
Ert þú sek/ur um ofþjálfun í öryggismálum? 
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Terry L. Mathis er stofnandi og framkvæmdastjóri fyrirtækisins ProAct Safety, alþjóðlegs fyrirtækis í fremstu röð. 
Hann er þekktur fyrir lifandi kynningar á sviði atferlis- og öryggismenningar, stjórnunarhátta og 
rekstrarframmistöðu – auk þess að vera reglulegur fyrirlesari hjá ASSE, NSC og fjölda fyrirtækja og á ráðstefnum. 
EHS Today ritið valdi Terry sem öryggisgúru í “The 50 People Who Most Influenced EHS” í þrjú samhangandi 
tímabil. Hann hefur verið tíður forgöngumaður fyrir iðnaðarblöð síðastliðin 15 ár og er einn höfundanna að baki 
STEPS to Safety Culture Excellence (2013, WILEY)  

  
Læknastéttin er með áhyggjur út af ofnotkun sýklalyfja sem talin eru þrýsta á bakteríur 
um þróun ónæmis ásamt því að sjúklingar verði minna móttækilegir fyrir algengustu 
lyfjunum. Sama getur átt við um öryggið þegar þjálfun er of- eða rangnotuð. Starfsmenn 
geta hætt að hlusta og vinnuslys orðið ónæm fyrir þjálfuninni. 
  
Löggjafinn gerir kröfur um magn og innihald öryggisþjálfunar en sniðgengur að mestu 
kröfur um gæði þessarar þjálfunar. Þetta hefur leitt til einhverrar leiðinlegustu, 
einhæfustu og minnst skilvirku öryggisþjálfunar sem heimurinn hefur upplifað. 
  
Notkun tölvugrundvallaðrar þjálfunar (Computer-Based Training, CBT) hefur aukið enn 
frekar við vandann. Nauðsynleg þjálfun er hjá sumum fyrirtækjum í besta falli upplifuð 
sem ill nauðsyn af hverjum þeim starfsmanni sem hefur þurft að undirgangast hana 
meira en tvisvar. Þegar öryggisþjálfun hættir að vera upplifuð sem “verðmæti” hjá 
fyrirtæki þá getur hún dregið úr skilvirkni annarra öryggisumbóta líka. 
  
Rétt eins og að þetta form öryggisþjálfunar sé ekki nógu slæmt eitt og sér – þá hafa sum 
fyrirtæki í alvörunni notað endurþjálfun sem refsingu. Þegar starfsmaður slasast eða er 
staðinn að því að fylgja ekki öryggisreglum þá á hann á hættu að vera sendur aftur í 
þjálfun. Sannfæringin um að þjálfunin hafi ekki haft áhrif á hegðun/atferli starfsmannsins 
er nógu réttmæt - en sannfæringin um að meira af hinni sömu, óskilvirku þjálfun - muni 
fyrir einhverja töfra virka í annað skiptið er á mörkum heilbrigðrar skynsemi. Spáið í það 
– ef endurþjálfun í öryggismálum er skynjuð sem form refsingar – hvaða áhrif mun slíkt 
hafa á heildræna upplifun á gildi öryggisþjálfunar? 
  
Fyrirtæki þurfa að sjá öryggisþjálfun sem verkfæri til að uppfylla þarfir starfsmanna frekar 
en sársaukafulla kröfu sem megi endurnota sem refsingu. Tækifærin á góðu öryggi sem 
bætir frammistöðu í öryggismálum hefur lengi verið rædd – það er kominn tími til nota 
alla möguleikana þess í stað þess að gera hlutina með hangandi hendi.      
 


