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Program

Programmet omfatter oprettelse af A-skade, APV, udtræk over 
registreringer udarbejdelse af handlingsplaner til forebyg-
gende arbejde samt rettigheder og pligter m.m.

• Hvorfor?

• Hvad skal SafetyNet bruges til?

• Hvordan logges på SafetyNet?

• APV processen

• Anmeldelse af arbejdsulykker, nær-ved 
ulykker og krænkende handling

• Hvad gør arbejdsmiljøgruppen?



Hvorfor?

SafetyNet er et IT-system til understøttelse af 
arbejdsmiljøarbejdet i hele organisationen.  
HMU har den 31-01-2023 besluttet at SafetyNet 
er obligatorisk til arbejdsmiljøarbejdet.

Det er et redskab til hjælp i forbindelse med at 
sikre at arbejdsforholdene foregår sikkerheds-
og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Arbejdsmiljøarbejdet er en løbende proces, 
hvor der hele tiden skal arbejdes for 
forbedringer.



Hvad skal SafetyNet bruges til?

Registrering af:

• Arbejdspladsvurderinger (APV)

• Nærved-ulykker

• Krænkelse/vold (Krænkende handling)

• Arbejdsulykker

• Brilleskade samt

• Udarbejdelse af handlingsplaner

Værktøj til registrering og behandling af 
emner indenfor arbejdsmiljøområdet



Log ind på SafetyNet

Citrix bruger via skrivebord 

Ikke Citrix bruger via net-adressen

https://online.safetynet.dk/AabenraaKommune

SafetyNet APP
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https://online.safetynet.dk/AabenraaKommune


APV – proces
(de fem faser i APV-arbejdet)



APV - proces

Arbejdsmiljøloven stiller krav 
om, at arbejdet skal planlægges    
og tilrettelægges forsvarligt.

Når der sker ændringer i arbejdet eller i arbejdsprocesser/ 
arbejdsmetoder og hvis det har betydning for arbejdsmiljøet, 
kan det være nødvendigt at justere hvis man får ny viden eller 
nye erfaringer.

Alle ansatte er forpligtet til at samarbejde omkring et sikkert og 
sundt arbejdsmiljø.

Bliver den ansatte opmærksom på fejl eller mangler, som kan 
forringe sikkerheden / sundheden bør dette meddeles til en 
repræsentant af arbejdsmiljøgruppen evt. via APV indberetning



Formål med APV

• At beskytte den enkelte medarbejder

• At hindre arbejdsskader

• At hindre unødig nedslidning

• At mindske udskiftning blandt medarbejderne

• At sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø både fysisk og psykisk

• At skabe færre omkostninger som følge af ulykker og 
erhvervsbetingede lidelser

• At skabe mindre sygefravær

• At skabe øget arbejdsglæde, motivation og produktivitet



Krav for APV

• At det foretages i samarbejde mellem ledelsen, 
arbejdsmiljøgruppen og medarbejderen

• At det gentages løbende, når der sker ændringer i fx arbejds-
opgaverne, arbejdspladsens indretning, arbejdsprocesser 
og/eller arbejdsmetoder

• At der skal beskrives eventuelle problemstillinger

• At det skal foreligge skriftligt

• At det skal indeholde løsningsforslag

• At det indeholder løsningsfrist og løsningsansvarlig

Det skal være tilgængelig for hele arbejdspladsen, så både 
ledelsen og medarbejderne kan finde og læse den
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APV har følgende fokus emner

Fysiske (støj, kulde, varme, træk, belysning, pladsforhold)

Psykiske (mobning, chikane, tidspres, indflydelse, alene arbejde)

Ergonomiske (tunge løft, træk/skub, arbejdsstillinger, indretning)

Kemiske (farlige stoffer, brugsanvisninger, udsugning, ventilation)

Biologiske (fugt, skimmelsvamp, gener ved produkter, allergi)

Risiko for ulykker (tekniske hjælpemidler, fald- og snublerisiko)

(Sygefravær skal inddrages i APV, derfor spørges 
der ved den enkelte registrering om der har været 
sygefravær på grund af forhold i arbejdsmiljøet)



Trivselsundersøgelse

Der gennemføres trivselsundersøgelse 
hvert 2. år i lige år, som foregår i sidste kvartal.

Trivselsundersøgelsen er en del af APV’en i forhold 
til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø
Formålet er at skabe dialog og udvikling omkring 
trivslen på den enkelte arbejdsplads.
I samarbejde udpeges indsatsområder til bedring af 
trivslen på arbejdspladsen.

Det er tanken at forberedelsen til opfølgningsprocessen 
skal ske i samarbejdet mellem leder, AMR og TR. 

Selve opfølgningsmødet – dialogen og samarbejdet 
omkring trivslen skal ske i hele personalegruppen, hvor 
dette er muligt.

https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/med-og-arbejdsmiljoe/trivselsundersoegelse/trivselsundersoegelse/


APV

Alle ansatte har adgang til at oprette ”APV” 
samt oprette ”APV - Gravide og ammende”.



