GER DIREKT SVAR HUR ERT
ARBETSMILJÖARBETE
FUNGERAR!
Utan att behöva kunna en enda paragraf får du direkt koll på ert arbetsmiljöarbete!
Du svarar enkelt JA eller Nej på ett antal frågor via webben. Du får sedan direkt besked
om vad ni eventuellt behöver åtgärda och dessutom praktiska råd hur ni kan lösa det.

SAM-TESTET VISAR STATUSEN PÅ ERT ARBETSMILJÖARBETE
Visar om ni följer kraven i lagstiftningen och allmänna föreskrifter inom arbetsmiljöområdet
Visar hur väl ni arbetar efter föreskriften om Systematiskt arbetsmiljöarbete
Visar hur aktivt förebyggande ni agerar i arbetsmiljöfrågorna
Resultatet visar vad det kan finnas för brister, men också möjligheter att åtgärda, förbättra och utveckla.

AVSTÄMNING FÖR ER UTVECKLING
Med trafikljusets rött till grönt som idé, och med svar Ja eller Nej så bedöms 37 olika frågegrupper med
1-3 frågor i varje grupp. Röd fråga anger ett absolut krav. Gul fråga bedömer hur systematiskt ni arbetar.
Grön fråga hur proaktiva ni är i ert arbetsmiljöarbete.

Hela idén med testet är att ge ett underlag som ger ett stöd. Inte att ställa någon vid skampålen!
Kort sagt, resultatet av testet ger en avstämningspunkt att arbeta vidare från.

SAM-TESTET ÄR WEBBASERAT OCH ENKELT ATT ANVÄNDA
Med en inloggning via din webbläsare kommer du till testet och lotsas steg för steg automatiskt vidare i frågorna.
För att få ut mesta möjliga får du också en handledning med goda råd om vissa förberedelser innan du gör testet.

RAPPORTER OCH MALL FÖR HANDLINGSPLAN
När testet är klart sammanställs resultatet i två steg. Dels direkt på skärmen
med en översiktlig grafisk bild. Dels i detalj som PDF-dokument att direkt
ladda hem, som underlag för ert fortsatta arbete.
Det är dels en samlad rapport för varje fråga ni svarat Nej med kommentar
och förslag på åtgärd. Dessutom sammanställs alla Nej-svar också till ett
underlag och mall för en handlingsplan att jobba vidare med.

OCH ÄNNU MER PRAKTISKT STÖD
Utöver de allmänna råden och informationen ingår också tillgång till ett
intranät med konkreta råd och praktiska tips för varje frågeområde.
Allt detta som ett stöd i arbetet att ta fram en handlingsplan för de åtgärder ni antingen behöver göra, eller frivilligt
vill förbättra i er hantering av arbetsmiljön.

®

SAM-TESTET KARTLÄGGER ALLA DELAR I ARBETSMILJÖARBETET
Testet baseras på och kartlägger om ni uppfyller de formella kraven i Arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och de viktigaste generella föreskrifterna (AFS).
Samt också hur långt ni kommit i arbetet utifrån föreskriften Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM). Även kraven från nya föreskriften Organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer (OSA) ingår i testet.
Och slutligt i vilken mån arbetsmiljöfrågorna och övrig verksamhet drivs integrerat.
Detta baseras på allmänna ISO-standarder för kvalitets- och verksamhetsstyrning.

ARBETSMILJÖARBETETS TRE GRUNDFRÅGOR
Den första frågan är förstås om ni följer gällande lagar och föreskrifter, såväl allmänt som
specifikt för er verksamhet. Ett grundläggande formellt krav är att ni har kartlagt risker och
bedömt dessa, samt har vissa riktlinjer och rutiner att då förebygga olyckor och ohälsa.
Nästa fråga är om arbetet med arbetsmiljön drivs systematiskt och återkommande. Ett
viktigt krav är att man gör bra riskbedömningar, upprättar åtgärdsplaner och förankrar i
verksamheten. Om man verkligen vill hålla koll på sin arbetsmiljö så är detta förstås helt
nödvändigt.
Den tredje frågan är hur aktivt man arbetar att förebygga såväl fysisk som psykosocial
ohälsa i arbetsmiljön. Och följdfrågan är förstås naturlig; hur mycket ”sidovagn” åker arbetsmiljöarbetet eller om det naturligt drivs tillsammans med övriga verksamhetsfrågor?

SAM-TESTET FÖR OLIKA BEHOV


SAM-TESTET Singel
Arbetsgivarföreträdare (VD, HR, Arbetsmiljösamordnare) använder testet för en kartläggning av nuläget i sin verksamhet. Lämpligen görs det inför den årliga uppföljningen.



SAM-TESTET Duo
Arbetsgivare och huvudskyddsombud/motsvarande genomför var sitt test och gör sedan
utifrån respektive rapport en gemensam avstämning av nuläge och utvecklingsbehov.



9 995: -

SAM-TESTET Multi
För kartläggning i stora organisationer. Arbetsgivarföreträdare och parallellt linjechefer
samt andra med arbetsmiljöuppgifter gör var sitt test. Utöver rapporter från varje genomförd test så får huvudtestet också en särskild rapport som fråga för fråga visar läget
för hela organisationen.



7 995: -

SAM-TESTET Repris
För alla de tre testvarianterna erbjuder vi ett extra förmånligt pris för dig som efter en
viss tid vill göra om testet för att få ett nytt nuläge.
 SAM-TESTET Singel 3 995:-

 SAM-TESTET Duo 4 995:-

26 995: Grundpris
5 test (1+4)
För fler test
ges offert
efter volym.

 SAM-TESTET Multi - Lämnas offert

Alla priser exkl. moms.

OM IAU
Testet är utvecklat och drivs av IAU – Institutet för arbetsliv och utveckling. Vi bidrar med verktyg som
stöd att driva och utveckla arbetsmiljön på svenska arbetsplatser.
Arbetslivet påverkar vår hälsa. Och vår hälsa påverkar arbetsresultaten. Allt fler arbetsgivare inser
att detta samspel och att en frisk arbetsplats är avgörande för verksamhetens uthålliga framgång.

www.iau.se
Återförsäljare

