
Fyrirbyggjandi aðgerðir

• Auka skilning manna á orsökum slysa
• Orsakaferli

– Kringumstæður: Undir hvaða kringumstæðum gerast slysin? 
• Þekking á rafmagnsslysum og heilsufarslegum 

afleiðingum þeirra
• Mögulegt, varanlegt heilsutjón
Auka áherslu á slysatilkynningar!

• Opna fyrir annars konar fyrirbyggjandi aðgerðir…



Slys

Annars hugar við vinnu

11.Líkamlegir álagsþættir
•Hávaði
•Mikill hiti/kuldi
•Mikill hristingur
•Raki í lofti
•Miklar álagsstellingar

5.Verkefni
•Tegund verkefnis
•Tímalengd verks
•Flækjustig verks
•Mörg verk samtímis

•Tímaskortur, vanþekking
•Farsímar

•„Óbein” rafmagnsvinna
•Viðhald búnaðar, hreingerningar

10.Eigið ástand
•Lítill svefn
•Vandamál í einkalífi 

7.Samskipti
•Þrýstingur frá félögum/yfirmönnum
•Viðbrögð frá félögum/yfirmönnum 
•Samskiptabrestur
•Misskilningur
•Óljós ábyrgð

9.Þekking/reynsla
•Of mikil endurtekning, kæruleysi 
•Of lítil þekking
•Ofmat á eigin hæfileikum
•Vanmat á hættuþáttum 
•Þekking á áhrifum rafmagns á heilsu

8.Persónuleiki/afstaða
•Vilji til að bæta sig
•Erfitt að segja nei
•Slæm samviska (tímaskortur)

Brot á reglum

1.Lög og reglur
•Áhersla á einstakling eða hóp
•Áhersla á sökudólg
•Notkun viðurlaga

2.Kröfur viðskiptavina
•Vinna við spennuhafa kerfi
•Stytta straumleysistíma

3b.Skipulag
•Launakerfi
•Vinnuálag/streita:

•Langir vinnudagar
•Tímaskortur 
•Fátt starfsfólk

4.Aðstaða/tækjakostur
•Lélegt húsnæði
•Léleg verkfæri/vöntun verkfæra 
•Persónuhlifar og hlífðarbúnaður

6.Menntun/þjálfun
•Ófullnægjandi fræðsla 
•Ónóg fræðsla
•Ófullnægjandi æfingaaðstaða

3a.Fagumhverfi
•Samvinna hagsmunahópa?
•Stuðningur fyrirtækja?

•Menntun?
•Auglýsingar?
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Aðgerðir til að 
fyrirbyggja slys?

• Lög og reglur?
• Samstarf milli fyrirtækja og milli viðskiptavina og 

fyrirtækja?
• Skipulag reksturs eða vinnu?
• Samvinna milli vinnufélaga?
• Viðhorf einstaklings og vinnuaðferðir?



Dæmi um aðgerðir til að 
fyrirbyggja slys

• Stofnanaleg
– Með boðum/samningum?
– Aðgerðir tengdar launagreiðslum?
– Athugun á tímaáætlun verka. Tímaskortur?

• Menning fyrirtækis. Þróa menningu:
– Tilkynna slys
– Læra af mistökum
– Finna og þróa öruggar/réttar aðferðir 

• Samvinna. Þróa samskipti vinnufélaga þannig að menn
– bendi vinnufélögum á ef vinnuaðferðir skapa hættu / ekki öruggar
– bregðist jákvætt við ábendingum og leiðbeiningum samstarfsmanna 

(hvatning til áframhaldandi ábendinga).  
• Aðstæður/Vinnutilhögun



Hvernig best er að 
standa að aðgerðum?

• Tilkynningar frá hóp – möguleiki?
– Í litlu fyrirtæki?
– Nafnlausar tilkynningar vistaðar miðlægt?

• Dæmi frá rafmagnsveitu
• Starfsmenn tilkynna

– Vinnuálag
• Rafmagnsslys
• Hendur yfir axlarhæð?

– Notkun á aðferð (Eyðublaðið hér)
– Til að fyrirbyggja / fylgja eftir slysum??

• Öryggisfræðsla
– Þemadagar innan fyrirtækis?



Fyrirbyggjandi aðgerðir

 Hvernig er hægt að lágmarka áhættu af rafstuði í 
greinaskáp?

 Er ástæða fyrir því að flest slys eru tilkynnt í tengslum við 
sumar- og jólafrí?

• Eru einhver sérstök verk framkvæmd á þessum tímabilum?
• Eru árstíðabreytingar í vinnunni? 
• Er hægt að skipuleggja verkin á annan hátt til að fækka árstíðarbundnum

slysum?
• Eru fleiri verkefni í gangi en venjulega / tímaskortur
• Eru færri starfsmenn við vinnu / tímaskortur?
• Vinnur starfsmaður með starfsmanni sem hann er óvanur að vinna með?

