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Här under 

Mitt KIA hit-

tar du också 

händelser du 

har ansvar 

för och som 

inte är klara. 

Här kan du ta 

fram en lista 

de händelser 

du ansvarar 

för  

Här hittar du ny-

heter från IA-sy-

stemet eller från 

superanvändarna i 

Hultsfred 
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Lathund för chef i KIA 

När du som chef går in i KIA så ser du den här vyn:  
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Har du an-

svar för 

flera en-

heter kan 

du välja 

enhet an-

tingen ge-

nom att 

klicka på 

kolumnru-

briken eller 

på villkor 

och välja 

enhet  

Du går in på 

respektive 

händelse ge-

nom att 

klicka på den 

 

När du har valt lista händelser kommer du till denna vy:  
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Läs igenom 

händelsen och 

komplettera 

uppgifterna, 

gärna tillsam-

mans med den 

anställde. 

Tänk på att 

det inte får 

vara några 

personupp-

gifter i fältet 

Händelseför-

lopp. Inform-

ationen i det 

fältet är syn-

ligt i statistik 

för alla använ-

dare i Sverige.  

Klicka på 

spara när du 

är klar. 

Är det ett 

olycksfall, ar-

betssjukdom 

eller färdo-

lycksfall så 

ska du nu an-

mäla det till 

Försäkrings-

kassan. 

Så här ser hädelsebilden ut 
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Klicka på anmä-

lan till FK. Du 

kommer då till 

Försäkringskas-

sans formulär 

för anmälan av 

arbetsskada. 

Vissa delar är 

förifyllda uti-

från den an-

mälda händel-

sen.  

 

(Om du inte 

kommer till 

Försäkringskas-

sans formulär 

kan det bero på 

att du blockerat 

popupfönster i 

din webbläsare.)  

Här kan ni också göra en anmälan till TFA som är 

kommunens trygghetsförsäkring för anställda. Denna 

görs enklast tillsamman med den anställde. Den kan 

också göras utanför KIA i AFA-försäkringars formulär 

på deras hemsida: https://www.afaforsakring.se/privat-

person/arbetsskadeforsakring/las-mer-och-anmal/ 

 

 

Anmälningar 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.afaforsakring.se/privatperson/arbetsskadeforsakring/las-mer-och-anmal/
https://www.afaforsakring.se/privatperson/arbetsskadeforsakring/las-mer-och-anmal/
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Här gör du en 

enkel riskbe-

dömning av 

händelsen. 

Under utred-

ning kan du ta 

hjälp av lik-

nande händel-

ser. Analys 

öppnas upp 

och alla hän-

delser som ka-

tegoriserats 

med samma 

listval öppnas. 

Här kan du ta 

del av andras 

utredningar 

och åtgärder. 
Du kan koppla ihop flera liknande händelser och göra en utredning för samtliga. 

Textrutan utredning används för att beskriva varför en händelse inträffat. Du kan 

också göra en rotorsaksanalys för att få bättre förståelse för händelsen och vilka 

åtgärder som kan vidtas. När du klickar på 5? så öppnas ett poppuppfönster där 

du får en fråga. Svaret blir nästa fråga till du hittar ned till roten för händelsen. 

När du klickar på avluta fylls frågor och svar in i textrutan.  

Du kan byta utredare (annan utredare), men väljer du någon utanför KIA måst du 

själv meddela dem då de inte får någon e-post. Du kan också skriva in fler delta-

gare. 

Kryssa i klar när utredningen är färdig.  

 

Utredning 

Om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet och om 

något allvarligt tillbud inträffar i arbetet, ska arbetsgivaren utreda orsakerna 

så att risker för ohälsa och olycksfall kan förebyggas i fortsättningen.  

(AFS 2001:1, § 9) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Om händelsen 

inte ska utre-

das klickar du 

i den rutan. Då 

öppnas ett 

fritextfält upp 

där du får mo-

tivera varför 

den inte ska 

utredas.  
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Eter att utred-

ningen är klar 

väljer du  

Åtgärder & 

Uppföljning. 

Klicka på åt-

gärder och 

välj ny åt-

gärd.  

