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Evrópska vinnuverndarstofnunin stóð fyrir 
þriggja ára viðamiklu verkefni varðandi 
vinnutengd stoðkerfisvandamál.1 Markmiðið 
var að rannsaka áhrifaþætti vinnutengdra 
stoðkerfisvandamála, bæta skilning okkar á 
viðfangsefninu og koma auga á skilvirkar leiðir 
til forvarna. Í verkefninu voru einnig skoðaðar 

ráðstafanir á vinnustöðum sem gerðar voru 
til að koma í veg fyrir vinnutengd, langvinn 
stoðkerfisvandamál og hvort stuðningur var 
við starfsmenn til að snúa aftur til vinnu eða í 
endurhæfingu. Þetta verkefni dró fram þörf á 
frekari stefnumótun og rannsóknum varðandi 
vinnutengd stoðkerfisvandamál.
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1. Inngangur
Góð vinnuverndarstjórnun er allra hagur, 
þ.e. starfsmanna, fyrirtækja og samfélagsins. 
Vinnuverndarstjórnun byggir á sterkri 
forvarnarmenningu gegn áhættum  — en 
það þýðir að atvinnurekendur og yfirmenn 
hafa skuldbundið sig til að koma í veg fyrir 
áhættu á vinnustað og hvetja starfsmenn til 
þátttöku. Virk stýring í vinnuverndarmálum 
þar sem allir eru þátttakendur gerir fyrirtækin 
samkeppnishæfari — til dæmis með því að 
draga úr veikindafjarvistum, auka framleiðni og 
gera vinnuna sjálfbærari.

Þessi bæklingur er leiðarvísir herferðarinnar 
2020-2022 „Vinnuvernd er allra hagur - drögum 
úr álagi“  
á vegum Evrópsku vinnuverndarstofnunarinnar  
(EU-OSHA). Herferðin miðar að því að auka 
vitund um vinnutengd stoðkerfisvandamál og 
mikilvægi forvarna gegn þeim. Markmiðið er 
að hvetja atvinnurekendur, starfsmenn og aðra 
hagsmunaaðila til að vinna saman að forvörnum 
gegn stoðkerfisvandamálum. 

Herferðin sýnir hvernig stýra megi 
vinnutengdu álagi sem ekki er hægt að 
útrýma fullkomlega. Herferðin útskýrir líka 
hvernig koma megi í veg fyrir að vinnutengd 
stoðkerfisvandamál sem koma upp, verði 
ekki að langvinnum vandamálum sé gripið 
til aðgerða á fyrstu stigum. Auk þess útskýrir 
herferðin hvernig góð vinnuverndarstjórnun 
getur hjálpað starfsfólki sem þegar þjáist 
af langvinnum stoðkerfisvandamálum að 
snúa aftur til vinnu. Herferðin eykur líka 
vitund um fjölmarga áhættuþætti í tengslum 
við stoðkerfisvandamál — líkamlega, 
skipulagslega, sálfélagslega, lýðfræðilega og 
einstaklingsbundna þætti — og nauðsyn þess 
að skipuleggja forvarnir þar sem litið er til 
allra þessara þátta. 

Evrópska vinnuverndarstofnunin í Bilbao 
hefur þegar staðið fyrir tveimur herferðum 
um vinnutengd stoðkerfisvandamál — árin 
2000 og 2007. Af hverju höldum við því 

aðra herferð um þetta efni nú? Vinnutengd 
stoðkerfisvandamál hafa áhrif á starfsmenn 
á öllum aldri og í öllum atvinnugreinumsvo 
herferðin er nauðsynleg fyrir fjölmarga. 
Forvarnir gegn áhættuþáttum sem geta 
leitt til vinnutengdra stoðkerfisvandamála 
eru mikilvægar til að stuðla að sjálfbærni 
vinnunnar, þannig að starfsmenn komi 
heilir heim eftir vinnudaginn og séu heilir 
heilsu í lok starfsævinnar. Slíkar forvarnir eru 
einkum mikilvægar með hliðsjón af hækkandi 
aldri starfandi fólks og stefnu um aukna 
atvinnuþátttöku meðal eldri aldurshópa. 
Auk þess er umfang vandans og sá tími 
sem það tekur að koma á breytingum á 
vinnustöðum, ástæða þess að þetta mikilvæga 
vinnuverndarefni er tekið upp aftur.

