Avvikelse
- SAFETYNET olyckor og tillbud

”Med SafetyNet kan den enskilda avdelningen själv
rapportera olyckor och tillbud. Dessutom kan avdelningen se
sina egna åtgärder till förbättring och resultat av dessa. Vi
ska se till att alla känner till vad en god arbetsmetod är och
SafetyNet är ett viktigt verktyg i vårt arbete med att bli en
ännu säkrare arbetsplats.”
Morten Pedersen - Risk Manager - Danish Crown Insurance

”Danish Crown minskar riskerna för arbetsolyckor markant”
SafetyNet av FrontAvenue är en
viktig del av en prisbelönt
förebyggande projekt på Danish
Crown.
Årligen anmäls ca 100 000 arbetsolyckor i
Danmark – men det finns lika många
olyckor som inte anmäls. Således blir
uppskattningen att mer än var tionde
anställd kommer att drabbas av en olycka
under en treårsperiod.
Slakterier har ett generellt rykte om att
vara en farlig arbetsplats. Danish Crown,
Danmarks största slakteri, har sedan
länge haft fokus på att förebygga
arbetsolyckor och tillbud och driver
numera ett prisbelönt, förebyggande
arbetsmiljö-projekt. En viktig del i
framgången är SafetyNet, ett IT-verktyg
bestående av flera moduler från
företaget FrontAvenue.
”Vi har ett arbetsområde med en viss
risk, och även om vi inte kan undgå
samtliga olyckor och arbetsskador, kan vi
göra mycket för att minimera dem”,
berättar Morten Pedersen, Danish Crown
Insurance.
Därför har Danish Crown stor beredskap
omkring arbetsskador. Det finns statistik
över alla olyckshändelser och med
utgångspunkt i statistiken arbetar man
konstant med att minimera olika risker
som de anställda utsätts för. Faktiskt är
Danish Crowns beredskap och resultat så
goda att verksamheten har mottagit ett
ArbejdsmiljøPris i kategorin för
arbetsolyckor. Priset har som syfte att
lyfta

fram och belöna goda och alternativa
lösningar på problem i arbetsmiljön.

Från 50 till 2 arbetsolyckor på tre år
Olycksprojektet, som Danish Crown
prisbelönta projekt kallas, har reducerat
antalet olyckor med över 50 procent.
Flera av koncernens slakterier arbetar
inom projektet. Ett av dem är
grisslakteriet i Rønne som har haft fokus
på arbetsplatsolyckor och tillbud.
Projektet har resulterat i en imponerande
minskning av antalet arbetsplatsolyckor –
på två år har antalet till Arbejdstilsynet
(Arbetsmiljöverket) inrapporterade
olyckor minskat från 50 till 2 per år.

Tillbud räknas också
”Att kunna förebygga olyckor och
arbetsskador är ett viktigt led i vårt
dagliga arbete. En viktig del av projektet
är därför att registrera alla tillbud. Det
betyder att om t ex en medarbetare
ramlar i en trappa så ska det registreras,
även om ingen har
kommit till skada”, berättar Morten
Pedersen.

Danish Crown har i många år använt ITlösningen SafetyNet och dess modul för
anmälan, behandling och förebyggande
av arbetsskador. Danish Crown använder
just arbetsolyckor och tillbudsmodulen
för att dokumentera frekvensen av
arbetsolyckor och risk för olyckor för att
om möjligt finna orsaken till
arbetsskador.
Denna kartläggning av potentiella
olyckshändelser betyder att man kan ta
fram statistik och via statistiken
identifiera områden med hög risk för
arbetsolyckor. På så sätt kan man
adressera beteende- och
processförbättringar och sätta igång ett
förebyggande arbete.

SAFETYNET - FÖR ENKEL

REGISTRERING OCH PROAKTIVT ARBETSMILJÖARBETE

Om SafetNet
SafetyNet är utvecklat av det danska
företaget FrontAvenue och är en flexibel,
webbaserad lösning för operativt och
strategiskt arbetsmiljöarbete. Systemet
består av flera moduler för hantering av
bl a arbetsolyckor och tillbud,
arbetsplatsutvärdering, chefsutvärdering,
medarbetarundersökning och
riskanalyser.

Strategisk insats på operationell plan
I hela Danish Crown ser man arbetet mot
arbetsskador som en strategisk insats.
Därför har man investerat i en stor
beredskap och har kontinuerligt fokus på
problemet. En målorienterad insats på de
enskilda avdelningarna har stor
betydelse.
”Genom SafetyNet kan vi lätt se vilka
avdelningar, arbetsprocesser och typer av
medarbetare som är mest utsatta och
därmed koncentrera våra resurser där.
Arbetsskademodulen i SafetyNet har varit
en förutsättning för att nå den höga nivå
vi har idag och även bidragit till att vi fått
ArbejdsmiljøPriset, ” berättar Morten
Pedersen.
En annan viktig del i arbetet med att
reducera arbetsskador är att
medarbetarna själv ska vara aktiva i
processen. I samband med
olycksprojektet har Danish Crown i
samarbete med en konsultfirma tagit
fram hjälpmaterial med pedagogiska
tecknade serier som visar de mindre
språkkunniga medarbetarna om hur man
undgår arbetsolyckor och tillämpar de
olika förhållningsreglerna. Men också
arbetsskademodulen aktiverar
medarbetarna i det förebyggande
arbetet.
”Med SafetyNet kan den enskilda
avdelningen själv rapportera olyckor och
tillbud. Dessutom kan avdelningen se sina
egna åtgärder till förbättring och resultat
av dessa. Vi ska se till att alla känner till
vad en god arbetsmetod är och SafetyNet
är ett viktigt verktyg i vårt arbete med att
bli en ännu säkrare arbetsplats, ” avslutar
Morten.

Om Danish Crown
Danish Crown är ett internationellt
livsmedelsföretag som producerar och
säljer färskt gris- och nötkött samt även
andra livsmedelsprodukter genom
koncernens dotterbolag.
Danish Crown är Europas största och
världens näststörsta grisslakteri samt
världens största köttexportföretag.
Danish Crown är dessutom Europas
största köttförädlingsföretag och en
betydande aktör på den europeiska
marknaden för nötkött.
Danish Crown har 25 000 medarbetare
och en årlig omsättning på 44,3 miljarder
danska kronor.

Arbetsskademodulen är Danmarks mest
implementerade IT-lösning för
registrering och hantering av
arbetsskador, arbetsolyckor och tillbud i
både den privata och den offentliga
sektorn. I arbetsskademodulen är det
möjligt att göra ekonomiska kalkyler,
hantera avvikelser och inrapportera
ärenden direkt till myndigheter och andra
intressenter.
Modulen stöttar upp omkring
förebyggande insatser genom att alltid
tillhandahålla uppdaterad statistik,
dokumentation och data på alla typer av
olyckor och tillbud. Anmälan av en
arbetsskada eller tillbud kan också läggas
ut på avdelningarna så att
centraladministrationen kan använda
tiden till det viktiga förebyggande arbetet
istället för tidskrävande registrering.

Om Axintor AB
Axintor stödjer offentlig sektor, företag
och andra organisationer med
digitalisering av verksamhetsprocesser
inom arbetsmiljö, kvalitet, miljö och säker
het.
Läs mer på www.axintor.se

Kontaktuppgifter
Intresserad av en presentation?
Vill du veta mer om SafetyNet eller vill
boka tid för en demonstration kan du
kontakta kundservice@axintor.se eller
073 - 317 38 62.

