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Presentation av IA-systemet

IA-systemet

För en säkrare och effektivare arbetsplats!



Kort om AFA Försäkring

• Försäkrar anställda genom kollektivavtal eller egentecknade 

försäkringar

• Ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK

• Är inte vinstdrivande

• Har ett uppdrag att förebygga ohälsa i arbetslivet 

o 150 miljoner till forskning

o Unik skadedatabas med 13 miljoner skadeärenden som analyseras 

för fortsatt preventivt arbete

o Erbjuder IA-systemet till företag som har våra försäkringar



Snabbfakta om IA-systemet

• Ett webbaserat system som ger stöd i det systematiska 

arbetsmiljö- och förbättringsarbetet

• Framtaget av AFA Försäkring tillsammans med Svenskt Näringsliv, 

LO, PTK och de branscher som använder IA-systemet 

• Drift och utveckling sköts av AFA Försäkring

• Har funnits sedan 1997 och som webbaserad lösning sedan 2005



Avtal & GDPR

AFA Trygghetsförsäkring är Personuppgiftsbiträde i förhållande till 

användarorganisationen. Det ska således finnas ett 

personuppgiftsbiträdesavtal (som utgör bilaga 2 till användaravtalet). 

För att den personuppgiftsansvariga ska kunna fullfölja sina 

skyldigheter enligt lagstiftningen finns en särskild roll,  

Personuppgiftsadministratör. Denna har:

• Möjlighet att begränsa behandlingen av personuppgifter 

• Möjlighet att avidentifiera enskilda händelser eller riskhanteringar 

• Möjlighet att göra registerutdrag 

• Möjlighet att gallra personuppgifter 

• Möjlighet att gallra loggar och användare 



IA – Ett stöd i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet

Kontrollera Undersöka

RiskbedömaÅtgärda

Kartlägga riskerna

Bedöma och prioritera riskernaGöra en handlingsplan för hur, när

och av vem riskerna ska åtgärdas

Kontrollera att åtgärderna fick 

effekt

Systematiskt arbetsmiljöarbete är att ”undersöka, genomföra och följa upp 

verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs 

och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås”.



IA-systemets olika delar

Information & 

kommunikation

Analys, rapporter & 

handlingsplan

Händelsehantering
Riskhantering 

(checklistor) 
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43



Hur fort tar 

vi hand om 

risker?

Snabb överblick

Tar vi 

hand om 

riskerna?

Hur arbetar 

vi  med 

arbetsmiljön?

Vad ska 

jag göra?

Minskar 

riskerna?

Minskar 

olyckorna?

Hur mycket 

rapporteras?

Vad 

rapporteras?

Hur mår vår 

arbetsmiljö?

I



Egendom / 

Säkerhet
Miljö Kvalitet

Förbättrings-

förslag

Säkerhets-

observation (BBS)

Färdolycksfall ArbetssjukdomOlycksfall Tillbud Riskobservation

1 2 43

Händelser som kan rapporteras

Kränkande 

särbehandling  
Övriga avvikelser

Nyhet



Rapportera Bekräfta & kompletteraNågot händer

Riskvärdera & utreda Åtgärda
Riskvärdera 

& Följa upp
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Processen för händelsehantering



1 2 43

Rapportera via web formulär 

Medarbetarna 

rapporterar in via ett 

enda 

rapporteringskonto och 

har ingen personlig 

inlogg
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Rapportera via app



Kontrollera att inga personnamn förekommer i fritextfälten
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Bekräfta & komplettera

Händelseansvarigs vy 

när man klickar på 

länken i mailet man får 

vid en händelse         
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Anmäla arbetsskada
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Riskvärdera & utreda



1 2 43

Åtgärda
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Riskvärdera och följa upp



Arbetsmiljörond

Brandskyddsrond

Miljöbesiktning

Riskanalys

Skyddsrond

Revision

Skyddsgruppsmöte

med flera…

1 2 43

Riskhantering/checklistor



Planera när riskhanteringen 

ska genomföras

Åtgärda de upptäckta 

bristerna

Skapa en mall eller 

checklista

Genomföra 

riskhanteringen

1 2 43

Processen för riskhantering



1 2 43

Hämta en mall



1 2 43

Skapa en mall



1 2 43

Planera



1 2 43

Genomföra
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Åtgärda & följa upp



En samlad bild över händelser och riskhanteringar
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Handlingsplan



1 2 43

Analys & rapporter



• Kostnadsfria utbildningar för superanvändare

• Kostnadsfri e-learning för chefer

• Webinarier och nyhetsbrev

• Fri tillgång till stöd, tips och fördjupning i Informationsportalen

• E-postsupport för superanvändare

1 2 43

Information & utbildning



• Anmäl enkelt via IA-appen, läsplatta eller dator

• Digitala e-anmälningar till Försäkringskassan m.fl.

• All avvikelsehantering samlat på ett ställe

• Möjlighet för alla parter, t.ex. chefer, skyddsombud och andra berörda, att 

delta i händelsehanteringen

• Tillgång till övergripande statistik, på företaget och i branschen

• Ta lärdom av tidigare händelser i organisationen och i branschen

• Stöd för flera språk
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Några fördelar med IA



• Fundera över hur ni vill använda IA-systemet

• Maila iasupport@afaforsakring.se för att få ett testkonto och införandeplan

• Konfigurera, testa och utvärdera systemet

• Fatta beslut och skicka in avtal

• Boka in er på grundutbildning för superanvändare- länk för anmälan och 

datum finns under Nyheter på startsidan i systemet. 
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Nästa steg – i korta drag

mailto:iasupport@afaforsakring.se

