
Forvarnir gegn vinnuslysum 
  

Á dönsku heimasíðunni  sem er hluti fræðastofnunarinnar Videncenter for Arbejdsmiljø (hluti af NFA) birtist 
áhugaverð greinarkynning 26 janúar 2016 sem fjallar um forvarnarstarf í ýmsum myndum. Mikilvægi forvarna 
gegn vinnuslysum verður aldrei of oft tekið á dagskrána, því ákváðum við að þýða greinina lauslega og 
endursegja. Árni Jósteinsson fyrir Vinnuumhverfissetrið ehf. 2016 
  

Vinnuslys er best að fyrirbyggja með því að líta á hvernig vinnan er skipulögð 
ásamt hinum sameiginlegu gildum og viðhorfum varðandi öryggi - frekar en að 
horfa til þess hvað hinir einstöku starfsmenn ættu að gera. 
  

Það er sjaldan atferli hinna einstöku starfsmanna eitt og sér sem veldur vandamálum 
varðandi öryggið. Þetta fjallar hins vegar oft um hvernig vinnan er skipulögð og hvaða 
öryggismenning ríkir á vinnustaðnum – þ.e. hin sameiginlegu gildi og viðhorf til 
öryggismálanna. 
  
Ef menn vilja fyrirbyggja vinnuslys á vinnustaðnum er ekki nóg að hengja upp plakat og 
telja sér trú um að málunum sé reddað. 
  
Forvarnaraðgerðir gegn vinnuslysum eru áhrifaríkastar ef vinnustaðurinn beinir athyglinni 
að og samþættir mismunandi öryggis- eða upplýsingaherferðir samtímis. 
  
Þetta hefur úttekt á fyrirliggjandi vísindaritum um áhrifin af mismunandi tegundum 
forvarnaraðgerða gegn vinnuslysum sýnt fram á. 
  
Stjórnendur þurfa að fara fyrir 
  
Stjórnendur eru afgerandi liður í því að tryggja forgang öryggisins í daglegum störfum. 
Það eru stjórnendur sem þurfa með orðum sínum og gerðum að fara fremstir og sýna að 
öryggi sé eitthvað sem menn taka alvarlega. 
  
Þekking og viðhorf hinna einstöku starfsmanna til öryggismála kemur líklega ekki til 
framkvæmda ef hann eða hún vinnur á vinnustað þar sem öryggismálin njóta almennt 
lítils forgangs. 
  
Strategíur í forvörnum 
  
Áður horfðu menn einkum á vinnuslys út frá tæknilegu, löggjafarlegu eða manneskjulegu 
sjónarhorni. Síðustu 10-15 árin hafa menn í meira mæli byrjað að horfa til vinnuslysa út 
frá menningarlegum- og skipulagsheildarlegum sjónarhornum þegar menn eru að hanna 
forvarnarstrategíur og hagnýtar aðferðir á vinnustöðunum. 
  
Nýju nálganirnar við forvarnir gegn vinnuslysunum má fyrst og fremst rekja til þess að í 
dag skipuleggjum við vinnu almennt með dreifðum ákvarðanatökuferlum. 
  
Aðgerðir til að fyrirbyggja vinnuslys geta bæði beinst að einstaklingum og gegn 
umhverfinu sem fólk starfar í.     
  

Öryggisaðgerðir sem beinast að einstaklingnum 
  

Það er hægt að skilja milli margvíslegra aðferða til að hafa áhrif á einstaklinga í því skyni 
að auka öryggið. Hér fylgir lítið yfirlit: 
  
Vinna með viðhorf 



  
Hin undirliggjandi sannfæring fyrir þessari tegund öryggisaðgerða er að menn geti haft 
áhrif á viðhorf til öryggismála gegnum upplýsingagjöf. Með því að miðla þekkingu og 
upplýsingum til viðkomandi einstaklinga geti menn haft áhrif á atferli þeirra – og þannig 
að lokum minnkað áhættuna á vinnuslysum. 
  
Þetta birtist m.a. í hinni svokölluðu KAP-nálgun (Knowledge-Attitude-Practice eða Viden-
Holdning-Handling á dönsku). 
Rannsóknir sýna samt að öryggisforvarnir sem byggja á breytingum á viðhorfum, hafa á 
heildina séð engin áhrif, þegar þær eru framkvæmdar einar sér. 
  
Ef það eru bein andliti til andlits samskipti eða samtöl milli einstaklinga getur þetta þó 
haft áhrif. 
  

Það hefur þýðingu fyrir viðhorf til öruggrar vinnu ef einstaklingur fær á tilfinninguna að 
vinnufélagarnir horfi skrítnum augum á mann, ef maður fylgir ekki forskriftinni um örugga 
framkvæmd vinnunnar. Hér eru það samt líklega frekar normurnar á vinnustaðnum sem 
hafa áhrif á atferlið frekar en manns eigin viðhorf. 
  
Að styrkja líkamann 
  
Líffræðilegar ráðstafanir snúast um að auka viðnámsgetu einstaklinga t.d. gegnum það 
að styrkja vöðva þeirra. 
  