Nýleg gögn um áhrif kyrrsetuvinnu á heilbrigði 
fólks hafa beint athyglinni að líkamsstöðu 
(einkum setu og vinnu við tölvur) og skorti 
á líkamlegri hreyfingu á vinnustöðum. 
Langvarandi setur má sjá í margvíslegum 
vinnuaðstæðum, allt frá vinnu við færibönd í 
iðnaði yfir til afgreiðslustarfa í stórmörkuðum og 
við tölvuvinnu. Herferðin mun auka vitund um 
mikilvægi þess að koma í veg fyrir vinnutengd 
stoðkerfisvandamál í tengslum við langvarandi 
sitjandi stöður án hreyfingar.

Herferðin sýnir hvernig taka megi á 
vinnutengdum stoðkerfisvanda með sama 
hætti og öðrum vinnuverndarmálum, þrátt 
fyrir það hversu flókin þau eru. Herferðinni er 
ætlað að veita fyrirtækjum nauðsynleg verkfæri 
og stuðning til að taka á vinnutengdum 
stoðkerfisvanda með kerfisbundnum hætti. 
Til dæmis með því að veita hagnýt ráð og 
leiðbeiningar, hljóð- og myndefni ásamt 
raundæmum um góða starfshætti. Finna má 
allar þessar upplýsingar og fleiri á vefsíðu 
herferðarinnar (https://healthy-workplaces.
eu), ásamt nýjum gagnagrunni yfir viðeigandi 
úrræði.

https://healthy-workplaces.eu
https://healthy-workplaces.eu
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1.1. Um hvað snýst málið?
Milljónir launþega um alla Evrópu þjást af 
stoðkerfisvandamálum. Þrátt fyrir verulega 
viðleitni til að koma í veg fyrir þau eru 
vinnutengd stoðkerfisvandamál algengasta 
vinnutengda heilsufarsvandamálið í Evrópu. 
Könnun Eurostat meðal starfandi fólks frá 
2013leiddi í ljós að hjá þeim starfsmönnum 
sem sögðust þjást af einhvers konar 
(líkamlegum eða andlegum) vinnutengdum 
heilsufarsvandamálum síðastliðna 12 
mánuði voru stoðkerfisvandamál í 60% 
tilvika talin alvarlegust2. Næstalgengasta 
heilsufarsvandamálið, sem 16% nefndu, var 
streita, þunglyndi eða kvíði. 

Nýleg Evrópukönnun um vinnuaðstæður 
(EWCS 2015) leiddi í ljós að gróflega þrír 
af hverjum fimm starfsmönnum í ESB 
þjást af stoðkerfisvandamálum (sjá tölur 
hér fyrir neðan)3. Algengasta tegund 
stoðkerfisvandamála, sem starfsmenn skýrðu 
frá, eru bakverkir (43%) og vöðvaverkir í 
efri útlimum (41%). Sjaldnar er tilkynnt um 
vöðvaverki í neðri útlimum (29%).

 
 
 
 
 

Heilsufarsvandamál sem starfsmenn í ESB-löndum tilgreindu síðastliðna 12 mánuði (ESB-28, 2015) 
 

15 %

43 %

14 %

27 %

 
Heimild: Panteia, byggir á sjöttu EWCS-rannsókninni, 2015.

Engin heilsufarsvandamál

Önnur heilsufarsvandamál

Stoðkerfisvandamál

Stoðkerfisvandamál ásamt öðrum 
heilsufarsvandamálum



5

Leiðbeiningar fyrir herferðina   |   Vinnuvernd er allra hagur — drögum úr álagi

Af hverju eru vinnutengdur stoðkerfisvandi vandamál?4

• Vinnutengd 
stoðkerfisvandamál skapa 
ekki bara áhyggjur vegna 
áhrifa þeirra á heilbrigði 
einstakra starfsmanna 
heldur einnig vegna 
áhrifa þeirra á fyrirtæki og 
samfélagið.

• Vinnutengd 
stoðkerfisvandamál 
eru ein algengasta 
orsökin fyrir örorku og 
veikindafjarvistum og eru 
algengasti viðurkenndi 
atvinnusjúkdómurinn í 
löndum eins og Frakklandi, 
Ítalíu, Lettlandi og Spáni.

• Starfsmenn með 
stoðkerfisvanda hafa 
tilhneigingu til að vera 
oftar frá vinnu.

