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Vinnuvernd er allra hagur. Fyrir þig og þinn vinnustað.

Vinnuvernd er allra hagur

HÆFILEGT ÁLAG -  
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Virk stýring gegn vinnutengdum 
stoðkerfisvanda
Stoðkerfisvandamál eru útbreiddustu 
vinnutengdu heilsufarsvandamálin í 
Evrópu og eru ein af algengustu orsökum 
örorku, veikindaleyfa og snemmbúinnar 
lífeyristöku. Þar af leiðandi draga þau 
ekki einungis úr lífsgæðum einstakra 
starfsmanna heldur hafa einnig mjög 
neikvæð áhrif á fyrirtæki og efnahag landa. 
Því þarf að taka á þessu vandamáli til 
að bæta heilsu og vellíðan starfsmanna, 
gera fyrirtæki samkeppnishæfari og 
draga úr álagi á heilbrigðiskerfi.

Þessi herferð eykur vitund um vinnutengd 
stoðkerfisvandamál og mikilvægi þess 
að atvinnurekendur, stjórnendur og 
starfsmenn vinni saman að því að koma í 
veg fyrir þau eða draga úr þeim. Herferðin 
miðar að því að hjálpa fyrirtækjum 
að taka á stoðkerfisvandamálum á 
kerfisbundinn hátt með því að bjóða 
upp á hagnýt ráð og leiðbeiningar, gefa 
raundæmi um góða starfshætti ásamt 
öðru upplýsingaefni og úrræðum.

Herferðin Vinnuvernd er allra hagur  
2020-2022 felur í sér eftirfarandi markmið:

1. að auka vitund um mikilvægi og þýðingu 
forvarna vegna stoðkerfisvandamála 
með því að koma á framfæri 
staðreyndum og tölum um algengi 
stoðkerfisvandamála og áhrif þeirra;

2. að stuðla að áhættumati og virkum 
forvörnum gegn stoðkerfisvandamálum 
með því að kynna úrræði til að fyrirbyggja 
stoðkerfisvanda, m.a. verkfæri, 
leiðbeiningar og hljóð- og myndefni;

3. að sýna fram á að stoðkerfisvandamál 
varða alla á öllum vinnustöðum í 
öllum atvinnugreinum og að hægt 
sé að taka á þeim með því að sýna 
dæmi um góða starfshætti;

4. að bæta þekkingu okkar um nýjar 
og aðsteðjandi áhættur og aðra 
þróun í tengslum við vinnutengd 
stoðkerfisvandamál;

5. að auka vitund um mikilvægi 
endurkomu til vinnu og hvernig megi 
halda starfsmönnum með langvinn 
stoðkerfisvandamál í vinnu;

6. að koma á og örva skilvirkt samstarf 
á milli mismunandi hagsmunaaðila 
með því að tengja þá saman og 
auðvelda miðlun upplýsinga, 
þekkingar og góðra starfshátta.

Frekari upplýsingar um herferðina má 
finna á www.healthy-workplaces.eu

Stoðkerfisvandamál eru 
útbreiddustu vinnutengdu 
heilbrigðisvandamálin í Evrópu.
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Vinnuverndarverðlaun fyrir góða starfshætti 
Evrópska vinnuverndarstofnunin (EU-
OSHA) ásamt aðildarríkjum standa að 
Verðlaunum fyrir góða starfshætti 
sem hluta af herferðinni Vinnuvernd er 
allra hagur. Verðlaunin vekja athygli á 
ávinningi af góðri vinnuvernd og skapa 
vettvang til að miðla upplýsingum um 
og efla góða starfshætti í Evrópu.

Sérstakt markmið verðlaunanna fyrir góða 
starfshætti 2020-2022 er að beina kastljósinu 
að fyrirmyndarfyrirtækjum sem með virkri 
stjórnun koma í veg fyrir og draga úr 
stoðkerfisvandamálum á vinnustöðum. 
Evrópska vinnuverndarstofnunin er að leita 
að dæmum sem sýna fram á heildstæða 
nálgun á vinnuverndarstjórnun og 
þátttöku bæði atvinnurekenda og 
starfsmanna í því að koma í veg fyrir 
stoðkerfisvandamál. Dómnefndin leitar 
líka að dæmum um aðgerðir sem eru bæði 

sjálfbærar og yfirfæranlegar þannig 
að nýta megi lausnirnar annars staðar.

