
Hvad er OiRA?
OiRA er en webbaseret platform, hvor virksomheder kan finde 
gratis interaktive onlinehjælpeværktøjer til styring af sikkerheds- 
og sundhedsrisici på arbejdspladsen. Værktøjerne er tilpasset en 
række sektorer og EU-lande og sætter virksomheder i stand til at 
træffe vigtige foranstaltninger til forebyggelse af arbejdsulykker 
og arbejdsrelaterede sygdomme.

OiRA-værktøjer findes på adskillige sprog og dækker en lang 
række sektorer, herunder frisørbranchen, kontorbranchen, 
institutionsplejen og transportsektoren — og der kommer 
hele tiden nye værktøjer til. Brugerne føres igennem en trinvis 
risikovurderingsproces, der er nøje tilpasset deres specifikke 
situation, og værktøjet udarbejder en handlingsplan, der kan 
bidrage til at løse de problemstillinger, der afdækkes.

Sikkerheds- og sundhedsrisici på 
arbejdspladsen findes — ligesom der 
findes lette og gratis løsninger til at 
vurdere og forebygge dem.

OiRA:
interaktiv 
onlinerisikovurdering
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Hvem er OiRA beregnet til?
OiRA er beregnet til enhver, der ønsker en bedre forståelse af, hvordan sikkerheds- og sundhedsmæssige risici 
på arbejdspladsen kan håndteres. Mikrovirksomheder og små virksomheder vil nok i særlig grad kunne drage 
nytte af OiRA. Ejere eller ledere af mikrovirksomheder og små virksomheder tror ofte, at de ikke er stillet over 
for sådanne risici eller mangler ofte ressourcer eller ekspertise til at udføre risikovurderinger. Her er det, at 
OiRA træder til og gør risikovurderingen overkommelig for selv de mindste virksomheder. Aktiv deltagelse af 
arbejdstagerne i processen er afgørende for korrekt risikovurdering.

Hvordan fungerer OiRA?
Bare gå til oiraproject.eu, og vælg »OiRA-værktøjer«. Så kan du søge efter værktøjer på basis af land, sprog eller 
sektor. Du kan foretage et prøvelogin for at se, hvordan det virker, og siden hen tilmelde dig for at begynde din 
risikovurderingsproces. Du kan gemme en vurdering og vende tilbage til den senere, dvs. gennemføre den trin for 
trin, når det passer dig.

En praktisk støtte til mikrovirksomheder 
og små virksomheder i håndteringen af 
risici på arbejdspladsen — udviklet af EU, 
baseret i medlemsstaterne, brugt af alle.

Hvorfor bruge OiRA?
Værktøjerne kan være med til at sikre arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, og at virksomhederne undgår 
omkostninger som følge af arbejdsulykker og arbejdsrelaterede sygdomme. Arbejdsgiverne har selvfølgelig en 
forpligtelse til at beskytte deres ansatte og foretage risikovurderinger. Gør de det, beskytter de også deres egne 
virksomheder. Det lønner sig at have et godt arbejdsmiljø.

www.oiraproject.eu 
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