Ör- og smáfyrirtæki eru sérstaklega 
berskjölduð fyrir afleiðingum vinnutengdra 
stoðkerfisvandamála því þau hafa ekki jafn 
mikla stjórn á vinnuverndarmálum og stærri 
fyrirtæki. Samkvæmt fyrirtækjakönnun Evrópu 
um nýjar og aðsteðjandi hættur (ESENER) eru 
örfyrirtæki ólíklegri en önnur fyrirtæki til að 

framkvæma áhættumat - en áhættumat fyrir 
vinnustaðinn er lykillinn að því að hægt sé að 
taka á vinnuverndarmálum á árangursríkan 
hátt.5

1.2. Hvað er vinnutengdur stoðkerfisvandi?
Flest vinnutengd stoðkerfisvandamál eru 
uppsöfnuð og geta stafað af endurteknu álagi 
yfir langan tíma. Hins vegar geta vinnutengd 
stoðkerfisvandamál einnig verið af völdum 
slysa, svo sem beinbrota. Þessi vandamál eru 
algengust í baki, hálsi, öxlum og efri útlimum 
en geta einnig verið til staðar í neðri útlimum. 

Sum vinnutengd stoðkerfisvandamál eru 
sértæk, líkt og sinaskeiðabólga í úlnlið, vegna 
augljósra ummerkja og einkenna. Önnur eru 
ósértæk því sársaukinn eða óþægindin eru til 
staðar án þess að fyrir liggi skýr einkenni og 
greining7.
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Líkamskort sem sýnir þá líkamshluta sem helst verða fyrir barðinu á stoðkerfisvandamálum 

Heimild: EU-OSHA8.

Háls

Axlir

Efra bak

Mjóbak

Úlnliðir/(hendur)

Mjaðmir/læri

Hné

Ökklar/fætur

Olnbogar

Vinnutengd stoðkerfisvandamál hjá starfsfólki geta verið:

Bakverkir og verkir í 
hálsi eru algengustu 
einkennin.

Vöðvaáverkar geta verið 
af völdum áreynslu eða 
endurtekninga.

Liðverkir geta stafað af sliti, 
sjúkdómi eða verið af völdum 
slysa á vinnustöðum.

Beináverkar eru venjulega af 
völdum slysa á vinnustöðum, 
t.d. beinbrot.
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Vinnutengd stoðkerfisvandamál geta komið fram í vöðvum, liðum, sinum, 
liðböndum, taugum, beinum og blóðrás, og eiga rætur að rekja til álagsþátta í vinnu 
og vinnuumhverfi eða geta aukist vegna þeirra.6
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Starfsmenn með stoðkerfisvandamál eru 
líklegri til að upplifa að við dagleg störf hafi ekki 
eingöngu stoðkerfisvandamál áhrif á þá heldur 
einnig önnur tengd heilsufarsvandamál. Fólk 
með stoðkerfisvanda finnur einnig fyrir kvíða, 
svefntruflunum og almennri þreytu í viðbót við 
verkina sem það hefur. Það getur verið að það 
geti ekki haldið áfram í núverandi starfi eða í 
áþekkum störfum. 

Mismunandi þættir geta stuðlað að 
vinnutengdum stoðkerfisvandamálum, þ.á.m. 

líffræðilegir, lífeðlisfræðilegir, skipulagslegir, 
sálfélagslegir og einstaklingsbundnir þættir. 
Þessir þættir geta hver um sig haft áhrif 
eða spilað saman.9 Sálfélagslegt álag og 
vinnutengd streita geta haft áhrif á það að 
skammvinnir verkir þróist yfir í langvinna 
verki.10 Því ætti að taka inn í matið alla 
samverkandi áhættuþætti og hafa þá 
til hliðsjónar við mat á vinnutengdum 
stoðkerfisvanda.