APV via Internet browser

Indenfor de forskellige emner stilles spørgsmålene:

- Hvad er problemet?

- Hvordan foreslår du problemet bliver løst?

- Hvordan kan vi forebygge problemet?

Herudover er der også et spørgsmål om problem-
stillingen/udfordringen har medført sygefravær.



APV via APP



APV – hent besvarelse i SafetyNet

APV ”Svaroverblik” giver 
mulighed for at søge svar-
resultater som kan over-
føres til handlingsplan.

APV ”Svarliste” giver 
mulighed for at se de 
enkelte registreringer, 
hvornår de er blevet opret-
tet samt mulighed for at arkiver, hvilket er en god 
ide, når APV’en er blevet overført til handlingsplan.



• x



Arbejdsskader

Arbejdsskader er opdelt i to begreber

1. Arbejdsulykker

 Nærved – ulykker

 Krænkelse/vold

 Brilleskade

 (omfatter øvrige kropsbårne midler)

2. Erhvervssygdomme



Anmeldelsesfrist for registrering af 
arbejdsskader er 10 DAGE fra 
hændelsesdatoen uanset skadeskategori

En arbejdsulykke hvor 
der vurderes behov for 
fx behandling eller krav 
på ydelser efter loven fx 
erstatning for varigt 
mén.

En nær-ved ulykke hvor 
man næsten er kommet 
til skade eller hvor der 
umiddelbart vurderes, at 
der ikke er behov for fx 
behandling eller krav på 
anden erstatning jf. 
loven.

Krænkelse eller vold er 
hvor anden eller tredje 
part har overskredet ens 
personlige grænse, hvor 
det umiddelbart vurde-
res at der ikke er behov 
for fx behandling eller 
krav på anden erstat-
ning jf. loven.

En personskade – fysisk 
og/eller psykisk der har 
medført varige eller 
forbigående person-
skade som er behand-
lingskrævende, samt er 
sket pludselig eller inden 
for 5 dage.

En hændelse, der kunne 
være gået galt, men 
heldigvis ikke gjorde 
det, samt hændelser der 
omfatter forbigående 
personskade, som ikke 
er behandlingskræven-
de.

Oplevelse af krænkelse, 
vold herunder også 
mobning samt seksuel 
chikane som umiddel-
bart ikke kræver 
behandling.



En anmeldt hændelse kan altid ændres mellem de forskellige 
kategorier, dvs. at en Nær-ved ulykke eller en episode vedr. 
krænkelse/vold altid kan ændres til en konkret Arbejdsulykke, hvis 
man efterfølgende skulle få behov for ydelser efter loven fx 
behandlingsudgifter eller hvis man får vedvarende gener på grund af 
den konkrete episode.

Det er ikke sygefravær eller krav på ydelser jf. Arbejdsskade-
sikringsloven, som bør være afgørende for, om der skal ske 
anmeldelse. Men hvis der er en utilsigtet hændelse som påvirker 
medarbejderen.

Arbejdsulykker/brilleskader samt øvrige kropsbårne midler behandles
af Personalekontoret og jf. Arbejdsskadesikringsloven, dermed i 
forhold til den enkelte medarbejder.

Arbejdsmiljøgruppen behandler samtlige anmeldelser som 
udgangspunkt jf. Arbejdsmiljøloven og i forhold til at forbedre 
arbejdsmiljøet herunder forebyggelse af lignende hændelser skulle 
forekomme, derfor bør beskrivelse fremstå anonymt.



Anmeldelsespligten!

Arbejdsgiveren har anmeldelsespligten

Det er medarbejderen som har bevisbyrden, derfor er det vigtigt 
at dette foregår i samarbejde med AL/AMR og medarbejderen.

Samtlige arbejdsulykker skal anmeldes.

Har medarbejderen sygefravær ud over hændelsesdatoen er 
anmeldelsesfristen 14 (10) dage.

MEN sygefravær er ikke afgørende for om det er en arbejdsulyk-
ke eller ej, her er anmeldelsesfristen ligeledes 14 (10) dage. 

Hver enkelt anmeldt arbejdsulykke behandles individuelt og med-
arbejderen får altid en kvitteringsskrivelse med oplysning om 
hvorledes sagen er behandlet og hvilket muligheder den med-
arbejderen har.



Hjælpespørgsmål til registrering 
af arbejdsskader

Specielt ved oprettelse af arbejdsulykker, men også øvrige 
arbejdsskadesanmeldelser, der bør fremgå udførlig beskrivel-
se af hændelsen, nedenfor er nogle hjælpespørgsmål:

• Hvornår fik arbejdsgiver (leder/AL/AMR) kendskab til selve 
hændelsen?

• Hvordan skete skaden?

• Hvad var årsag til at skaden skete?