Evrópska vinnuverndarstofnunin 
býður öllum sem áhuga hafa, bæði 
fyrirtækjum og einstaklingum um alla 
Evrópu, að senda inn tilnefningar sem og 
öðrum sem málinu tengjast, t.d. aðilum 
vinnumarkaðarins, sérfræðingum á sviði 
öryggis- og heilbrigðismála og ráðgjöfum 
um vinnuverndarmál á vinnustöðum.

Tilkynnt verður um sigurvegarana í apríl 
2022 og munu þeir hljóta verðlaun á 
sérstakri verðlaunaafhendingu síðar á árinu. 
Einnig verður árangri allra þátttakenda 
fagnað. Upplýsingum um tilnefningar sem fá 
verðlaun og viðurkenningu verður dreift vítt 
og breitt um Evrópu og birtar á heimasíðu 
Evrópsku vinnuverndarstofnunarinnar.
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Hvers konar dæmi um góða starfshætti 
má senda í keppnina?
Hægt er að senda inn öll raunveruleg 
dæmi um nýstárlega og skilvirka 
vinnuverndarstjórnun á sviði forvarna 
gegn stoðkerfisvanda. Í tilnefningum ætti 
að lýsa með skýrum hætti hvernig góðir 
stjórnunarhættir hafa verið innleiddir 
á vinnustaðnum og hvaða árangur hefur 
náðst, þar á meðal þætti eins og: 

• hvernig áhættumatið var skipulagt 
á heildrænan og árangursríkan hátt, 
og náði yfir allar áhættur sem voru til 
staðar hjá öllum hópum starfsfólks;

• hvernig almennum viðmiðum 
um forvarnir var fylgt;

• hvernig komið var í veg fyrir 
stoðkerfistengda áhættu með 
hönnunarlausnum (vinnuvistfræðileg 
hönnun); sérstaklega er hvatt til dæma 
um hönnun vinnustaða, hönnun 
tækja og búnaðar, verkferla o.s.frv.;

• hvernig vitund var aukin og stuðlað 
var að forvarnarmenningu;

• hvernig stuðningsúrræði t.d. aðlögun/
úrbætur á vinnustöðum, voru innleidd 
til að tryggja að starfsmenn, sem 
þegar kljást við stoðkerfisvandamál 
geti haldið störfum áfram eða snúið 
aftur til starfa. Stoðkerfisvandamál 
geta verið vinnutengd eða ekki. 

Ef tekið er á stoðkerfisvanda mun það bæta heilsu og 
vellíðan starfsmanna, gera fyrirtæki samkeppnishæfari 
og draga úr álagi á heilbrigðiskerfið.
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Stoðkerfisvandi varðar alla, á öllum vinnustöðum, í öllum 
atvinnugreinum og hægt er að fyrirbyggja hann á árangursríkan hátt.

Hvað ætti tilnefning að sýna?
Dómnefndin sem skipuð er fulltrúum 
stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins mun 
leita að dæmum um: 

• heildstæða nálgun í vinnuverndarstarfi; 

• raunverulegar úrbætur varðandi öryggi 
og heilsu sem sýna fram á að dragi úr 
vinnutengdum stoðkerfisvanda; 

• forgangsröðun þar sem lögð er 
áhersla á aðgerðir sem snúa að fjölda 
starfsmanna fram yfir ráðstafanir 
sem vernda einstaka starfsmenn; 

• árangursríka þátttöku og aðild 
starfsfólks og fulltrúa þeirra; 

• sjálfbærni verkefnisins/aðgerða yfir tíma; 

• yfirfærslu yfir á aðra vinnustaði 
(í öðrum aðildarríkjum, í mismunandi 
atvinnugreinum og stærðarflokkum); 

• tímabil verkefnis (dæmið ætti annaðhvort 
að vera nýlegt eða lítið kynnt).

Að auki þurfa dæmi sem tilnefnd eru að 
fylgja og helst ganga lengra en viðeigandi 
gildandi löggjöf í því aðildarríki þar sem þau 
eru framkvæmdar. Vörur, tól og þjónusta sem 
eru þróuð í viðskiptalegum tilgangi verða ekki 
tekin til greina í keppninni.