Þættir sem hafa hugsanlega áhrif á þróun vinnutengdra stoðkerfisvandamála

Þættir Dæmi

Líkamlegir • Lyfta, bera, ýta eða toga byrðar eða notkun tækja 

• Endurteknar eða kraftkrefjandi hreyfingar

• Langvarandi líkamleg áreynsla

• Óþægileg líkamsstaða með stöðuga spennu 
í vöðvum (t.d. langvarandi setur eða stöður, 
krjúpa, halda höndum fyrir ofan axlir)

• Titringur í höndum/handleggjum eða öllum líkamanum

• Kuldi eða óhóflegur hiti

• Mikill hávaði sem veldur spennu í líkamanum

• Léleg hönnun/skipulag vinnustöðva og á vinnustöðum

Skipulagslegir og 
sálfélagslegir

• Krefjandi vinna, mikið vinnuálag

• Langur vinnutími

• Skortur á hléum eða tækifærum til að skipta um líkamsstöðu

• Skortur á stjórn yfir verkefnum og vinnuálagi

• Óskýr hlutverk eða hlutverk sem stangast á

• Síendurtekin og hröð einhæf vinna 

• Skortur á stuðningi frá samstarfsmönnum og/eða yfirmanni

Einstaklingur • Fyrri sjúkrasaga

• Líkamleg geta

• Aldur

• Offita/ofþyngd

• Reykingar
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1.3. Af hverju er það algjört forgangsmál að koma í veg fyrir  
vinnutengd stoðkerfisvandamál?

Forvarnir gegn vinnutengdum 
stoðkerfisvandamálum til að bæta heilbrigði og 
vellíðan starfsmanna hefur verið forgangsmál 
í öllum vinnuverndarstefnum ESB frá árinu 
2002. Nýlega undirstrikaði framkvæmdastjórn 
Evrópusambandsins að stoðkerfisvandamál 
eru „enn einn alvarlegasti og útbreiddasti 
vinnutengdi sjúkdómurinn“. Stoðkerfistengd 
vandamál geta komið í veg fyrir að milljónir 
starfsmanna í ESB séu á vinnumarkaði 
út starfsævina og það er „meiriháttar 
kostnaðarbyrði fyrir einstaklinga, fyrirtæki og 
samfélagið almennt“.11 Fjárfestingar í forvörnum 
gegn vinnutengdum stoðkerfisvandamálum 
mun bæta heilsu starfsmanna og atvinnuhorfur, 
auka samkeppnishæfni fyrirtækja og koma 
heilbrigðiskerfinu til góða. 

Áhrif stoðkerfisvandamála á fyrirtæki12

Fjarvistir 
Fjarvistir frá vinnu vegna stoðkerfisvandamála 
er stór hluti tapaðra vinnudaga í aðildarríkjum 
Evrópusambandsins. Árið 2015 skýrði meira en 
helmingur starfsmanna með stoðkerfisvandamál 
ásamt öðrum heilbrigðisvandamálum (53 %) 
frá því að þeir hefðu verið frá vinnu á árinu en 
það er töluvert hærra hlutfall en starfsmenn án 
heilsufarsvandamála (32%). Starfsmenn með 
stoðkerfisvanda eru að meðaltali líklegri til að 
vera fjarverandi í lengri tíma.  

Ofmæting 
Að finna til verkja í vinnu af völdum 
stoðkerfisvandamála er líklegra til að hafa 

áhrif á afköst og framleiðni. Árið 2015 unnu 
starfsmenn með stoðkerfisvanda ásamt öðrum 
heilsufarsvandamálum mun oftar veikir (29%) en 
starfsmenn með engin heilsufarsvandamál (9%).

Snemmbúin eða þvinguð lífeyristaka 
Starfsmenn með stoðkerfisvanda eru mun 
líklegri en aðrir til að trúa því að þeir muni 
ekki geta sinnt sama starfi þegar þeir ná 60 
ára aldri. Sannast sagna telur einn þriðji hluti 
starfsmanna með stoðkerfisvandamál (ásamt 
öðrum heilsufarsvandamálum) að þeir muni 
ekki geta haldið áfram störfum sínum fram til 
sextíu ára aldurs.

Þrátt fyrir lög um forvarnir gegn vinnutengdum 
stoðkerfisvanda — og vinnu innlendra og 
evrópskra yfirvalda og fyrirtækja — hefur 
aðeins dregið örlítið úr þessum vanda á síðustu 
árum.13 Það vekur upp spurninguna „hvað 
vantar í núverandi forvarnir og áhættumat“? 

