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Arbetsmiljöansvar för en sund 
organisation

Att dina medarbetare känner arbetsglädje och mår bra både fysiskt och psykiskt 
är förutsättningar för att skapa en sund organisation. Grunden lägger du med ett 
löpande arbetsmiljöarbete som också ger, möjlighet att leva upp till kraven på ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).

Därför finns Arbetsmiljö Incident - ett digitalt verktyg för att hantera och förebygga 
negativa händelser och risker på arbetsplatsen. Med Arbetsmiljö Incident lägger du 
grunden för en trevlig och framåtriktad arbetsmiljö för alla medarbetare.

En säkrare och mer trivsam arbetsmiljö
En viktig del av arbetsmiljölagstiftningen är kravet på ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete (SAM). Grunden i SAM är att fortlöpande undersöka, anmäla 
och åtgärda risker och händelser i arbetsmiljön, vilket i sin tur möjliggör ett 
förebyggande arbete.

Med Arbetsmiljö Incident får du full kontroll från anmälan till arkivering med alla 
händelser dokumenterade på ett ställe. Du kan fatta beslut baserat på fakta från 
tidigare händelser och arbeta proaktivt med arbetsmiljöfrågor för långsiktiga 
resultat.
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Hur fungerar Arbetsmiljö Incident?
I Arbetsmiljö Incident hanterar du enkelt och 

effektivt olika typer av händelser på arbetsplatsen, 

till exempel kränkande särbehandling, incidenter, 

riskobservationer och arbetsskador. Du slipper 

manuell hantering och kan pausa och återuppta 

ditt arbete när du vill.

När en händelse inträffar, är det lätt för den som 

har observerat händelsen att göra en anmälan. 

Information om vad, var och när registreras via digitala 

formulär. Den ansvarige meddelas om det inkomna 

ärendet och om hanteringen skulle dra ut på tiden. Verktygets 

statistikfunktion ger en tydlig bild av både tidigare och pågående 

ärenden.

Komplettera Arbetsmiljö Incident med

        Chefsportalen

          Ett digital chefsstöd med färdiga texter, dokument och mallar för alla chefer    
          - för enad kommunikation anpassad till aktuella lagar och regler.

        HR Expert

          Arbetsrätten är omfattande och svårtolkad. Med kompetensstödet HR Expert 
          kan du som arbetar med HR och personalfrågor förenkla ditt arbete och 
          stärka din arbetsrättsliga kompetens
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Skapa en trivsam arbetsplats
Det kan vara lätt att hamna i en ond spiral där regler och arbetsmiljöfrågor bara 
växer på hög och du inte vet hur du ska ta dig vidare. Oavsett vilket område inom 
arbetsmiljö du fastnat eller behöver extra hjälp inom kan vi hjälpa dig att ta nästa 
steg!

Boka din visning med oss!
Arbetsmiljöansvaret ligger hos arbetsgivaren, men arbetsmiljön påverkar såklart 
alla. Hantera och förbättra arbetsmiljön i er organisation med hjälp av Arbetsmiljö 
Incident.

Läs mer och boka din visning

Jag valde Draftit eftersom jag tycker de är ljusår 
från konkurrenterna vad gäller grafik, gränssnitt 
och processhantering. 

Kristian Randel, HR-chef, Orango 

”
”

Vi tror att alla verksamheter kan arbeta professionellt och proaktivt 
med regelefterlevnad. Därför utvecklar vi digitala produkter som 
inte bara tar juridiken till praktiken, utan som också sparar våra 
3.000 kunder tid. Vi har gjort detta framgångsrikt i över tio år och har 
utvecklats till ett av Nordens ledande företag inom legal tech. 

Maila oss: info@vismadraftit.se 

Ring oss: 010-199 23 52

Läs mer på visma.se/draftit/

https://www.visma.se/draftit/regelefterlevnad-hr-lon/arbetsmiljoansvar/
http://visma.se/draftit