Skoðið vefsíðuna — https://healthy-
workplaces.eu/is/get-involved/good-
practice-awards — til að finna dæmi um 
góða starfshætti sem hafa verið verðlaunuð á 
síðustu árum.

https://healthy-workplaces.eu/is/get-involved/good-practice-awards
https://healthy-workplaces.eu/is/get-involved/good-practice-awards
https://healthy-workplaces.eu/is/get-involved/good-practice-awards


Hver má taka þátt?
Öllum fyrirtækjum í aðildarríkjum 
ESB, umsóknarríkjum, væntanlegum 
umsóknarríkjum auk ríkja innan 
Fríverslunarsamtaka Evrópu (EFTA) er 
heimilt að senda inn tillögur um góða 
starfshætti í keppnina, þar á meðal:

• einstök fyrirtæki eða samtök 
af öllum stærðum;

• fræðslu-/þjálfunaraðilar og 
fræðasamfélagið;

• samtök atvinnurekenda og launþega, 
verkalýðsfélög og frjáls félagasamtök;

• þjónustuaðilar í vinnuvernd og aðrir 
sem vinna að forvörnum í vinnuvernd, 
tryggingafélög og aðrir sem málið varðar.

Hvernig á að 
taka þátt?
Allar tilnefningar eru fyrst dæmdar 
innanlands af landsskrifstofum EU-OSHA. 
Innlendir sigurvegarar taka svo þátt í 
samevrópsku keppninni, en sigurvegarar 
í þeirri keppni eru valdir þegar allar 
innsendar tillögur hafa verið metnar.

Samstarfsaðilinn í þínu heimalandi, 
sem er Vinnueftirlitið, getur veitt þér 
nánari upplýsingar um hvernig eigi að 
taka þátt í samkeppninni. Sjá https://
healthy-workplaces.eu/is/get-involved/
good-practice-awards til að fá upplýsingar 
um hvernig eigi að komast í samband 
við Vinnueftirlitið og athuga með 
tímafresti vegna þátttöku í keppninni.

Fylgstu með herferðinni 
á samfélagsmiðlum: 
#EUhealthyworkplaces

https://healthy-workplaces.eu/is/get-involved/good-practice-awards
https://healthy-workplaces.eu/is/get-involved/good-practice-awards
https://healthy-workplaces.eu/is/get-involved/good-practice-awards
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Evrópska vinnuverndarstofnunin (EU-OSHA) opnar á 
tilnefningar fyrir 15. verðlaunin fyrir góða starfshætti. 
Í  verðlaunasamkeppninni Vinnuvernd er allra hagur - 
Hæfilegt álag - Heilbrigt stoðkerfi 2020-2022, er miðað 
að því að veita fyrirtækjum viðurkenningu sem sýna fram á 
framúrskarandi og nýstárlegar leiðir til að bæta öryggi og heilsu 
með öflugum forvörnum gegn stoðkerfisvanda á vinnustöðum.



Evrópska vinnuverndarstofnunin 
C/Santiago de Compostela 12

48003 Bilbao, SPAIN
Netfang: information@osha.europa.eu

www.healthy-workplaces.eu

Evrópska vinnuverndarstofnunin (EU-
OSHA) leggur sitt af mörkum við að 
gera Evrópu að öruggari, heilbrigðari og 
afkastameiri stað til að vinna á. Stofnunin 
var sett á laggirnar af Evrópusambandinu 
árið 1994 og er staðsett í Bilbao á Spáni. Þar 
eru stundaðar rannsóknir og þróunarvinna 
og miðlar stofnunin áreiðanlegum og 
óhlutdrægum upplýsingum varðandi öryggi 
og heilsu. Hún vinnur með fyrirtækjum um 
alla Evrópu við að bæta vinnuaðstæður.

Evrópska vinnuverndarstofnunin stendur einnig 
fyrir herferðunum Vinnuvernd er allra hagur með 
stuðningi stofnana Evrópusambandsins og aðila 
vinnumarkaðarins í Evrópu. Landsskrifstofur 
stofnunarinnar sjá um skipulag herferðanna 
innanlands. Herferðin 2020-2022 Vinnuvernd 
er allra hagur —  Hæfilegt álag - Heilbrigt 
stoðkerfi, er ætlað að auka vitund um 
vinnutengd stoðkerfisvandamál, mikilvægi þess 
að draga úr stoðkerfisvanda með markvissri 
stjórnun og stuðla að forvarnarmenningu til 
að koma í veg fyrir áhættur á vinnustað.
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