Avvikelse

“

- olyckor och tillbud

”SafetyNet är inte bara ett
rapporteringsverktyg för olyckor och tillbud.
Det är också ett viktigt ledningsverktyg i vårt
löpande arbete att reducera sjukfrånvaro,
antalet arbetsolyckor och andra
arbetsrelaterade incidenter ”.

Bjørn Jørgensen – Säkerhetschef – Hoffmann A/S

” SafetyNet ger oss alla önskade nyckeltal om olyckor
och tillbud samt sjukfrånvaro”
”Dålig säkerhet är lika med dåligt
ledarskap” och ”ingenting är
omöjligt”. Så lyder två centrala
budskap om säkerhet på
arbetsplatsen i den norskägda
storkoncernen Veidekke som det
danska entreprenörsföretaget
Hoffmann A/S blev en del av år 2000.
Det är inga tomma ord utan handfasta
principer som koncernledningen
definierat. Hoffmann hade redan innan
fusionen satt upp ett mål om att man
skulle vara den entreprenör i Danmark
som skulle ha minst arbetsskador och
lägst sjukfrånvaro. Ett mål som man
lyckades nå för länge sedan genom att
använda SafetyNet i sitt
arbetsmiljöarbete.

Registrering av olyckor och tillbud
möjliggör värdefull analys
Utvecklingen inom koncernen
avstannade inte för att målet
uppnåddes. Varje år förbättras
statistiken och det är först och främst
resultatet av många medarbetares
insatser. Men förbättringen ska också
tillskrivas användningen av SafetyNet.
”Genom att registrera data kan vi
beräkna statistik och viktiga nyckeltal,
berättar Bjørn Jørgensen”,
säkerhetschef i Hoffmann i många år.

”En så skarp och detaljerad
arbetsmiljöpolitik som vi har tagit
fasta på, kan enbart realiseras genom
att vi har ett ordentligt registreringsoch rapporteringsverktyg där vi kan
följa upp detaljer på olika nivåer inom
företaget samt inte minst följa
utvecklingen av flera olika nyckeltal.
Genom att använda modulen för
arbetsolyckor och tillbud i SafetyNet
kan vi samla all data på ett ställe och
få fram de mätetal och den statistik
som är nödvändig för att prioritera
rätt i vårt arbete – nämligen att
förbättra säkerheten och hålla fast vid
den låga sjukfrånvaron. ”
All data om olyckor och tillbud, även
de som sker hos underleverantörer
ute på byggarbetsplatser samt
incidenter registreras i modulen.
Utifrån den samlade datan produceras
sedan rullande 12-månaders
rapporter och statistik, både på
koncern-, region- och avdelningsnivå.

Om Hoffmann A/S

Hoffmann grundades 1863 av Johan
Heinrich Hoffmann och är det äldsta
entreprenörsföretag i Danmark och var
fram till år 2000 ett av Danmarks största.
År 2000 köptes Hoffmann upp av den
norska börsnoterade koncernen
Veidekke, som är ett av Nordens största
entreprenör- och byggföretag med en
årlig omsättning på ca 20 miljarder
norska kronor.
Hoffmann är verksam inom bygg och
renovering av bostäder, kommersiella
fastigheter, hamnar, vägar och andra
anläggningsarbeten. Hoffmann har idag
drygt 1 000 medarbetare med
huvudkontor
i Köpenhamn.
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”Modulen för olyckor och tillbud
har blivit ett oumbärligt verktyg i
säkerhetsarbetet”
Bjørn
Jørgensen
Säkerhetschef
Hoffmann A/S
”Tack vare precisa och färska nyckeltal
samt tillgänglig statistik kan vi nu nästan
omgående upptäcka om vi är på väg åt
fel håll och därmed kan vi också agera
snabbt. SafetyNet är inte bara ett
rapporteringsverktyg för olyckor och
tillbud. Det är också ett viktigt
ledningsverktyg i vårt löpande arbete
att reducera sjukfrånvaro, antalet
arbetsolyckor och andra
arbetsrelaterade incidenter.”

Den inbyggda ärendehanteringsfunktionen ger överblick
I förhållande till andra
entreprenörsföretag är antalet
arbetsskador mycket lågt hos
Hoffmann. 21 ärenden med frånvaro
under året bland drygt 1 000
medarbetare och omkring 80 ärenden
med eller utan frånvaro skapar ändå
administration. Dokumentation i form
av rapporter och underlag ska samlas in
och sparas liksom den ofta omfattande
efterföljande dialogen mellan
myndigheter och försäkringsbolag.
”Hela ärendehanteringen sköts också
centraliserat genom modulen för
olyckor och tillbud”, förklarar Bjørn
Jørgensen. ”Vi nyttjar den inbyggda
ärendefunktionen i modulen för
arbetsolyckor till att registrera, scanna
och spara alla dokument som hör till ett
ärende samt för att hålla reda på var i
processen vi befinner oss.

Detta är en mycket stor hjälp för
våra medarbetare som hanterar alla
ärenden. Nu har vi kontroll på alla
dokument och vi har en bra
överblick över alla pågående
ärenden samt hur långt vi har
kommit.”

SafetyNet – ett givet val
Modulen för olyckor och tillbud är
således idag ett oumbärligt verktyg
för medarbetarna i avdelningen för
arbetsmiljö och kvalitet i Hoffmann
A/S. Bjørn Jørgensen är mycket nöjd
med valet av SafetyNet.
”Då jag fick i uppdrag att finna en
standardlösning som skulle ersätta
den hemmagjorda lösningen vi
använde visste jag redan – tack vare
att jag deltagit i tester av systemet
och även genom mitt nätverk bland
säkerhetschefer inom
byggbranschen – att SafetyNet var
den bästa lösningen på marknaden.
Så vi valde den – och därmed också
FrontAvenue som leverantör – utan
att egentligen se på andra
möjligheter. Och det beslutet är vi
glada för än idag. Vi har ett bra
samarbete där vi får löpande
support i mycket hög klass. ”

Om SafetyNet

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.
Modulen för arbetsolyckor och
tillbud är Danmarks mest
implementerade IT-lösning för
registrering och hantering av
arbetsskador, arbetsolyckor och
tillbud i både den privata och den
offentliga sektorn.

I modulen är det möjligt att göra
ekonomiska kalkyler, hantera avvikelser
och inrapportera ärenden direkt till
danska 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.

Läs mer på www.axintor.se
.

