
MÄTNINGAR
Vi undersöker de kemiska- och fysikaliska  faktorer 
som påverkar er arbetsmiljö: 

 Inomhusklimat. Ex. temperatur, luftfuktighet,  
koldioxidhalt, fukt, mögel, bakterier

 Kemikalier
 Damm
 Buller
 Vibrationer
 Ljus- och belysning

SBA – SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE
Vi hjälper er att upprätta och dokumentera ett 
 systematiskt brandskyddsarbete: 

 Brandskyddspolicy
 Brandskyddsorganisation och ansvar 
 Utbildning  
(Genomförande och skapande  
av utbildningsplaner)

 Rutiner och instruktioner (Brandskyddsregler, 
Drift och underhållsinstruktioner)

 Teknisk brandskyddsbeskrivning 
 Insatsplan (Riskanalyser)
 Utrustning och skyltar
 Kontroll och underhåll (Kontrollronder)
 Uppföljning

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR
 Grundläggande arbetsmiljö för chefer och 
skyddsombud (även som webbutbildning)

 Ledningssystem för arbetsmiljö, OHSAS 18001 
ISO 45001

 Organisatorisk och social arbetsmiljö
 BAM – Bättre arbetsmiljö
 Kemikaliska arbetsmiljörisker
 Kvartsdamm/Härdplaster

SBA – UTBILDNINGAR
 Grundutbildning brand- och utrymning 
 Rollen som brandskyddsansvarig- /kontrollant
 Rollen som föreståndare för brandfarlig vara 
 Heta arbeten
 SBA – Systematiskt brandskyddsarbete
 Utrymningsövningar
 Utrymningsledarövningar 

HLR – UTBILDNINGAR
 Vuxen-HLR med hjärtstartare
 D-HLR (Defibrillering)
 Hjärt- och lungräddning barn
 Barnolycka
 Repetition HLR
 Repetition D-HLR

STÖD I ERT ARBETSMILJÖARBETE
Hos Aptor hittar ni ledande arbetsmiljöingenjörer, arbetsmiljöexperter och mättekniker som stödjer er 
i ert arbetsmiljöarbete. Aptor vänder sig till er som behöver uppdatera ert systematiska arbetsmiljö-
arbete eller är i behov av insatser som exempelvis arbetsmiljömätningar och kompetensutveckling. 
Vi hjälper er planera, genomföra, följa upp och förbättra ert arbetsmiljöarbete. 

Ett systematiskt och  
strukturerat arbetssätt är 

 avgörande för att ha en god 
 arbetsmiljö. Genom att  arbeta 
systematiskt och  strukturerat 
kommer er verksamhet att få 
bättre förutsättningar för att 
 uppnå ständiga förbättringar. 
LÄS MER OM SAM PÅ NÄSTA SIDA.

SAM



Ett systematiskt och strukturerat arbetssätt är avgörande för att ha 
en god arbetsmiljö. Genom att arbeta systematiskt och strukturerat 
kommer er verksamhet att få bättre förutsättningar för att uppnå 

ständiga förbättringar. En process består av ett förlopp som upp-
repas. Genom att skapa en process för SAM-arbetets systematik 
så säkerställer ni att aktiviteter och åtgärder blir genomförda.

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE, SAM

För mer information om hur vi kan hjälpa er: kundservice@aptor.se  08-410 079 91
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Aptor är ett konsultföretag inom verksamhetsutveckling. Vår affärsidé är att erbjuda företag och myndig-
heter ett tydligt tjänsteutbud i samband med utveckling av deras verksamhetsprocesser. Tillsammans 
med våra kunder utvecklar vi produkter och tjänster som stödjer deras verksamhet. Utbudet består 
bland annat av ledningssystem, utbildning och IT-stöd. Runt arbetet med ledningssystem erbjuder vi 
stödjande tjänster för att möjliggöra att effekterna blir så goda att de lever upp till kundernas förväntningar. 
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APTOR ERBJUDER STÖD I ERT SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETE:

 Vi hjälper er med dokumentation av det systematiska arbets-
miljöarbetet  (rutiner, checklistor, skyddsronder etc.)

 Det finns flera sätt att undersöka arbets miljön för att se om 
den är bra eller om den behöver bli bättre. Vi  hjälper er att 
undersöka era arbetsförhållanden och bedöma dess risker.

 Vi deltar i skyddsronder och skyddskommitténs samman-
träden med  expert kompetens inom arbets miljö frågor.

 Vi kartlägger era processer för att säker ställa att aktiviteter 
och åt gärder genomförs.

 Aptor hjälper er även att förbättra eller införa lednings system 
för arbetsmiljö OHSAS 18001/ISO 45001.

 Vi undersöker de kemiska och fysikaliska faktorer som på-
verkar er arbetsmiljö.  


