
 ”Med vårt nya IT-stöd har vi halverat registreringstiden 
 av arbetsskador”  
 
”Vi har i många år registrerat 
arbetsskador i en egenutvecklad 
accessdatabas. Databasen har vi nu bytt 
ut mot SafetyNet från FrontAvenue, ett 
IT-stöd för att hantera och följa upp 
arbetsskador. Resultatet är att vi har 
lyckats halvera registreringstiden av 
arbetsskador samt att vi har fått fler 
översikter och bättre statistik. Därmed 
har vi även fått en bättre överblick över 
utvecklingen av arbetsskador och kan 
lättare prioritera och leda våra 
förebyggande insatser än tidigare.” 
 
Det säger Helle Planck Larsen, konsult i 
arbetsmiljöteamet i Høje Taastrup 
Kommune, som också varit projektledare 
vid implementeringen av SafetyNet i 
kommunen. Hon är idag systemansvarig 
och beskriver skillnaderna mellan idag 
och igår såhär: 
 
”Till skillnad mot den gamla Access-
lösningen är SafetyNet helt integrerat 
med vårt löne- och HR-system. Det 
innebär att vi kan hämta alla uppgifter 
om den anställde vid en arbetsskada och 
slipper det tidskrävande arbetet att mata 
in dessa uppgifter manuellt i ytterligare 
ett system – dessutom med risk för 
inmatningsfel.” 
 
”SafetyNet är på alla sätt både snabbare, 
mer användarvänligt och mer logiskt 
uppbyggt än det gamla systemet. Med 
bra hjälptexter, validering av textfält och 
”workflow” guidas användaren snabbt, 
säkert och effektivt genom ärendet.” 
 
 

Arbetsskademodulen från FrontAvenue 
ger också möjlighet att vidareutveckla de 
befintliga skärmbilderna med extra fält 
och att generera extra statistik och 
rapporter utöver dem som redan finns. 
Det uppskattar man mycket i 
kommunerna, förklarar Helle Planck 
Larsen. 
 
Automatisk överföring till 
myndigheter 
I första fasen fick 16 medarbetare i 
kommunen tillgång till systemet. Men i 
loppet av bara sex månader 
decentraliserades användningen av 
SafetyNet till samtliga anställda inom 
kommunen. 
 
”Inledningsvis samlade vi registreringen 
centralt på kommunen. och den 
skadedrabbade, ledaren och/eller en 
säkerhetsansvarig i t ex en förskola, skulle 
då skicka in en pappersblankett med 
uppgifter om olyckan till oss. Numera är 
registreringen av arbetsskador 
decentraliserad och alla kan rapportera 
från sin arbetsplats.  På så sätt går vi mot 
ett papperslöst företag och följer 
samtidigt kommunens strategi. Det 
innebär också att inrapporteringen sparar 
tid för berörda parter.” 
 
Vid inrapporteringen via SafetyNet finns 
det hjälptexter på skärmen som 
säkerställer att skadorna sparas digitalt 
men också att de är korrekt ifyllda.  
 
 
 

Implementeringen av SafetyNet sker 
stegvis, upplyser Helle Planck Larsen, och 
börjar i de avdelningar där antalet 
olyckor är flest – nämligen förskolor och 
grundskolor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om Høje Taastrup Kommune 
Høje Taastrup Kommune ligger väster om 
Köpenhamn och har ca 47 000 invånare 
och 4 400 medarbetare.  
 
Kommunens arbetsmiljögrupp är en 
självstyrande del av kommunens HR-
avdelning och löser uppgifterna efter 
kommunens värdegrund. Målet är att 
såväl arbetsskador som tillbud ska 
registreras i SafetyNet. 
 
”Med en systematisk registrering av 
SafetyNet kan vi göra kausala analyserar 
and välja den bästa förebyggande 
lösningar som bidrar till att minska 
olyckor och tillbud. SafetyNet har varit 
vår viktigaste system för att upptäcka 
avvikelser olyckor och tillbud.” 
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Fick rekommendation om 
SafetyNet  
Beslutet att decentralisera användningen 
av SafetyNet är också en konsekvens av 
den generella nöjdheten, både med 
SafetyNet som produkt och den support 
man har mottagit i början av samarbetet, 
förklarar Helle Planck Larsen. 
 
”Innan vi påbörjade EU-upphandlingen av 
en IT-lösning för lön, personal och 
arbetsmiljö hade vi letat länge efter ett 
bättre IT-stöd för arbetsskador än vår 
befintliga accessdatabas. Flera 
kommuner rekommenderade oss att se 
på SafetyNet.  Så när vi förstod att 
totallösningen från Silkeborg Data också 
innehöll arbetsskademodulen från 
FrontAvenue, var det en god anledning 
att välja deras lösning.”  
 
Høje Taastrup Kommune bestämde sig 
slutligen för totallösningen från Silkeborg 
Data. Medarbetarna lärde känna 
systemet i en ”säker miljö” och var trygga 
och vana när de skulle börja jobba i 
systemet, berättar Helle Planck Larsen.  
 
”Vi har varit särskilt nöjda med processen 
i detta stora projekt - tidsplanen har inte 
bara hållits utan många delelement var 
dessutom klara i förtid. Så vi tycker att 
projektet har varit mycket bra planerat 
och genomfört. FrontAvenues 
medarbetare har varit mycket 
hjälpsamma och goda lyssnare och inte 
minst snabba på att komma med de 
riktiga lösningarna på våra funderingar 
och problem. Supporten är av hög 
kvalitet och det samma gäller den ERFA-
grupp (grupp för erfarenhetsutbyte) som 
jag är med i och där jag upplever att vi 
har stort inflytande på hur FrontAvenue 
ska utveckla sina produkter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
 
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. 
Läs mer på www.axintor.se 
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” Vi har varit speciellt nöjda med 
 processen av projektet.” 
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