Exempel på orsaksanalys 

   

 

 
 

 

Åtgärder & Uppföljning 
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Välj vem som 

ska genomföra 

åtgärden i fältet 

utförare.  

I fältet annan 

utförare kan du 

välja utförare 

som inte är med 

i KIA-systemet 

(t.ex. leverantör 

av maskinen 

som orsakade 

skadan).  

Den personen 

måste du med-

dela manuellt 

om sitt ansvar. 

 

Systemet sätter 

ett datum när 

åtgärden ska 

vara klar. Det 

används för att 

beräkna när på-

minnelser ska 

skickas.  
När du har genomfört åtgärderna gör du en ny riskbedömning för att se hur åtgärderna 

påverkat risken.  

När du är färdig med uppföljningen kryssar du i klar.  

 

Åtgärder & Uppföljning 

 

 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

När samtliga åtgärder är genomförda ska du följa upp om de haft effekt. 

När åtgärderna 

är klara kryssar 

du i klar. 
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Mer om utredning och åtgärd 

Så här står det i kommentarerna till paragraferna i AFS 2001:1 Systematiskt 

arbetsmiljöarbete:  

 

Utredning  

Utredningsskyldigheten gäller om det finns ett samband mellan det som hänt 

och förhållandena i arbetet. Det kan vara värdefullt att arbetsgivaren även ut-

reder tillbud som inte är allvarliga.  

 

Ofta har tekniska faktorer, mänskligt handlande, organisatoriska förhållanden 

och ledning av verksamheten samverkat, exempelvis till ett olycksfall. Arbets-

givaren bör därför, så långt det är praktiskt möjligt, ta reda på samtliga 

bakomliggande orsaker till det inträffade. Utredningen behöver göras grund-

ligt och systematiskt. Den kan omfatta iakttagelser på arbetsplatsen, intervjuer 

med berörd personal och granskning av ritningar, uppgiftsfördelning, instrukt-

ioner och rutiner.  

 

Utredningen bör fokuseras på händelsen och de förhållanden som lett fram till 

den. Den bör göras i förebyggande syfte och inte uppehålla sig vid skuldfrå-

gan.  

 

Sjukfrånvaro kan bero på ohälsa eller olycksfall som orsakats av förhållanden 

i arbetsmiljön. Det är därför viktigt att ta reda på om frånvaron har samband 

med arbetsförhållandena.  

 

Kvinnor och män kan utsättas för olika risker i arbetet. Det är därför viktigt att 

känna till antalet utsatta kvinnor och män i fråga om ohälsa, olycksfall eller 

tillbud. Det kan visa att skilda åtgärder behövs. (AFS 2008:15). 

 

Åtgärder  

När åtgärder ska vidtas är utgångspunkten de risker för ohälsa och olycksfall 

som kommit fram vid undersökningarna. Ofta behövs en prioritering utifrån 

hur allvarliga riskerna är. De kan ibland vara så allvarliga att arbetet måste av-

brytas direkt.  

 

Det är väsentligt att få bort eller minska riskerna ”vid källan”. Om en risk inte 

helt kan undvikas är det viktigt att arbetstagarna skyddas på annat sätt, exem-

pelvis genom instruktioner, stöd och handledning eller personlig skyddsutrust-

ning.  
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Olika lösningar kan ibland behöva prövas för att komma fram till lämpliga åt-

gärder. När det gäller till exempel negativ stress och ensidigt fysiskt arbete 

kan det ofta behövas ändringar i organisationen och genomförande av utbild-

ning och träning för att få en tillfredsställande arbetsmiljö med meningsfulla 

och utvecklande arbetsuppgifter. 

 

 

 

Lokala kontaktpersoner för KIA 

 

Ove Persson ove.persson@hultsfred.se  24 13 25 

Josephine Larsson josephine.larsson@hultsfred.se    24 10 13 

Lena Carlsson lena.carlsson@hultsfred.se  24 11 05 

Anna-Karin Hesselgård anna-karin.hesselgard@hultsfred.se 24 03 75 

Jennie Konradsson jennie.konradsson@osk.hultsfred.se      24 07 31 

 

 


