
HELP24 
Arbetsmiljö - Säkerhet - Krisberedskap

HELP24s bärande idé är att förebygga skador, ohälsa samt olyck-
or och på så vis säkerställa att organisationen lever upp till Svensk 
lagstiftnings miniminivå.

Vilka rutiner och kontroller krävs? Hur dokumenterar du på enklaste sätt? Vad bör organisationen 
utbildas i och hur ofta? HELP24 hjälper dig att prioritera och förenkla ditt arbetsmiljö- och säker-
hetsarbete. Utifrån din organisations risker och behov skräddarsyr vi en helhetslösning för dig.
 

Omtanke, trygghet och stöd till medarbetare har stor 
effekt, men är svårt att mäta i siffror. Ändå vet vi att 
ett bra och enkelt förebyggande arbete, med en utbil-
dad och övad organisation som kan agera i en akut si-
tuation, ger konkreta ekonomiska vinster, skapar god 
kvalité och ett gott arbetsklimat.

Genom vårt abonnemang HELP24 säkerställs att din 
organisation lever upp till miniminivå inom arbets-
miljölagstiftningen och Lagen om skydd mot olyckor 
avseende systematiskt brandskyddsarbete. Finns 
det särskilda risker i verksamheten ser vi till att även 
branschspecifika regelverk säkerställs.

Omtanke, trygghet och stöd

Helhetslösning
I ett gemensamt startprojekt i fyra steg inventerar vi 
organisationens risker och kunskapsnivå. Vi säker-
ställer rutiner samt att medarbetare, chefer och kris-
ledningsgrupp har den kunskap som krävs för att din 
organisation ska leva upp till gällande lagstiftning. 

HELP24 är rikstäckande och samordnar allt arbete 
som berör arbetsmiljö- och säkerhetsarbete samt sä-
kerställer krisberedskap och åtgärder om olyckan är 
framme.

Vid mindre krishändelser ger webbmanualen klara 
steg-för-steg instruktioner om vad som bör göras i oli-
ka akuta situationer och i det efterföljande krisstödet. 
I det akuta läget kan du ringa vårt 020-nummer som 
direkt lotsar dig till den hjälp du behöver.

HELP24 har hundratalet specialister inom arbetsmiljö, 
säkerhet, krisberedskap och HR.

När något händer

info@ledargruppen.sewww.ledargruppen.se

Genom HELP24 får din organisation tillgång till: 
• Anpassad webbmanual med rutiner, kon-

trollistor, checklistor, handlingsplaner, 
kontaktlistor och material runt arbetsmiljö,  
säkerhet och krishantering. 

• Psykosocial hjälp i akuta lägen via telefon, 
dygnet runt. 

• Kristeam, som inom 1-6 timmar kan stödja 
på plats (1-24 timmar norr om Gävle).

• Brett utbud av arbetsmiljö-, brand-, säker-
hets- och krisutbildningar samt övningar.

• Specialister inom arbetsmiljö, brandskydd, 
säkerhet och HR.

Dessutom tar vi hand om regelbunden lagbevakning 
och uppdatering av dokumentationen. En gång per år 
träffas vi för revision och genomgång av innehållet. 
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Så här fungerar HELP24

** Teknisk specifikation
•	 Webbsidor	ligger	på	Dell		

PowerEdge	server.
•	 Webbsidor	är	skapad	i		

Microsofts	asp	och	Visual	Basic.

•	 Operativsystem	ligger	på	RAID	1		
och	data	på	RAID	5.	

•	 Operativsystem:	Windows	2003	Server.
•	 Databas:	SQL	Server	2005.

•	 Programmering:	ASP	+	Visual	Basic	(dll).
•	 Backup	databaser:	2	gånger	per	dygn.
•	 Backup	datafiler:	1	gång	per	dygn.

• Krisspecialist
• Psykolog
• Psykoterapeut
• Beteendevetare
• Arbetsmiljökonsult
• Säkerhetskonsult 
• HR
• Systemsupport

Exempel på stödresurser

KUND

Riskbedömning

Företagets
kontaktlistor

Närmast anhörig

Checklistor

Tillbudshantering

Handlingsplaner

Företagsanpassade 
webbsidor**

• Stöd via telefon
• Kristeam på plats  

inom 1-6 timmar*
• Individuell krishantering
• Avlastningssamtal

* Norr om Gävle 1-24 timmar.

Stöd dygnet runt

• Implementering av 
systemet

• Utbildning
• Stöd
• Resurser

Konsult- och  
utbildningsstöd

• Löpande uppdatering
• Lagbevakning
• Kontroll 12 ggr/år
• Statistik
• Uppföljning

Förvaltning och 
uppdatering

• Arbetsmiljöverket
• Polismyndigheten
• Räddningstjänsten
• Arbetstagarorgani- 

sationer

Myndigheter och 
kravställare 