Ný skýrsla frá Evrópsku vinnuverndarstofnuninni 
svarar þessari spurningu með því að greina áhrif 
nokkurra þátta, meðal annars stafvæðing og 
nýrrar tækni, skort á viðeigandi vinnuskipulagi 
og/eða vinnuhönnun, breytingum í 
samsetningu og áhrif sálfélagslegra 
áhættuþátta.14 Slík aðsteðjandi vandamál 
hafa leitt til nýrra áhættuþátta og hafa áhrif á 
ráðstafanir til að koma í veg fyrir vinnutengd 
stoðkerfisvandamál. Stefnuramminn um 
vinnuvernd 2014-20 leggur áherslu á mikilvægi 
aðgerða til að taka á aðsteðjandi áhættu.15

Auk þess eru forvarnir gegn vinnutengdum 
stoðkerfisvandamálum ekki aðeins 
forgangsmál á sviði vinnuverndar heldur einnig 
á mörgum öðrum stjórnsýslusviðum. Vaxandi 
fjöldi fólks býr við langvinn stoðkerfisvandamál 
eftir því sem íbúafjöldi Evrópu eldist. Skilvirkt 
samstarf á milli hagsmunaaðila af mismunandi 
stjórnsýslusviðum — menntun, lýðheilsu, 
iðnaði og jafnréttis — kemur í veg fyrir 
stoðkerfisvanda starfsmanna og gæti komið 
að gagni til að ná markmiðinu um snjallan og 
sjálfbæran vöxt í Evrópu.
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Raundæmi
TMS Pros verkefnið — Frakklandi

Verkefni þetta sem komið var á fót árið 2014 
veitir fyrirtækjum hjálp við að koma í veg fyrir 
stoðkerfisvandamál og er sérsniðið að þörfum 
þeirra. Fyrirtæki með undir 50 starfsmenn geta 
sótt um fjármagn (allt að 70%) til að þjálfa 
verkefnisstjóra á sviði stoðkerfisforvarna í 
fyrirtækinu og/eða til að framkvæma rannsókn 
á stoðkerfisvandamálum og/eða til að gera 
aðgerðaráætlun. Einnig er hægt að fá fjármagn 
(allt að 50%) til að kaupa búnað til að hrinda 
áætluninni í framkvæmd.

Um 7.000 af þeim 8.000 fyrirtækjum sem 
tóku þátt höfðu nýtt sér þau tækifæri sem 
fólust í verkefninu við lok árs 2017. Í heildina 
höfðu 1.600 náð lokatakmarkinu og sýnt 
fram á fullnægjandi hæfi til að stjórna eigin 
forvarnaráætlunum á sviði stoðkerfisvandamála. 

Auk stuðnings frá svæðisskrifstofum með 
sérfræðiþekkingu á sviði stoðkerfisforvarna 
stuðluðu eftirfarandi atriði að árangri verkefnisins:

• skýr þrepaskipt nálgun;
• ferlinu var stjórnað í gegnum vefsíðu;
• sérsniðin aðstoð;
• fjárhagslegur stuðningur. 

Í heildina tóku 110 fyrirtæki þátt í samkeppninni 
TMS Pros 2018 og var sjö þeirra veitt verðlaun.16

Í samkeppninni árið áður (2016)17 hlaut 
leikskóli Stenger Bachman verðlaun í flokki 
fyrirtækja með undir 50 starfsmenn. Markmið 
verkefnisins voru að draga úr fjarvistum 
í tengslum við stoðkerfisvandamál, bæta 
vinnuumhverfið með því að endurhanna 
vinnurýmið, draga úr beinum kostnaði í 
tengslum við stoðkerfisvandamál og koma í 
veg fyrir þau hjá starfsmönnum.

Frekari upplýsingar um TMS Pros verkefnið má 
finna á frönsku á https://tmspros.fr
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2. Forvarnir og stjórnun gegn vinnutengdum 
stoðkerfisvandamálum

2.1. Samvinna til að koma í veg fyrir vinnutengd stoðkerfisvandamál
Herferðin Vinnuvernd er allra hagur–drögum 
úr álagi 2020-2022 mun ekki aðeins auka 
vitund um vinnutengd stoðkerfisvandamál og 
neikvæð áhrif þeirra á einstaklinga, fyrirtæki og 
samfélagið heldur einnig stuðla að samvinnu 
atvinnurekenda og starfsmanna við að koma í 
veg fyrir stoðkerfisvandamál á vinnustöðum.

