
 

1 

 

 

 

 

GUIDE til oprettelse af 

Krænkende handling og Nær-ved ulykke 

 

 

 

 

 

 
 



 

GUIDE TIL OPRETTELSE AF KRÆNKENDE HANDLING OG NÆR-VED ULYKKE|DOK.NR. 339712-21 | SafetyNet 

Sådan opretter du en anmeldelse via browser ved brug af guide 
Opret via guide – en rettighed samtlige ansatte har. 

 

Når man klikker på ikonet åbnes muligheden for at oprette 

”Nær-ved ulykke” (blå overskriftslinje) samt ”Krænkende handling” 

(grøn overskriftslinje) fremgangsmåden er umiddelbart den 

samme, og der er 4 step for oprettelse. 

 

På første step fremsøger man personen enten 

via navn eller via tjenestenr. 

Man kan kun søge de personer frem, som man 

har rettigheder til at oprette anmeldelser på. 

 

Herefter klikker man på ”Næste”. 

 

Det næste step omhandler hændelsesoplysnin-

ger hvor man anfører dato, tidspunkt og skade-

type (ved Nær-ved ulykke) og årsag til hændel-

sen (ved Krænkende handling).  

Under beskrivelse af hændelsesforløbet skal 

man beskrive handlingen/aktiviteten som per-

sonen var i gang med da hændelsen skete samt 

hvilken påvirkning hændelsen medførte. 

 

De øvrige felter er frivillige, klik herefter på 

”Næste”. 

 

Hvis hændelsen ikke er sket på selve arbejds-

pladsen bør det oplyses. (det kan fx være i for-

bindelse med gåtur, indkøbstur o. lign.) 

 

Klik herefter på ”Næste”. 

 

Det sidste billede opfordres man til at komme 

med ideer til brug for fremtidig læring og fore-

byggelse, hvilket er tænkt som en hjælp til ar-

bejdsmiljøgruppen. 

 

Der kan vedhæftes dokumenter/billeder. 

 

Det er først når man klikker på ”Indsend” at hændelsen oprettes. Der sendes automatisk be-

sked med fanen ”Indberetning” til personens e-Boks samt sendes der en mail til den arbejds-

miljøgruppe personen hører under med information om oprettelse. 

 

Når du klikker på ”Åben” åbnes internet browseren med selve anmeldelsen.  

 

Den grønne farve indikerer anmeldelse af ”Krænkende handling”. 

 

Den blå farve indikerer anmeldelse af ”Nær-ved ulykke”. 
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Sådan opretter du en anmeldelse på mobilenhed via APP 

Oprettelse af ”Nær-ved ulykke” og ”Krænkende handling” på mobilenhed via 

APP’en SafetyNet HSEQ. 

Samtlige ansatte har adgang til at oprette Nær-ved ulykker og Krænkende hand-

linger, både via internet browser og via APP. 

 

Man vælger hændelsestypen enten ”Krænkende handling” eller 

”Nær-ved ulykke”. 

 

På første billede fremsøger man personen som hændelsen vedrører. 

Man kan kun søge de personer man har rettigheder til at oprette anmeldeler på. 

 

Som ansat har man rettighed til at hente sig selv ind. 

Hvis man har rettigheder til andre fx som arbejdsmiljørepræsentant, har man 

ligeledes mulighed for at søge de personer.  

 

Den røde streg indikerer at feltet er påkrævet. 

 

Herefter klikkes på ”Næste” 

 

 

På det andet billede udfylder man hændelsesdatoen samt tidspunkt for hæn-

delsen. Ved Nær-ved ulykke vælges skadetypen og ved Krænkende handling 

vælges årsagen til hændelsen. 

 

I feltet ”Beskriv hændelsesforløb” beskrives handlingen/aktiviteten man var i 

gang med da hændelsen skete, samt hvilken påvirkning man som person har 

haft. 

 

De røde streger indikerer at felterne er påkrævede. 

De øvrige felter er frivillige, men kan være til hjælp 

for den videre forebyggende behandling overfor din 

arbejdsmiljøgruppe. 

 

Herefter klikkes på ”Næste” 

 

 

På det tredje billede oplyses hændelsesstedet hvis 

hændelsen er sket andet sted end arbejdspladsen, el-

lers kan feltet springes over og klik på ”Næste” 

 

 

 

   

 

 

 



 

GUIDE TIL OPRETTELSE AF KRÆNKENDE HANDLING OG NÆR-VED ULYKKE|DOK.NR. 339712-21 | SafetyNet 

 

 

På det sidste billede er det muligt at komme med ideer til læring og fo-

rebyggelse, hvilket er tænkt som en hjælp til arbejdsmiljøgruppens vi-

dere arbejde. Dermed kan den enkelte medvirke til at forbedre arbejds-

miljøet. Det er et fælles ansvar at sætte fokus på et sundt og sikkert 

arbejdsmiljø. 

 

Kammeraet giver mulighed for at tage billeder som dokumentation. 

 

Når man klikker på ”Gem” vil anmeldelsen blive uploadet til SafetyNet. 

Der vil automatisk blive sendt en informationsmail til arbejdsmiljøgrup-

pen samt en kopi af anmeldelsen til den ansattes e-Boks. 

 

 

 

 

 Har man ikke gemt anmeldelsen vil den kun kunne 

ses på den mobileenhed og være listet som værende 

”I gang”. 

 

Når man klikker på ”I 

gang” får man en liste over 

sine åbne anmeldelser. 

Ved at klikke på datoen 

åbnes anmeldelsen og man 

kan færdiggøre sin regi-

strering. 

Ved fejl slettes den ved at klikke i det røde kryds. 

 

 

Den grønne farve indikerer anmeldelse af ”Krænkende handling”. 

 

Den blå farve indikerer anmeldelse af ”Nær-ved ulykke”. 

 

 

Når man er færdig med sin registrering HUSK af ”Log ud”, så den ikke misbruges af andre. 

 

 

 

Skulle der være udfordringer eller spørgsmål kontakt en repræsentant fra din arbejdsmiljø-

gruppe.  

 

Vi ønsker god fornøjelse. 

 

 

Venlig hilsen 

Aabenraa Kommune 

Personalekontoret 

Mail: arbejdsmiljo@aabenraa.dk  

Tlf. 7376 7163  
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