IA-systemet – för en säkrare
och effektivare arbetsplats
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IA-systemet
IA-systemet är ett webbaserat system som ger stöd i det systematiska arbets
miljö- och förbättringsarbetet. Det är framtaget av AFA Försäkring tillsammans
med Svenskt Näringsliv, LO, PTK och de branscher som använder IA-systemet.

Händelsehantering

Riskhantering

Rapportera och hantera arbetsmiljö
händelser, kvalité, miljöhändelser m.fl.

Skapa egna mallar eller använd
de som andra organisationer har
delat med sig av.

Anmäl enkelt via IA-appen, läsplatta
eller dator.

Planera in årets samtliga skyddsronder
i förväg, alla deltagare får en inbjudan
direkt till sin kalender.

Skicka digital e-anmälan till
Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket
och AFA Försäkring (TFA) via systemet.

Genomför riskhanteringar via IA-appen,
läsplatta eller dator.

IA-systemet hjälper till att driva
processen framåt, hela vägen tills
ärendet är uppföljt och klart.

E-post skickas automatiskt ut till chefer,
skyddsombud och andra berörda.

Åtgärda upptäckta
risker och följ upp dem.

All drift och utveckling av IA-systemet sköts av AFA Försäkring. Alla företag
och organisationer försäkrade i AFA Försäkring (TFA) kan använda systemet.
Användarna kan själva påverka IA-systemets utveckling via utskott och
referensgrupper.

Teknik & support

Analys & rapporter

Manualer, onlineutbildning och filmer
finns tillgängligt som stöd i systemet.

Analysera data per enhet,
organisation och bransch.

Kostnadsfria utbildningar för
Superanvändare erbjuds samt hjälp
med konfigurering av IA-systemet.

Generera rapporter i flera format.

Single Sign On – logga in på din
jobbdator och du är automatiskt
inloggad i IA-systemet.

Granska statistik på detaljnivå och visa
den på karta eller i diagram.

Stöd för flera språk.

Ta lärdom av tidigare händelser i
organisationen och i branschen.

Automatisera administration genom att
importera organisation och användare.
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Händelseflödet i IA-systemet
Systemet bygger på ett flöde som tar hand om hela processen, från
inrapporterad händelse via utredning med riskbedömning och analys
av orsak, till åtgärder och uppföljning.

Händelsen anmäls

Händelseansvarig
och andra berörda
informeras

Utredning klar

Utredningen
genomförs

Händelseansvarig
kompletterar anmälan
och utser utredare

Händelseansvarig
beslutar om åtgärder och
utser åtgärdsutförare

Chefer, skyddsombud med flera får information om inträffade händelser
via e-post. Systemet stödjer digitala e-anmälningar till Försäkringskassan
och AFA Försäkring (TFA).


Händelsen
klar

Åtgärder klara

Åtgärderna
genomförs

Skyddsombud kan
följa upp händelsen

Händelseansvarig
följer upp händelsen

Vanliga frågor & svar
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Vad behöver vi göra för att
få tillgång till systemet?
Skicka ert organisationsnummer
och era kontaktuppgifter till
iasupport@afaforsakring.se.
Vi kontrollerar om ni hör till de företag
och organisationer som kan använda
IA-systemet. Om ni gör det, skapar
vi ett testkonto åt er så att ni har
möjlighet att se om systemet mot
svarar era behov.
När ni har bestämt er för att använda
IA-systemet skickar ni in underskrivet
avtal. Då får ni ett aktivt konto med
tillgång till all funktionalitet och
IA-appen.

Hur stor insats krävs
för att komma igång med
systemet?
Det skiljer sig från företag till företag,
därför kan vi inte ge något riktvärde.
Ta gärna kontakt med iasupport@
afaforsakring.se för att få vår
generella införandeplan som visar
hur det kan gå till.
Viktigt är att välja lämpliga personer
som IA-administratörer (Super
användare). De behöver både ha
förståelse för hur er organisation
fungerar och lätt för att lära sig nya
IT-system. Dessutom behöver de
ha en bra kommunikation med de
personer som ska använda systemet
i vardagen (bl.a. chefer och skyddsombud).
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Vilken teknik krävs?
Behöver vår IT-avdelning
göra något?
IA-systemet är ett webbaserat
system och det krävs därför ingen
fast installation på era datorer.
Det krävs heller ingen insats från er
IT-avdelning för att komma igång
med systemet, men det är bra om
IT-avdelningen involveras i införandet.
Vill ni använda er av IA-systemets
import- och exporttjänster eller
Single Sign-On (SSO) behöver er
IT-avdelning hjälpa till med det.

Vilka branscher använder
sig av systemet?
Alla branscher kan använda
IA-systemet.
På www.afaforsakring.se/ia kan du se
de branscher som använder systemet
idag och har ett branschanpassat
system.
Tillhör ni inte någon av de listade
branscherna kan ni ändå använda
IA-systemet.

Vad tycker våra användare?
”Efter att vi började med IA-systemet har vi sett en konstant ökning av rapporteringar,
både tillbud och olycksfall från våra medarbetare. Det visar att vi arbetar med vår
arbetsmiljö systematiskt och ger mig möjlighet att på ett enkelt sätt få överblick över
arbetsmiljöarbetet på våra 19 varuhus.”
Eva Tingström, HR-specialist Bauhaus

”Sedan vi bestämde att ha IA-appen i både mobiltelefonerna och läsplattorna registrerar
våra medarbetare händelser och riskanalyser direkt från arbetsplatserna på vatten- och
vindkraftverken och elnätsanläggningarna.”
Thomas Wikström, KMA-samordnare Energiservice Skellefteå

”IA-systemet underlättar för våra medarbetare att anmäla tillbud och olycksfall. Det gör
det enkelt att anmäla arbetsskador till AFA Försäkring och Försäkringskassan. Vi använder
också systemet när vi går skyddsronder på de olika enheterna i kommunen.”
Annie Wickström, HR-specialist Upplands Väsby kommun

”För oss på Volvo Car Group var det naturligt att vi skulle ha ett gemensamt system för
arbetsmiljöhändelser i alla våra verksamheter globalt. Med IA kan alla våra medarbetare
runt om i världen på ett enkelt sätt rapportera händelser, risker, åtgärder och uppföljningar
i samma system.”
Annika Forsell Andreasson, Senior Health and Safety Specialist Volvo Car Group
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