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Vinnuvernd er allra hagur. Fyrir þig og þinn vinnustað. 
 

 

 Betri vinna - í lengri tíma 
 

Christa Sedlatschek, framkvæmdastjóri Evrópsku vinnuverndarstofnunarinnar, tjáir sig um hvernig hægt 
er að hjálpa eldra fólki að vera áfram virkt á vinnumarkaðinum. 

 

Árið 2012 er evrópska árið til að eldast á virkan hátt (European Year for Active Ageing), eða eins og 

það er heitir fullu nafni, Evrópska árið til að eldast á virkan hátt og viðhalda samstöðu kynslóða (European 

Year for Active Ageing and Solidarity between Generations).  Flestir vita að meðalaldur íbúa í meirihluta 

Evrópu hækkar stöðugt.  Þetta gerist að hluta til vegna ástæðna sem við getum verið stolt af - við getum 

búist við að lifa lengur en fyrri kynslóðir.  Fólk lifir að meðaltali átta árum lengur en árið 1960 og á næstu 40 

eða 50 árum er hægt að búast við að lífslíkur aukist um u.þ.b. fimm ár. Þetta er gott fyrir okkur öll. En þetta 

gerist á sama tíma og fæðingum fækkar síðustu áratugina og sama ferlið endurtekur sig í þróuðu 

löndunum þar sem fjöldi eldra fólks eykst í hverju landi fyrir sig sem og yfirhöfuð. 

 

Með öðrum orðum má segja að íbúar Evrópu eldist hratt. Árið 2010 voru rúmlega 87 milljónir Evrópubúa 

eldri en 65 ára, þ.e. 17,4%.  Þetta má bera saman við árið 1985, þar sem 59,3 milljónir Evrópubúa voru 

eldri en 65 ára - þ.e. 12,8%. Talið er að þetta hlutfall hækki í framtíðinni á móti fólki á starfsaldri og 

tvöfaldist fyrir árið 2060. Þetta er áskorun en einnig tækifæri til að nota þekkingu og hæfni eldra fólks.  

 

Hvernig er hægt að höndla þessar breytingar? László Andor, stjórnarnefndarmaður Evrópunefndar 

varðandi atvinnumál, félagsmál og aðgengi hefur bent á að „Lausnin til að takast á við aukinn fjölda eldra 

fólks í samfélaginu er „að eldast á virkan hátt,” þ.e.: að hvetja eldra fólk til að halda áfram að vinna og fara 

seinna á eftirlaun, að hvetja eftirlaunafólk til að taka þátt í sjálfboðaliðastarfi og lifa heilbrigðu og sjálfstæðu 

lífi.” 

 

Að eldast á virkan hátt 
 

Vegna þessa er evrópska árið til að eldast á virkan hátt sem sett var á fót í Kaupmannahöfn í janúar mjög 

mikilvægt. Markmið þess er að gera fólk meðvitað um það sem eldra fólk getur veitt samfélaginu og að fá 

ákvörðunaraðila til að hjálpa fólki að eldast „á virkan hátt”. Þegar talað er um að fólk eldist á virkan hátt er 

átt við að fólk eldist við góða heilsu, sé sjálfstætt og taki virkan þátt í samfélaginu.  

 

Meginþáttur þessa felst í því að gera eldra fólki kleift að vera lengur á vinnumarkaði við góða heilsu.  

Ráðningahlutfall eldra fólks (55–64 ára) í Evrópusambandinu er innan við 50% sem stendur. Með öðrum 

orðum, meira en helmingur eldra fólks fer af vinnumarkaðinum fyrir eftirlaunaaldur af ýmsum ástæðum og 

þess vegna eru  þeir möguleikar sem felast í því að fólk vinni lengur algjörlega ónýttir. Vinna eldra fólks 

hjálpar til við að standa undir auknum aldri Evrópubúa.  

 

Áætlað er að fjöldi eldri kvenna á vinnumarkaði innan landa Evrópusambandsins aukist og ráðningahlutfall 

kvenna á aldrinum 55 til 64 ára hækki um 20,9% á milli 2010 og 2060, á móti 11,5% hækkun hjá 

karlmönnum. 

