
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
Sätt arbetsmiljö och HR i system och 
skapa förändring till det bättre. 
 

Arbetsmiljöfrågor, både de fysiska, psykiska och sociala, 
spelar en betydande roll i hur väl organisationen fungerar 
och vilket resultat organisationen uppnår. Medarbetarna är 
en nyckelfaktor och ett stort ansvar ligger i hur ledningen 
hanterar och följer upp arbetsskador, sjukfrånvaro och 
mäter välbefinnandet i organisationen. Stress är idag en av 
våra vanligaste livsstilssjukdomar och kan bli en dyrköpt 
erfarenhet för ledningen om den inte upptäcks i tid.  Därför 
är ett systematiskt miljöarbete en framgångsfaktor för din 
organisation.  
 

Operativt och strategiskt 
arbetsmiljöarbete kräver systemstöd 
 

SafetyNet är ett lednings- och dokumenthanteringssystem 
som möjliggör registrering, rapportering och uppföljning av 
arbetsmiljöarbetet i din organisation.  
 
SafetyNet är ett komplett moduluppbyggt system för 
organisationens HR- och arbetsmiljöarbete och omfattar 
moduler för hantering av bland annat arbetsskador och 
tillbud, arbetsplatsutvärdering, chefsutvärdering, 
medarbetarundersökning och riskanalyser. Samtliga 
moduler i SafetyNet är naturligtvis konfigurerbara och 
anpassas till varje organisations enskilda behov. 

 
 
 
 
Systemet ger bästa möjliga 
överblick för ledning och chefer att 
initiera såväl nödvändiga som 
förebyggande insatser.  
 

Utifrån undersökningar och statistik kan man från 
centralt håll vägleda de lokala enheterna om vilka 
insatsområden som behöver prioriteras och var 
handlingsplaner behöver upprättas.  
 
Systemet är samtidigt enkelt att administrera till 
fördel för den enskilda medarbetaren. 
 

Fördelar med samlade HR- och 
arbetsmiljöprocesser i ett system: 
 

 Den enskildes rättigheter styrs från centralt håll  
 decentraliserad inrapportering med möjlighet att 

sätta upp ett enkelt användargränssnitt 
 ärendehantering med kundanpassade processer 
 automatiserad rapportering till olika myndigheter 

möjlig 
 upprättande av dynamiska handlingsplaner baserad 

på ärenden och undersökningar med kundanpassad 
status- och prioriteringsprocesser 

 ledningen kan följa utvecklingen i 
arbetsskadeärenden, arbetsplatsplatsutvärdering, 
medarbetarundersökningar och uppföljning på till 
exempel handlingsplaner, dokumentation och 
rapportering till myndigheter och certifiering, till 
exempel OHSAS 18001. 

 

  



  

 
 
 
 
 
Avvikelse - Få kontroll över olyckor och tillbud 
 

SafetyNet är Danmarks mest använda IT-system för att anmäla och administrera arbetsskador. Ca 25 000 olyckor av 
de 100 000 som årligen rapporteras till Försäkringskassan i Danmark hanteras via SafetyNet. 

Men SafetyNet är inte bara ett rapporteringssystem utan en komplett administrationslösning som också kan hantera 
tillbud, interna undersökningar, ekonomiska beräkningar, statistik och mycket mer. För varje ärende finns det t ex en 
journal där användaren kan spara alla relevanta dokument, bilder och korrespondens omkring ett ärende. SafetyNet är 
ett viktigt verktyg för det förebyggande arbetet inom arbetsmiljöområdet. Delvis genom den dokumentation av olyckor 
som sker i systemet. Delvis genom den statistik som visar på såväl historik som aktuell status vad gäller säkerheten i 
organisationen. 

Möjligheter och vanlig arbetsprocess vid ärendehantering i SafetyNet 
 

Registrering 
 Decentraliserad registrering 

Gör enkla formulär som kan fyllas i via internet. 
 Mindre inmatning 

Importera person- och organisationsdata från andra 
system. 

 

Anmälan 
 Automatisk uppdatering 

Uppdatera offentliga system genom ett klick. 
 Automatisk korrespondens 

Skicka ärenden via mail eller brev till berörda parter. 
 

Ärendehantering 
 Digitala journaler 

Samlar dokument, filer och all korrespondens på ett 
ställe. 

 Ekonomisk överblick 
Samla utgifter och frånvaro och beräkna kostnaderna 
för varje olycka. 

Uppföljning 
 Förebygg nya olyckor 

All information ingår i statistik och rapporter 
som stödjer förebyggande insatser. 

 

 Upprätta handlingsplaner 
Följ upp på olyckorna via SafetyNets dynamiska 
handlingsplaner online. 

