”Det viktigaste var att få ett gemensamt och effektivt IT-verktyg
till våra drygt 15 000 medarbetare. Och det har vi fått.”
Lene Winther Grøndal
Arbetsmiljökonsult- Region Sjælland

Systematisk arbetsmiljöarbete
- en liten bit av SAFETYNET

”Region Sjælland samordnar sitt systematiska
arbetsmiljöarbete med IT-verktyget SafetyNet”
”I Region Själland är nu samtliga
arbetsmiljögrupper klara att
använda SafetyNet i deras dagliga
arbetsmiljöarbete. Systemet
uppfyller de 122 krav som vi ställt
upp i vår kravspecifikation vad gäller
funktionalitet, ekonomi, teknik och
utvecklingsmöjligheter – och en hel
del mer. ”
Så säger arbetsmiljökonsult Lene
Winther Grøndahl med mer än 20
års erfarenhet från
arbetsmiljöarbete och nu
projektledare för implementeringen
av SafetyNet i region Sjælland.
Projektet var i realiteten en
konsekvens av den sammanslagning
som skedde mellan Roskilde,
Vestsjælland och Storstrøm. Då
kommunerna hade olika
systemlösningar och till viss del även
pappershantering insåg samtliga att
det fanns ett stort behov av att hitta
en gemensam IT-lösning för det
arbetsmiljörelaterade arbetet.
Nu har mer än 1 800 medarbetare
tillgång till systemet för hantering av
arbetsmiljörelaterade ärenden.

122 krav skulle bemötas
För att komma fram till rätt
kravspecifikation tillsattes en
projektgrupp med Lene Winther
Grøndahl som projektledare.
Ett omfattande analysarbete
påbörjades för att fånga upp
samtliga krav från regionens
olikartade arbetsplatser.
Resultatet blev en
kravspecifikation med 122 krav
som skickades till fem olika
leverantörer. Tre av dem kom med
en konkret offert för att lösa
uppgiften. Bland dem framstod
SafetyNet som det klart bästa
alternativet, säger Lene Winther
Grøndahl.
”Vi samlade alla kraven under fyra
rubriker: ekonomi,
standardfunktionalitet,
utvecklingsmöjligheter och teknisk
kvalitet. SafetyNet var i denna
bemärkelse outstanding och
uppfyllde kraven till 99% mot 83%
respektive 73%. Speciellt vad gäller
pris och utvecklingsmöjligheter
särskilde sig lösningen markant.

”Med den fina
lösningen vi har
fått och tack vare
det goda
samarbetet med
frontAvenue har
alla våra
förväntningar
infriats och vi har
fått det som jag
kallar en plattform
Lene Winther Grøndahl,
för framtiden.”
Arbetsmiljökonsult
Region Sjælland

Alla tre leverantörer fick möjlighet
att visa sina standardsystem och
presentera sina idéer och sin
kompetens för projektgruppen. ”Den
processen bekräftade oss igen att
SafetyNet var det bästa valet. Det
var ingen av de tre som kunde
uppfylla samtliga våra krav med sin
standardlösning. Men det kom inte
som någon överraskning. Vi skulle
nämligen också göra en bedömning
av deras förmåga att anpassa
standardsystemet till våra behov. Vi
hade flera möten angående
SafetyNet och vi fick en känsla av att
teamet hade en god förståelse för
våra behov och ambitioner samtidigt
som de var mycket öppna med vad
som var deras starka respektive
svaga sidor, berättar Lena Winther
Grøndahl.
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Många fördelar – också för
ledningen
”Det fanns höga förväntningar på
funktionaliteten i SafetyNet, både på
användarnivå och på ledningsnivå”,
förklarar Lena Winther Grøndahl.
”Det viktigaste var att få ett
gemensamt och effektivt IT-system
till våra drygt 15 000 medarbetare
som sitter med arbetsmiljöfrågor. Ett
verktyg som ger oss bättre styrning
och prioritering av hela
arbetsmiljöarbetet,
arbetsplatsutvärdering och
handlingsplaner. Ett verktyg som ger
en bättre överblick till både
medarbetare och ledning. Ett system
som synliggör och strukturer
arbetsmiljöarbetet på tvärs över
organisationen. Och det har vi fått.”
Innan lanseringen av det nya
systemet fick medarbetarna
utbildning och systemet, som skulle
driftas i regionens eget IT-center,
testades mycket grundligt. Lena
Winther Grøndahl kan se tillbaka på
en mycket tät och lärorikt
samarbete.
”Vi har genom hela processen haft
flera matnyttiga workshops och en
mycket god dialog, bland annat
angående våra 122 krav. Vi har haft
flera goda motförslag och spännande
idéer. Och vi har kunnat ringa till
dem när som helst. De har också
lyssnat på våra frågor och
bekymmer. Så systemet har blivit
ännu bättre än vad vi tänkt oss från
början och samarbetet har fungerat
bra på alla nivåer. Hela vägen har
varit ett nöje. ”
”...Vi skulle nämligen också göra en
bedömning av deras förmåga att
anpassa standardsystemet till våra
behov.

Vi hade flera möten med
FrontAvenue angående SafetyNet
och vi fick en känsla av att de hade
en god förståelse för våra behov
och ambitioner...”

Om Region Sjælland

Region Själlands vision är att vara
en brobyggare som i nära
samarbete med kommunen,
borgare, brukare och näringslivet
skapar en hälsoprofil i toppklass,
goda utvecklingsmöjligheter för
borgarna och goda villkor för
näringslivet.
Region Själland har en central roll i
ett nätverk med många
samarbetspartners som arbetar för
en dynamisk och koordinerad
utveckling av hela regionen inom
bl a näringslivet, utbildning,
bostäder, kollektivtrafik och olika
miljöområden.
Omkring 15 000 anställda är med
till att säkra Region Själlands
välfärdstjänster och utveckling för
omkring 800 000 borgare.

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

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