 

Er fólk ánægt með aukið hlutfall eldri borgara á vinnumarkaði? Samkvæmt nýlegri könnun á viðhorfi fólks í 

Evrópu virðist það vera svo og flestir taka undir þá hugmynd að eldra fólk vinni fram að eftirlaunaaldri og 

jafnvel lengur. Til dæmis finnst 61% Evrópubúa eðlilegt að fólk fái að halda vinnu áfram þó það sé komið á 



 

 

2 

 
Vinnuverndarstofnun ESB fyrir öryggi og heilbrigði á vinnustað 

 

IS 

http://osha.europa.eu 

 

 

eftirlaunaaldur og einn þriðji þátttakenda sögðust vilja halda áfram að vinna þó að þeir væru orðnir nógu 

gamlir til að fá eftirlaun.  

 

Ef þessu takmarki er náð, sýna kannanir að fólk er meðvitað um öryggi og heilbrigði við vinnu ef þörf er á 

að það vinni lengur.  Önnur könnunin sem gerð var um öryggi og heilbrigði við vinnu, sem við fengum 

nýlega frá Ipsos MORI, sýnir að 87% Evrópubúa eru meðvitaðir um mikilvægi öryggis og heilbrigðis við 

vinnu ef fólk vinnur fram yfir eftirlaunaaldur (56% telja það vera „afar mikilvægt”). En samkvæmt könnuninni 

á viðhorfi fólks í Evrópu, telja margir að aðstæður á vinnustað geri þeim ekki kleift að halda áfram að vinna 

fram yfir eftirlaunaaldur. Aðeins fjórir af hverjum tíu (42%) töldu sig geta haldið áfram að vinna sína vinnu 

fram að 65 ára aldri eða lengur en 17% töldu sig ekki geta haldið áfram við störf sín fram yfir 59 ára aldur. 

Rúmlega helmingur fólks sagði að vinnustaður þess hentaði ekki þörfum eldri borgara. 

 

Öryggi og heilbrigði eldra starfsfólks 
 

Með kynningu evrópska ársins leggjum við sem vinnum hjá Evrópsku vinnuverndarstofnuninni áherslu á 

mikilvægi öryggis og heilbrigðis á vinnustaðnum allan starfsaldur eldra fólks til að gera því kleift að vinna 

lengur.   

 

Ef hvetja á eldra fólk til að vera lengur á vinnumarkaðinum er þörf á að koma í veg fyrir misrétti gagnvart 

starfsfólki sem komið er á eldri ár.  Evrópska árið snýst aðallega um að breyta neikvæðum hugsunarhætti. 

Í staðinn fyrir að litið sé á eldra fólk sem byrði fyrir fólk á starfsaldri skal frekar taka tillit til hæfni þess og 

reynslu og þeirra jákvæðu áhrifa sem þetta hefur á vinnustaðinn.  

 

En eldra fólk er á margan hátt varnarlausara en aðrir. Líkurnar á því að það lendi í dauðaslysi á vinnustað 

eru meiri. Langvarandi heilsuvandamál aukast með aldrinum; vöðva- og beinasjúkdómar eru sérstaklega 

algengir og þunglyndi er ein af meginástæðunum þess að fólk fer á eftirlaun fyrir eftirlaunaaldur.  Í störfum 

þar sem líkamlegt álag er mikið eru veikindaleyfi algengari í öllum aldurshópum, en aukast þó enn hjá 

starfsfólki á aldrinum 45-50 ára. Mikill munur er þó á starfsfólki með tilliti til þeirrar vinnu sem það getur 

sinnt og flest starfsfólk á eldri árum er við góða heilsu og líkamlega fært svo lengi sem það vinnur við 

hentugar aðstæður. 

 

Aldursstjórnun á vinnustað 
 

Því næst þarf að leggja áherslu á mikilvægi „aldursstjórnunar” á vinnustað.  Stjórnendur þurfa að taka tillit 

til aldurs við úthlutun verkefna til starfsfólks svo að allir, án tillits til aldurs, geti sinnt störfum sínum. 

 

Til að þetta sé hægt þarf að leggja áherslu á starfshæfni, þ.e. finna jafnvægi á milli vinnu og hæfni hvers 

einstaklings. 

