personer.

Blanketter
Fortrykte blanketter er en tredje metode, som er enkel at bruge, men som
kræver lidt mere forberedelse af jer i AM-gruppen.

Gør det nemt
Uanset hvilken metode I beslutter jer for, skal I som AM-gruppe gøre det
nemt for jeres kolleger at videregive deres sedler eller foto. Eksempelvis
ved at have en bakke, de kan lægges i eller en tavle, de kan sættes på.
Hvis I opfordrer kollegerne til at skrive deres navn eller initialer på risikofaktorer og løsningsforslag, har I mulighed for at få dem uddybet, hvis der
er behov for det. Det kan også være relevant, at skrive tidspunktet, hvor
risikofaktoren bliver opdaget, da der kan være forskel på hvilken risiko, der
er om dagen, aftenen eller natten.
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Her er foreslået tre enkle måder, som alle har været brugt på hospitaler:
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Når I som AM-gruppe inddrager jeres kolleger i at finde risikofaktorer,
skal det være enkelt. Det vigtigste er, at være på udkig efter steder og
situationer, hvor der er en risiko for at falde, snuble eller støde ind i genstande. Måske kan det gøres sjovt, så der fx udloves en lille præmie til
den, der får øje på flest risikofaktorer inden for en bestemt periode.
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