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Skadestop är ett kostnadsfritt, skräddarsytt
program för att förebygga skador. I arbetet
utgår vi från just ditt företags förutsättningar
i form av arbetssätt, fordonspark, försäkring,
vanliga typer av skador och skadekostnader.

Varför Skadestop?
I Skadestop hjälper vi dig att minska risken för
skador. Färre skador innebär både lägre kostnader
och högre kvalitet. Vi hjälper dig att minska riskerna.
Vår erfarenhet har visat att en Skadestop-aktivitet
kan minska skadorna med upp till 30 procent
– en investering som alltså snabbt betalar sig i
form av lägre kostnader för självrisker, kortare
stilleståndstider och jämnare kvalitet.

Så här arbetar vi
Skadestop är en process där vi arbetar tillsammans i
upp till ett år. Du och ditt företag deltar aktivt i alla steg:
1. Risk- och skadeanalys
Vi analyserar tillsammans skadorna i företaget:
vad är det för typ av skador, hur ofta inträffar de
och vad kostar de? Vi ser även över dina egna kostnader, till exempel för skador som understiger
självrisken och inte ersätts från försäkringen.

Förarmöte – en del av Skadestop
En aktivitet inom ramen för Skadestop är förar
möte. Vi träffar då hela personalen för ett teoripass på två timmar och går bland annat igenom
följande:
• vad som ingår i försäkringen
• självrisker i försäkringen
• trafiksäkerhetsfrågor
•	företagets skadekostnader och de vanligaste
skadorna
• vikten av att använda bilbälte
•	hur bromssträckan förändras beroende på
reaktionsförmåga och väglag.
Säkerhetsprodukter och utbildningar
Utöver vårt skadeförebyggande arbete i Skadestop
ger vi även råd om produkter och utbildningar som
hjälper dig att höja säkerheten på företaget.
Vill du veta mer?
Om du vill veta mer om Skadestop kan du gärna läsa vidare på
trygghansa.se/skadestop.

2. Åtgärdsplan
Vi kommer överens om en plan för hur du kan minska
skadekostnaderna i ditt företag. Planen innehåller
konkreta åtgärder och aktiviteter för det kommande
året, och bygger på risk- och skadeanalysen och på
vår kunskap om best practice.

4. Uppföljning
När året är slut följer vi gemensamt upp hur det
har gått, bland annat med hjälp av skadestatistik.
Vi diskuterar även hur du på egen hand kan gå
vidare med ert skadeförebyggande arbete.
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3. Genomförande
Du ansvarar för att ni genomför åtgärdsplanen,
naturligtvis med stöttning från oss. Under året
stämmer vi löpande av hur det går och justerar
vid behov vad som behöver göras.

