Sammenslutningen for Virksomhedsberedskab
- At forebygge og begrænse følger af uønskede hændelser

Medlemsmøde og generalforsamling ved Falckstationen i Greve
Onsdag den 12. marts 2008
At Falck er andet end blå blink og autohjælp fik vi et godt indblik i, da vi mødtes på Falckstationen i
Greve for at høre om de tilbud virksomhederne har adgang til fra Falcks Rådgivningscenter.
En fælles overskrift på mødet var Gør hverdagen nemmere med Falck Online
Chefrådgiver Kim Frederiksen og Seniorrådgiver Christen Overgaard indledte med at præsentere
os for et relativt nyt produkt: Falck Online, Risikostyring. I kan se demovideoer m.v. og kontakte
vort medlem Christen Overgaard her:
www.falck.dk
cov@falck.dk
Hvis en virksomhed beslutter at outsource en del af arbejdet med Risikostyring og
skadeforebyggelse kan man med fordel tage den nyeste teknologi i anvendelse.
Online Risikostyringen gør sikkerhedsindsatsen rentabel og sikrer, at der altid er en opdateret
beredskabsplan tilgængelig for alle i virksomheden uanset hvor de befinder sig.
Samlet set giver det virksomheden et højere sikkerhedsniveau.
Det kan sikre virksomhedens værdier og giver ledelsen ro i hverdagen.
Alle dokumenter opdateres online.
•
•
•
•
•
•
•

Opdateringer registreres centralt.
Sikkerheden kan nemt dokumenteres over for myndigheder m.fl.
Alle har altid adgang til en opdateret beredskabsplan
Interessenter får automatisk besked ved opdateringer
Der kan linkes til intern og ekstern sikkerhedsinformation
Elektronisk adgang til Falcks viden og kompetencer
Interaktive sikkerhedstegninger er tilgængelige for alle

Den webbaserede risikoportal kan blive den ansvarliges ”cockpit”, hvor alle oplysninger samles, og
hvor kommunikationen med alle interessenter og afdelinger kan foregå døgnet rundt.
Når krisen er et faktum, har medarbejdere, via Internettet, samme hurtige tilgang til den
nødvendige dokumentation, uanset hvor de befinder sig. Man kan få tilgang til:
•
•
•
•
•

Livsvigtige informationer/dokumenter (egne og andres)
Mennesker (egen organisation og eksterne)
Samarbejde på tværs af hierarkiet
Styring af information og opgaver
Interaktive plantegninger

Efterfølgende gennemgik chefrådgiver Thorkild Nørfelt Løkke et tilsvarende
koncept, WorkCare hvor man også får adgang til sin helt egen portal med et login.
Her kan alle relevante arbejdsmiljødokumenter til enhver tid være tilgængelige og man kan dele
indsatserne og viden med alle medarbejdere i virksomheden. Der kan også lave en huskeliste, som
automatisk varsler de ansvarlige, når en opgave er ved at nå en deadline.
Falck Online, WorkCare giver dig mange fordele og her kan du bl.a.:
•
•
•
•

- Niels Erik Bølling.

lave online APV’er og handlingsplaner og samle dokumentationen til
Arbejdstilsynet
få ubegrænset online rådgivning af en ekspert på arbejdsmiljøområdet ved at
ringe, skrive en mail eller chatte via din portal
sikre, at der er fulgt op på arbejdsmiljøindsatserne, når din handlingsplan er
lavet
se, hvilke kurser du har adgang til og tilmelde dig eller dine kolleger til et
kursus