 

Og vinnuveitendur geta gert heilmikið á þessu sviði. Á vinnustöðum er hægt er að hvetja starfsfólk til 

aukins heilbrigðis, til dæmis með því að aðstoða það við að lifa heilbrigðu lífi, borða hollan mat, drekka nóg 

vatn og stunda líkamsþjálfun.  Einnig er hægt að meta áhættur á réttan hátt með því að taka tillit til 

mismunar á starfsfólki varðandi getu þess og heilsu. Aldur er einungis eitt af því sem vinnuveitendur þurfa 

að taka tillit til við mat á hæfni starfsfólks varðandi ákveðin verk. 

 

Að lokum má nefna að afar mikilvægt er að sníða einstaklingsverkefni þannig að þau passi styrkleikum, 

þörfum og hæfni eldra starfsfólks. Rannsóknir hafa sýnt að hægt er að taka ýmsar ráðstafanir sem ýta 

undir vinnuhæfni varðandi skipulagningu á vinnu, vinnustundir, þjálfun, vinnuvistfræði o.s.frv. En besta og 
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áhrifamesta leiðin til að laga vinnustaðinn að þörfum starfsfólks er að leyfa því að taka þátt í skipulagningu 

og framkvæmdum breytinga.  Starfsfólkið þekkir vinnustaðinn best.   

 

Til eru mörg dæmi um hvernig hægt er að koma þessu í verk. Til dæmis gerði eitt framleiðslufyrirtæki 

áætlun um „aldursaðlögun” sem veitir starfsfólki sem náð hefur 58 ára aldri aukafrídaga til að það hafi meiri 

tíma til hvíldar eftir að hafa unnið líkamlega erfið verkefni. Þetta hefur leitt til þess að eldra starfsfólk hefur 

framlengt starfstíma sinn um allt að þrjú ár áður en það fer á eftirlaun.  Einnig er dæmi um orkufyrirtæki 

sem bjó til „80-90-100” prógramm sem gefur eldra starfsfólki færi á að minnka vinnutímann um 20%, lækka 

launin um 10% en varðveita eftirlaunarétt sinn. Þetta hefur einnig leitt til þess að starfsfólk vinnur lengur 

áður en það fer á eftirlaun.   

 

Þessi dæmi sýna að fólk getur og vill vinna lengur ef því er hjálpað til þess.  Rannsóknir hafa einnig sýnt 

fram á að veikindaleyfum hefur fækkað, kostaður vegna ófærni við vinnu hefur lækkað og afköst eru meiri. 

Ávöxtun fjárfestinga af þessari gerð getur verið á milli 3 og 5 á móti einum að nokkrum árum liðnum.  

 

 

 Aldursstjórnun á evrópskum vinnustöðum hefur sýnt fram á mikinn mun á fyrirtækjum sem setja á fót  

 „úrlausnir vandamála” og „virka þátttöku” fyrir eldra starfsfólk og þeim sem gera það ekki.  

 

 Fyrirtæki þar sem litið er á eldra starfsfólk sem vandamál komast yfirleitt verr af en þau fyrirtæki 

 þar sem slíkt er álitið gott tækifæri og leggja því mikið upp úr því að yngra starfsfólk, svo dæmi sé tekið, 

 læri af þeim sem eldri eru.  

 

 

Mikill ávinningur er fenginn af því að leyfa starfsfólki að eldast á virkan hátt, og þá ekki einungis fyrir 

starfsfólk og vinnuveitendur.  Nýleg könnun hefur leitt í ljós að þeim mun betri sem vinnuhæfni er áður en 

fólk fer á eftirlaun, þeim mun betri eru lífsgæði þess eftir á og þar með dregst úr veikindum og líkamlegri 

eða andlegri hrörnun.  Þetta dregur úr heilsukostnaði fyrir alla. Fjárfesting í heilsu og öryggi á vinnustað er 

öllum í hag. Mikilvægt er að byrja sem fyrst því unga starfsfólkið í dag eru eldri starfsmenn framtíðar. 

 

Koma þarf í gang fyrirbyggjandi hugarfari og hvetja fólk til að taka virkan þátt í sköpun betra 

vinnuumhverfis.  Sýnt hefur verið fram á að góð forysta og þátttaka starfsfólks ber góðan árangur.   

 

 

Til að fá nánari upplýsingar um starf EU-OSHA á þessu sviði er hægt að fara á 

http://osha.europa.eu/en/priority_groups/ageingworkers 

eða hala niður upplýsingapakkanum frá systurfyrirtæki okkar í Evrópusambandinu,  

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound), á 

http://www.eurofound.europa.eu/resourcepacks/activeageing.htm 
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