Tryggavtal Assist - Specifikation
Tryggavtal assist är ett paket bestående av produkten SAM Digital med tillhörande tjänster. Eventuella
begränsningar för de olika tjänsterna beskrivs under varje punkt.

Produktalternativ Basic
•

•

•

•

•

•

•

•

Lagar och regler
SAM Digital har ett sökbart regelverk och
kan anpassas av verksamheten.
Instruktioner och rutiner
SAM Digital innehåller över hundra mallar
för instruktioner och rutiner och även
verksamhetens egna dokument kan läggas
upp.
Riskbedömning
SAM Digital innehåller verktyg och
branschanpassade mallar för
riskbedömning.
Skyddsronder
SAM Digital innehåller checklistor för olika
typer av skyddsronder.
Kemikalieregister
I SAM Digital kan upprättas kemikalieregister och lägga upp säkerhetsdatablad.
Arbetsutrustning
I SAM Digital registreras verksamhetens
arbetsutrustning och påminnelsefunktion
finns för kalibrering och underhåll.
Handlingsplan
I SAM Digital skapas handlingsplaner för
det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Tillbud och olyckor
I SAM Digital registreras händelser till
exempel tillbud och olyckor där
arbetsgivaren har en översikt för att
kunna utreda, åtgärda och följa upp.
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Årlig uppföljning
SAM Digital har mall för årlig uppföljning
av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Register över anställda.
I SAM Digital anställda registreras med
relevanta personuppgifter. Till exempel
närmast anhörig.
Anställningsavtal
SAM Digital innehåller funktioner för
dokumentation kring medarbetares
anställning.
Ledighet
I SAM Digital finns funktion för
medarbetare att ansöka om ledighet som
bekräftas av chef.
Frånvaro
I SAM Digital kan medarbetare registrera
frånvaro som bekräftas av chef. Funktion
finns för uppföljning av sjukanmälningar.
Kompetens
I SAM Digital kan arbetsgivaren
dokumentera medarbetares utbildning.
Medarbetarsamtal
SAM Digital har funktion för att planera,
kalla till och dokumentera
medarbetarsamtal.
Tidsregistrering
I SAM Digital. Medarbetare kan registrera
arbetstid.
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Personalhandbok
SAM Digital innehåller personalhandbok
som kan anpassas till egen verksamhet.
Avonova Dialog
Digitalt verktyg där medarbetare
systematiskt svarar på frågor kring
arbetsmiljö och hälsa. Resultat ligger till
grund för hållbar dialog mellan chef och
medarbetare.
Systemsupport
SAM Digitals användare kan vid behov av
teknisk support ringa Supportcenter alla
vardagar från 08.00 till 16:00.
Frånvarohjälpen
En telefontjänst för arbetsgivaren där
frågor besvaras kring sjukskrivning.
Antalet samtal som ingår är tio per år.
Öppettider är alla vardagar 08:00 - 16:00.
Kundansvarig
Kund har en kundansvarig på
Avonova som ansvarar för
uppföljning baserat på innehållet i
avtalet.

•

Rehabmöte
Ett möte där rehabplan läggs upp
tillsammans med chef, medarbetare och
rehabkoordinator från Avonova utifrån
signaler på ohälsa eller sjukfrånvaro.

•

Webinar
Chefer och medarbetare erbjuds webinar
kring arbetsmiljö och hälsa.

•

Grundläggande arbetsmiljöutbildning
Chefer och skyddsombud kan delta i en av
Avonovas öppna utbildningar:
Arbetsmiljöutbildning för chefer eller
Grundläggande arbetsmiljöutbildning.
Antalet är begränsat till fyra tillfällen per
år och företag.

•

Riskkartläggning
Riskkartläggning är en del av uppstarten i
vårt samarbete.
Riskkartläggningen genomförs digitalt och
tar utgångspunkt i bransch och
exponering. Vid behov av utökad
kartläggning tillkommer ytterligare insats
och kostnad.

Produktalternativ Assist
•

Krisjour
En telefontjänst för arbetsgivaren i krislägen. Arbetsgivaren får råd i krisjouren och om en kris kräver
arbetsplatsbesök tillkommer ytterligare insatser och kostnad.

•

Hälsoundersökning Hälsoundersökning utifrån riskkartläggning utförs på närmaste Avonova
hälsocenter. Hälsoundersökning beställs av arbetsgivaren med minst 3 månader
framförhållning.

•

HR-/Arbetsmiljökonsult
En telefontjänst för arbetsgivaren för frågor kring arbetsmiljö och arbetsrätt. I särskilda fall kan fråga
vidarebefordras till juridisk hjälp för 30 minuter gratis rådgivning. Antalet samtal som ingår är tio per
år. Öppettider är alla vardagar 08:00 - 16:00
Tjänster levereras enligt Avonovas avtalsvillkor.