 

Ledningsinformation och statistik 
 Rapporter  

Alla upplysningar som sparas under Ärenden 
kan omgående tas fram ur systemet som 
statistik eller rapporter. På så sätt innehåller de 
alltid den senaste informationen. 

 

 Bättre datakvalitet 
Färre chanser för inmatningsfel och färre 
valmöjligheter i listor. 

 

 

Undersökningar - Designa egna mallar och analyser 
Genomför arbetsplatsutvärdering, medarbetarundersökning och chefsutvärdering i 
SafetyNet 

I undersökningsmodulen kan analyser utformas helt och hållet enligt egna önskemål.  Frågor, svar och grupperingar i 
frågeformuläret kan sättas upp och formuleras fritt. Som illustreras ovan kan både färger, logo, svarsalternativ, 
valideringsfrågor och kommentarfält inkluderas eller uteslutas.   

SafetyNet implementeras genom integration till medarbetarnas stamdata och deras organisatoriska tillhörighet. 
Dessutom säkras den viktiga anonymiteten i ledningsutvärderingen både i relation till medarbetare som besvarar 
formuläret samt gentemot ledare som utvärderas. 

HR kan hela tiden löpande följa svarsprocenten för hela organisationen och på avdelningsnivå och påbörja analysarbetet 
på den inkomna datan. 

 

 



 

 

 

 

Handlingsplan och Åtgärd - Uppföljning och utredningar 
Få fullständig kontroll över uppföljningsarbetet 
 

En handlingsplan kan hanteras av flera lösningsansvariga och oberoende tidsfrist på kort och lång sikt. Handlingsplanen 
relateras automatiskt till det problemområde som utlöste planen, varför en handlingsplan alltid kan kopplas samman 
med sitt ursprung. Bilder, mättal och annat relevant material kan bifogas handlingsplanen så alla involverade parter har 
möjlighet att antingen följa utvecklingen eller vid ett senare tillfälle hitta dokumentation om processen.  
 

Referenser 
 

Många av Danmarks största offentliga 
organisationer och privata företag 
använder idag de olika modulerna i 
SafetyNet. 
Här kommer några exempel: 
  

Danska Arbetsmiljöverket 
Coop Danmark A/S 
Carlsberg Danmark A/S 
Danish Crown A.m.b.a. 
Billund Airport 
SAS 
BESTSELLER A/S 
Hoffmann A/S/Veidekke ASA 
ISS Danmark A/S 
Grundfos A/S 
NKT Cables A/S 
Saint-Gobain 
Sauer-Danfoss A/S 
Tulip International A/S 
Slagteriernes Arbejdsgiverforening 
Aarsleff A/S  Københavns Kommune 
ÅrhusKarlshamn Denmark A/S 
Allerød Kommune 
Egedal Kommune 
Esbjerg Kommune 
Faxe/Stevns Kommune 
Frederiksberg Kommune 
Høje Taastrup Kommune 
Hørsholm Kommune 
Fredericia Kommune 
Kolding Kommune 
Københavns Kommune 
Næstved Kommune 
Odense Kommune 
Silkeborg Kommune 
Skanderborg Kommune 
Thisted Kommune 
Aalborg Kommune 
Rigspolitiet 
Region Hovedstaden 
Region Sjælland 
Region Nordjylland 
Region Syddanmark 

Hosting 
 

SafetyNet hostas i de allra flesta fall hos 
FrontAvenue, vilket betyder att 
kostnaderna för hårdvara, 
implementering och drift minimeras. 
SafetyNet kan även hostas av kunden 
själv.  
 

SafetyNet krypterar data som skickas 
till myndigheter och andra intressenter 
via online systemet. 
 

Support 
 

Med SafetyNet följer ett supportavtal 
som betyder att användaren snabbt får 
professionell teknisk assistans vid 
eventuella fel eller vill ha vägledning 
vid användning av systemet 
 

Bakom SafetyNet finns ett team av 
duktiga IT-konsulter med många års 
erfarenhet som också löpande 
vidareutvecklar SafetyNet. 
  

Kundanpassning av SafetyNet 
 

SafetyNet utvecklas och säljs av 
FrontAvenue, som är ett IT-
konsultföretag med många duktiga 
programmerare. Det betyder att vi kan 
uppfylla i stort sett alla önskemål om 
specialanpassningar och integration till 
andra system.  
 

FrontAvenue är Microsoft Gold 
Certified Partner vilket betyder att vi är 
specialister på att använda Microsofts 
standardiserade teknologi för att 
snabbt komma i mål med stora och små 
utvecklingsprojekt. SafetyNet är 
baserat på Microsofts.NET teknologi. 

Om Axintor AB 
 

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

 
Intresserad av en 
presentation? 
 

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

 


