OiRA:

Online interactive
Risk Assessment
Hva er OiRA?
OiRA er en nettbasert plattform med gratis interaktive
nettverktøy som bedriftene kan bruke i arbeidet med
å håndtere helse- og sikkerhetsrisiko på arbeidsplassen.
Verktøyene er spesialtilpasset ulike bransjer og EU-land
og hjelper bedriftene å gjennomføre viktige tiltak for
å forebygge arbeidsrelaterte ulykker og helseproblemer.

HMS-risikoer finnes på alle
arbeidsplasser, men heldigvis finnes
det også enkle, gratis løsninger for
å vurdere og forebygge dem!
OiRA-verktøyene er tilgjengelig på flere språk og
for mange bransjer – for eksempel frisørbransjen,
kontorarbeid, sykehjem og transport – og nye
verktøy kommer stadig til. Brukerne ledes trinn for
trinn gjennom en risikovurderingsprosess som er
skreddersydd for deres behov, og verktøyet genererer så
en handlingsplan med løsninger på de problemene som
har blitt identifisert.
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Hvorfor bruke OiRA?
OiRA-verktøyene kan bidra til å sikre at arbeidstakernes helse og sikkerhet blir ivaretatt, og at bedriftene unngår
kostnadene med arbeidsrelaterte sykdommer og ulykker. Selvfølgelig har alle arbeidsgivere etter loven plikt til
å beskytte sine ansatte og gjennomføre risikovurderinger, og ved å gjøre dette beskytter de også bedriften sin.
God HMS-styring er bra for bedriften.

Hvem er OiRA beregnet på?
Alle som ønsker å få bedre forståelse av hvordan helse- og sikkerhetsrisikoene på arbeidsplassen bør håndteres,
kan bruke OiRA. Men størst nytte er det nok små og svært små bedrifter som vil ha. Mange bedriftseiere/ledere i små og svært små bedrifter tenker at dette er risikoer som ikke gjelder dem, eller de har ikke midler
eller kunnskap til å gjennomføre risikovurderinger. Med OiRA går det imidlertid som en lek å gjennomføre
risikovurderinger, selv for de aller minste bedriftene. Å trekke de ansatte aktivt inn i prosessen er viktig for en
god risikovurdering.

Praktisk støtte til HMS-styring i små
og svært små bedrifter - utviklet av
EU, bygget opp av medlemsstatene,
brukt av alle.

Hvordan fungerer OiRA?

www.oiraproject.eu
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Gå bare til oiraproject.eu og velg ”OiRA Tools”. Der kan du søke verktøy etter land, språk og bransje. Du kan kjøre
en prøveversjon for å se hvordan det virker, og så registrere deg for å opprette og gjennomføre en risikovurdering.
Du kan lagre vurderingen underveis og komme tilbake til den, altså fullføre den trinn for trinn akkurat når det
passer deg.