 Geta ólíkir aldurshópar haft þörf á ólíkum 
kennsluaðferðum?

 Eiga vanir starfsmenn að vera fyrirmyndir þeirra sem eru óvanir?
 Eiga óvanir að fá uppfræðslu í að finna sín eigin takmörk?
 Á að hvetja óvana starfsmenn til að segja frá þegar vanir starfsmenn brjóta 

reglurnar?



Samantekt: Fyrirbyggja 
hreyfihamlandi verki

• Er eitthvað hægt að gera til að koma í veg fyrir þróun á 
verkjum í hnakka, herðum og hnjám hjá rafiðnaðarfólki?

Af hverju tilkynna flestir rafiðnaðarmenn um verki í 
herðum?

Tilviljun? 
• Er hægt að koma í veg fyrir verki?

• Er til ráð varðandi tíð olnboga- og handleggsvandamál 
rafiðnaðarmanna, t.d. öðruvísi verkfæri (léttari, önnur 
lögun, rafdrifin)?
• Fleiri kvartanir frá rafvirkjum en rafmagnsverkfræðingum
• / tæknifræðingum



Niðurstöður
•Fyrirbyggjandi aðgerðir

•Þekking á hættum og afleiðingum rafmagnsslysa
Við endurtekna skráningu upplýsinga gerum við okkur 

betur grein fyrir sambandinu á milli rafmagnsslysa og 
kvartana um vanlíðan

•Þekking leggur grunninn að umræðu um 
fyrirbyggjandi aðgerðir
•Stutt er frá kortlagningu slysa til fyrirbyggjandi 
aðgerða

•Eftirfylgni slysa
•Krefst frumkvæðis þess sem slasast
•Getur verið erfitt að fá aðra hlutaðeigandi til að 
aðstoða



Tilgangur með 
NELFO*/El & IT-verkefni

• Draga úr líkum á og umfangi rafmagnsslysa
• Búa til og hafa milligöngu um rekstur á kerfi 

sem skal setja skýrar línur og tryggja öruggt 
eftirlit, rannsóknir og eftirfylgni fyrir þá sem 
hafa lent í rafmagnsslysum.

*Samtök fyrirtækja í norska rafmagns- og upplýsingageiranum



Aðgerðir
•Ráðleggingar um umönnun
•Kortlagning slysa í fyrirtækjum
•Öryggisnámsskeið
•Ráðstefnur/Fundir/Námskeið
•Upplýsingabæklingar/Veggspjöld
•Heimasíður
•Útgefið efni

•Dagblöð
•Tímarit
•Lækna- og fagtímarit



Bæklingar og veggspjöld

Heilbrigðisþjónusta Fyrirtæki Rafiðnaðarmenn







Ráðlögð eftirfylgni eftir 
rafmagnsslys

Slys, sem verða vegna minnst eins af neðantöldum 
atvikum krefjast þess að farið sé á sjúkrahús strax eftir 
nauðsynlega skyndihjálp:

• Ef sjúklingur hefur komist í snertingu við háspennu
• Ef sjúklingur hefur orðið fyrir eldingu
• Ef sjúklingur hefur orðið fyrir lágspennuslysi með 

straumleið í gegnum líkamann
• Ef sjúklingur hefur misst meðvitund eða er ringlaður í 

kjölfar slyss 
• Ef sjúklingurinn er með brunasár
• Ef sjúklingur sýnir einkenni taugaskaða (t.d. lamanir)



Sjúklingar sem ekki 
eru sendir á sjúkrahús

• Oftast læknaviðtal 2-3 dögum eftir slys

• Æskilegt er að heilbrigðisþjónusta á 
vegum fyrirtækis fylgi eftir áframhaldandi 
eftirliti eftir u.þ.b. hálft ár til að kanna 
mögulega langtímaskaða. 



Samantekt
Fyrirbyggjandi aðgerðir

• Orsakir slyss eru margar, aldrei bara ein
• Hægt er að beita fyrirbyggjandi aðgerðum gegn öllum 

orsökum
• Mikilvægur vettvangur en ekki sá eini við að 

fyrirbyggja slys er sérhvert fyrirtæki eða starfssemi
• Gott samband milli heilsugeirans og rafmagnsgeirans 

tryggir betri ummönnun eftir slys
• Rafiðnaðarfólk og fyrirtæki hafa sameiginlega 

hagsmuni af auknu öryggi innan fagsins 
– Hvernig er hægt að tryggja sem besta samvinnu?



Takk fyrir!!
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