
En god arbetsmiljö får vi inte. Den skapar 
vi tillsammans. I denna folder hittar du tips 
och regler för hur vi alla kan skapa den säkra 
arbetsmiljö som vi vill ha på Bravida.

SÄKERHET  
I BRAVIDA

STOPP
Stanna
Tänk
Observera
Planera
Påbörja



Tillsammans skapar vi en  
bättre och säkrare arbetsmiljö  
– i hela Bravida

Din personliga skyddsutrustning
Din arbetsmiljö är viktig för Bravida. Alla ska komma hem  
oskadda och välmående efter en dags arbete. I många av 
de arbeten som utförs måste föreskriven skyddsutrustning  
bäras för att minska risken för olyckor. 

Obligatorisk skyddsutrustning i Bravidas  
installationsverksamhet 
Skyddshjälm, skyddsskor, skyddsglasögon,  
skyddshandskar samt varselkläder. 

Efter riskbedömning av arbetsmoment kan  
skydds utrustningen justeras eller kompletteras  
med hörselskydd, fallskyddsutrustning,  
och/eller andningsskydd. 

Det är du tillsammans med din närmaste 
arbetsledning som ser till att du har rätt utrustning.

Bravida strävar efter en positiv och säkerhetsmedveten 
företags kultur som gör att våra medarbetare trivs med sitt 
arbete och kommer hem välmående och friska efter varje 
arbetsdag. Vi har en nollvision mot fysisk och psykisk  
ohälsa på grund av arbetet vilket vi är stolta över. 

Alla Bravidas medarbetare har ett ansvar att skapa, utveckla och upprätthålla en  
god arbetsmiljö. För att nå detta krävs ett ömsesidigt arbete tillsammans med  
kunder, konsulter, leverantörer och andra aktörer på våra arbetsplatser. 

Detta innebär att Bravidas medarbetare:

• Sätter säkerheten först

• Följer arbetsplatsens regler och riktlinjer samt  
Bravidas styrande dokument för hälsa och säkerhet

• Aktivt kommunicerar säkerhetsfrågor och arbetsmiljö  
med kunder, medarbetare och leverantörer

• Är informerade om vilka risker som finns i den aktuella  
arbetsmiljön

• Planerar arbeten så att risker för hälsa och säkerhet  
minimeras och är acceptabla

• Tar hänsyn till påverkan på omgivning och brukare

Se alltid till att ha minst denna skyddsutrustning på jobbet.  
PS. Glöm inte ditt ID-06 kort för registrering vid in- och utpassering. DS.



En god arbetsmiljö får vi inte  
– den skapar vi tillsammans!
Om du har frågor eller synpunkter kring din  
och dina kollegors arbetsmiljö så lyft det med  
din närmsta chef eller ditt skyddsombud. 

Goda råd på vägen

Vi är varandras arbetsmiljö – tänk på att alltid respektera  
varandras olikheter

Alla olyckor kan förebyggas – rapportera riskobservationer 
och tillbud i BIA

Gör en riskbedömning innan påbörjat arbete

Använd alltid obligatorisk skyddsutrustning

Använd rätt verktyg och utrustning på rätt sätt

Bry dig – påminn gärna dina kollegor om  
skyddsutrustning

Ta aldrig riskfyllda genvägar

Håll ordning omkring dig

Om du är osäker på ett arbetsmoment – avbryt och ta hjälp 

Ge gärna kollegor uppmuntran när ni arbetar säkert  
– lyft goda exempel
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Rapportera riskobservationer, 
tillbud och olyckor i BIA
För att minska risken att du eller din kollega  
skadas på arbetet är det viktigt att rapportera  
in olyckor, riskobservationer och tillbud i BIA, 
Bravidas incidenthanteringssystem. 

På så sätt kan vi lyfta de risker som finns och aktivt tänka ut bra  
förebyggande åtgärder så att olyckor inte inträffar framöver. BIA  
finns på Brain men även som en app att ladda ner till din telefon.

Så här kommer du igång 

Ladda ner appen ”IA-Avvikelser i abetsmiljön” i  
Play Butik (Smartphone) eller i App Store (iPhone)

Logga in med uppgifterna: ”Bravidaapp” och  
lösenord ”Bravida123!”

Registrera dina användaruppgifter (namn, email,  
avdelning och anställningstyp)

Nu kan du rapportera dina riskobservationer, tillbud  
eller olyckor men även förbättringsförslag. Du kan också 
göra skyddsronder i BIA

Det finns bra filmer och information om BIA på Brain.
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I de serviceuppdrag som Bravida utför är riskerna 
ofta mindre än i vår installationsverksamhet. Det 
innebär en annan omfattning av skyddsutrustning.



OM OLYCKAN ÄR FRAMME 

Genom att rapportera och åtgärda avvikelser, tillbud och osäkra  
arbets förhållanden blir arbetsmiljön säkrare för dig och din arbetskompis.  
Rapportera med lapp eller BIA på webben eller i appen.

• Skaffa dig en överblick över situationen 

• Förhindra att olyckan blir värre – stäng av maskiner,  
slå av ström och så vidare

• Tillkalla de personer på arbetsplatsen som kan första hjälpen

• Ge skadade första hjälpen

• Tillkalla SOS Alarm 112

• Sänd ut vägvisare för räddningsfordon

• Säkra olycksplatsen för vidare olyckor och för undersökning

• Se till att någon följer med den skadade till sjukhus  

• Kontakta ditt företag och din chef

Bravida har avtal med Falck Healthcare för psykologiskt krisstöd. Det innebär  
bland annat omedelbar tillgång till krisspecialist i Falck Healthcares jourtelefon  
för akut krisledning, dygnet runt, året om på telefonnummer 0200 – 24 7 365. 

För ytterligare stöd finns ”Checklista allvarlig olycka” på Brain.