• Hvad skete der med medarbejderen?

• Hvilke påvirkning/gener/symptomer har medarbejderen 
fået som følge af hændelsen?

• Hvor på kroppen blev medarbejderen skadet?

• Hvad gjorde at medarbejderen oplevede smerte?

• Forventer medarbejderen eller lægen, at hændelsen giver 
varige gener samt hvilke gener er der tale om?



Arbejdsskade

Alle ansatte kan anmelde hændelserne 
”Krænkende handling” og ”Nær-ved ulykke”



OBS – afslut indberetning

Vær opmærksom på at der ikke 
ligger åbne anmeldelser i APP’en
– det er kun anmelderen der kan 
se dem som kladder, ved næste
log ind vil det være fjernet. 
Det er vigtigt at orienterer de 
ansatte om at de skal klikke på 
”Gem” via APP og 
”Indsend” via guiden. 

Ellers går anmeldelsen ikke videre.

AMG skal også oplyse, hvem den ansatte kan 
kontakte, hvis der skulle være spørgsmål.



Oprettelse via A-skade modul

Som AMG via ”Opret”         Alle ansatte via ”Guide”

Arbejdsmiljøgruppen (AMG) har ligeledes adgang til 
at oprette Arbejdsulykke og Brilleskade. 

Arbejdstilsynet oprettes af Personalekontoret og 
sagen tildeles den konkrete arbejdsmiljøgruppe.



Handlingsplan

Arbejdsmiljøgruppen er 

ansvarlig for at der udarbej-
des handlingsplaner med udgangspunkt i de 
hændelser/episoder der er foregået uanset 
om det kommer fra APV, Nær-ved ulykke, 
Krænkelse/vold eller Arbejdsulykke.

Man kan koble flere hændelser sammen herunder 
også APV’er til en og samme handlingsplan, hvis 
det er relevant og giver mening i forhold til 
løsningsforslaget.



Oprettelse af handlingsplan



Medarbejderportalen

https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/med-og-arbejdsmiljoe/apv-arbejdsskader-samt-it-systemet-safetynet/safetynet/


Sundhedstilbud for medarbejdere

Netadresse: medarbejderportalen.aabenraa.dk

http://medarbejderportalen.aabenraa.dk/
https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/med-og-arbejdsmiljoe/sundhedstilbud-for-medarbejdere-i-aabenraa-kommune/trivselsordningen-for-medarbejdere-i-aabenraa-kommune/


Arbejdsmiljøgruppens opgaver

Udpluk af opgaver:

Anmeldelse af arbejdsrelaterede hændelserne

At planlægge og deltage i aktiviteter, der skal beskytte de 
ansatte og forbygge risici

Deltage i at løse de sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer

Give information videre og gå i dialog om arbejdsmiljøforhold

Sikrer at der er arbejdspladsbrugsanvisninger (APB)

Sikrer forebyggelse og læring i og for hele personalegruppen

Udarbejdelse af arbejdspladsvurdering (APV)

Udarbejdelse af handlingsplaner

Være en god ”rollemodel”



Personalekontoret
MED- og Arbejdsmiljøteamet

Conny Boe Sørensen

cbs@aabenraa.dk

Telefon: 7376 7163

Mobil: 2380 2951

• Administrator af 
SafetyNet

• Arbejdsskade-
administration 
herunder 
håndtering af 
arbejdsulykker

• Brilleskade

• Bevillinger på 
baggrund af 
arbejdsulykke

• Skærmbriller

• Trivselsordningen

Wilhelm Hallum

wha@aabenraa.dk

Telefon: 7376 7168

Mobil: 2034 1011

(Børn og Kultur, Byråds- og 
Direktionssekretariatet og 
Staben)

• Arbejdsmiljø og MED

• Strategi for arbejdsmiljø

• Retningslinjer

• Supervision af MED og 
AMG

• Trivselsordningen

Patricia Rose Marie Bladt

prb@aabenraa.dk

Telefon: 7376 7701

Mobil: 2033 9740

(Social & Sundhed, Plan, 
Teknik & Miljø, Jobcenter og 
Borgerservice)

• Arbejdsmiljø og MED

• Strategi for arbejdsmiljø

• Retningslinjer

• Supervision af MED og 
AMG

• Trivselsordningen

Annemette Lindvang

ali@aabenraa.dk

Telefon: 7376 7756

Mobil: 2440 4163

• Betjening af HMU

• Feriefonden

• Kursusadministration 
af MED og AM-
området

• Motionsløb o.l.

• Rekruttering 
(Signatur)

• Administration for 
personalekontoret

Fælles mail oplysninger:

Arbejdsmiljø: arbejdsmiljo@aabenraa.dk

Arbejdsskade: arbejdsskader@aabenraa.dk

https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/vores-organisation/staben/personaleafdelingen/personalekontoret/med-og-arbejdsmiljoeteamet/
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