Þekking okkar á þessu sviði er ennþá takmörkuð en svo virðist sem að það séu nokkur 
áhrif af þessari tegund forvarna gegn vinnuslysum - sem orsakast líka af skyndilegum 
óvæntum áhrifum. Menn geta reyndar líka vel ímyndað sér að þjálfun geti verið virk 
forvörn í tengslum við langtímaáhrif, sem geta leitt til krónískra líkamsskaða og slits. 
  
Breyta atferli 
  
Aðgerðir sem beinast að því að breyta atferli einstaklings getur varðað umbun fyrir 
ákveðna tegund atferlis eða refsingu ef það er ekki gert. 
  
Þetta gæti t.d. falist í uppstillingu markmiðssetningar, eftirliti með framkvæmd og 
eftirfarandi endurgjöf (feed-back), coaching og lausnum vandamála, bónuskerfum og 
ýmsum formum refsiaðgerða. 
  
Hinn fræðilegi bakgrunnur þessa forms öryggisforvarnaraðgerða er „behaviorism“, sem 
gengur út frá sem gefnu að fólk bregðist við í samræmi við hinar viðteknu afleiðingar (hið 
svonefnda ABC-líkan). 
  
Rannsóknir sýna samt að áhrifin af þessari tegund forvarnaraðgerða eru mjög 
ómarkvissar þegar þær eru framkvæmdar einar sér. Einstakir þættir geta samt haft áhrif 
þegar þeir eru samþættir öðrum tegundum aðgerða.    
  

Öryggisaðgerðir sem beinast að umhverfinu 
  
Normur, andi og menning 
  
Grunnhugsunin í þessari forvarnarstrategíu er að öryggisandi, menning eða félagslegar 
normur geta breyst gegnum margþætt áhrif skipulagsheildarinnar (fyrirtækisins). 



  
Hugtakið öryggismenning stendur samt ennþá á veikum fótum og það er ekki létt að 
umbreyta henni í beinskeyttar forvarnaraðgerðir. 
  
Öryggismenningu má skilgreina sem þær hliðar fyrirtækjamenningarinnar sem hafa áhrif 
á viðhorf og atferli með þeim hætti sem getur aukið eða minnkað áhætturnar í vinnunni. 
  
Hinar undirliggjandi sannfæringar og gildi á vinnustað m.a. tengdar öryggismálum eru 
teknar sem gefnar og er viðhaldið af meðlimum hóps og eru framseldar til nýliða sem hið 
rétta atferli varðandi öryggi í vinnunni. 
  
Skipulagsaðgerðir 
  
Skipulagslegar forvarnaraðgerðir eru ráðstafanir sem beinast að umhverfinu. Þetta geta 
verið breytingar á hinum efnislegu, stjórnskipulagslegu eða löggjafarlegu römmum. Þær 
virka bæði útaf þeim viðurlögum sem kunna að vera tengdar t.d. löggjöfinni eða vegna 
þeirra áhrifa sem rekja má til þess að efnislega vinnuumhverfið er innréttað á ákveðinn 
hátt. 
  
Tæknilegar aðgerðir 
  
Ein tegund skipulagsaðgerðanna eru hinar tæknilegu forvarnir t.d. uppsetning 
öryggisbúnaðar á vélar, útrýming eða útskipting varasamra efna eða aðrar breytingar í 
hinu hlutlæga umhverfi s.s. tækniráðstafanir sem hafa bein áhrif á öryggi einstaklinga án 
þess að hafa endilega áhrif á atferli þeirra. 
  
Mikið að klassísku forvarnarstarfi hefur einmitt fjallað um að tryggja vélar í iðnaðinum 
  
Stjórnunarlegar aðgerðir 
  
Önnur tegund skipulagslegra aðgerða eru stjórnunarlegar forvarnaraðgerðir eins og t.d. 
löggjöf og framkvæmd reglna og forskrifta. Ráðstafanirnar geta einnig verið gangsettar á 
sjálfviljugum grunni eins og á grunni lækkaðra trygginga, í tengslum við flokkun í 
aðlöguðu eftirliti Vinnueftirlitsins eða vottun í vinnuverndarmálum (ISO 45.001) sem gerir 
fyrirtækið að áhugaverðari samstarfsaðila. 
  
Undirliggjandi hugmynd að baki þessari tegund forvarnar er að það sé til hvati til að 
uppfylla reglur eða normur, því það sé hætta á viðurlögum ef menn uppfylla þær ekki - 
eða vegna þess að því fylgir ávinningur að uppfylla þær. 
  
Samþættar öryggisráðstafanir 
  
Samþættar öryggisráðstafanir eru samheiti fyrir aðgerðir sem sameina mismunandi 
aðferðir sem beinast að einstaklingnum, hópnum eða skipulagsheildinni. 
  
Heimildir:  
Dönsku greinarskrifin eru aðgengileg á: 
www.arbejdsmiljoviden.dk/Emner/Arbejdsulykker/Arbejdsulykker/Viden-om-ulykker/Forebyggelse  
  
Rannsóknarúttektin er aðgengileg á: 
www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/nyheder/arkiv/2013/~/media/Boeger-og-rapporter/2013-AMFF-

SIPAW-Rapport-final-august.pdf  
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