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Smá um mig
● Ba í félagsráðgjöf
● Unnið með fólki með fötlun síðan árið 1998
● Forstöðumaður frá 2007
● Lék í myndinni Ingaló (veigamikið hlutverk – Drukkinn vistmaður nr 4.)



  

Fyrstu skrefin í áhættumati
● Slysahætta hjá íbúum
● Hvernig á að meta hana? Hvaða gögn eru til?
● Hvar á að finna þau gögn?
● Hvernig á að nota þau gögn? 
● Hver er tilgangur lífsins?
● Hey hvað með að leita á netinu?



  

Stutt leit á netinu – nú gerast 
hlutirnir

● DuckDuckGo.com
– Öruggasta leitarvélin sem er ekki að njósna um þig



  



  



  

Engu nær!
● Hvernig á ég að meta áhættu einstaklings!?
● Hvernig gera ferðaþjónustufyrirtæki þetta?

– Into The Glacier



  

Ferð á hæðsta tind
● Áhætta – keyra nýja leið (sprungur í jökli)

– Keyra sömu leið upp á hellinum (þekkt leið) og svo 
taka stefnu þaðan beint á tind.

● Áhætta – sprungur á áfangastað
– Bíllinn keyrir hringi í kringum svæðið og þjappar 

snjó og athugar hvort sprungur koma í ljós



  

Áhættumat fyrir íbúa



  

Áhættumat unnið
● Best að vera tvö saman til að spegla aðstæður
● Byrja á því sem vitað er að sé áhætta.

– Hvað er það versta sem getur gerst?
– Hvernig getur það gerst?
– Hvernig á að bregðast við því?
– Hvernig er hægt að draga úr áhættunni?



  



  



  

Jæja þá er allt öruggt, er það ekki?
● Þjálfun og aðlögun starfsmanna með öryggi 

einstaklings í huga
● Hvernig á að kenna og þjálfa upp á öryggi



  



  

Hvað er aðalatriðið!
● Viðhalda þekkingu hjá starfsfólki. 
● Endurþjálfa
● Endurmat
● Upprifjun



  

Leiðbeiningar og þjálfun 
● Reynslumikill starfsmaður kennir nýjum

– Með hliðsjón af öryggi
– Meiri pappír og leiðbeiningar.



  



  

Aðlögunarleiðbeiningar
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