Samstarf á milli atvinnurekenda, stjórnenda 
og starfsmanna skapar sameiginlegan skilning 
á málefninu og leiðir til varanlegra úrbóta. 
Þátttaka starfsmanna getur haft í för með sér 
mun opnari samskipti um heilsufarsvandamál, 
þar á meðal stoðkerfisvandamál, sem tryggir 
að hægt sé að grípa til skilvirkra fyrirbyggjandi 
ráðstafana.18

Rætt um stoðkerfisvandamál 
á vinnustaðnum

Fyrir suma er stoðkerfisvandi mjög 
persónulegt vandamál sem þeir ræða 
sjaldan. En með því að forðast þetta 
umræðuefni geta stoðkerfisvandamál 
orðið erfiðari við að eiga og jafnvel 
langvinn sem aftur getur orðið til þess 
að starfsævi einstaklingsins skerðist.

Því er mikilvægt að hvetja starfsmenn 
til þess að ræða opinskátt um 
stoðkerfisvandamál á vinnustaðnum 
strax í upphafi. Starfsmönnum sem 
finnst þægilegt að ræða um líkamlegt 
heilbrigði sitt eru líklegri til að hugsa 
um sjálfan sig og fá því stuðning og 
meðferð strax á fyrstu stigum.19

Til að opna umræður á vinnustöðum 
um stoðkerfisvandamál má nota 
svokallaðan Samtalsvaka Evrópsku 
vinnuverndarstofnunarinnar en hann 
getur auðveldað hópumræður á 
vinnustaðnum eða á námskeiðum. 
Samtalsvakinn inniheldur leiðbeiningar 
fyrir stjórnendur og starfsfólk til 
umræðna um stoðkerfisvandamál20.

„Atvinnurekandi skal grípa til 
nauðsynlegra ráðstafana til að vernda 
öryggi og heilbrigði starfsmanna. Það felur 
m.a. í sér að grípa til forvarna gegn áhættu 
í starfi, miðla upplýsingum til starfsmanna 
og skipuleggja þjálfun þeirra sem og að 
gera viðeigandi skipulagsráðstafanir og 
úrbætur.“

6. grein rammatilskipunar um vinnuvernd21
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2.2. Löggjöf um vinnutengdan stoðkerfisvanda
Vinnutengdur stoðkerfisvandi fellur undir 
rammatilskipun um vinnuvernd en hún 
miðar að því að vernda starfsmenn gegn 
vinnutengdum áhættum almennt og kveður á 
um ábyrgð atvinnurekenda að tryggja öryggi 
og heilbrigði á vinnustaðnum. Fjallað er um 
vissar áhættur í sérstökum tilskipunum, einkum 

tilskipununum um að handleika byrðar, um 
skjávinnu og um titring. Í tilskipuninni um 
vélar og tæki sem tekur m.a. á líkamsbeitingu 
starfsmanna er farið fram á að atvinnurekendur 
taki tillit til meginreglna hvað varðar 
vinnuvistfræði til að fylgja lágmarkskröfum á 
sviði vinnuverndar.

Nokkrar mikilvægar tilskipanir ESB

Tilskipun 89/391/EEC rammatilskipun um vinnuvernd 
frá 12. júní 1989 um lögleiðingu ráðstafana er stuðla að bættu öryggi og heilsu starfsmanna á  
vinnustöðum — „Rammatilskipunin“.

Tilskipun 90/269/EES — tilskipun um að handleika byrðar 
frá 29. maí 1990 um lágmarkskröfur um öryggi og heilbrigði við að handleika byrðar þar sem 
sérstök  
hætta er á bakmeiðslum starfsmanna.

Tilskipun 2002/44/EB — tilskipun um titring 
frá 25. júní 2002 um lágmarkskröfur um öryggi og heilbrigði er varðar áhættu starfsmanna vegna 
váhrifa eðlisfræðilegra áhrifavalda (titrings).

Tilskipun 90/270/EES — tilskipun um skjávinnu 
frá 29. maí 1990 um lágmarkskröfur á sviði öryggis og heilbrigðis fyrir vinnu með búnaði með skjá.

Tilskipun 2009/104/EB — notkun tækja 
frá 16. september 2009 um lágmarkskröfur varðandi öryggi og heilbrigði við notkun tækja á 
vinnustöðum.

Tilskipun 2006/42/EB — vélatilskipunin 
frá 17. maí 2006 um þær kröfur sem gerðar eru um framleiðslu og gerð vélbúnaðar og tækja og um 
óhefta  
för á innri markaði ESB/EES fyrir vélbúnað og verndun starfsmanna og neytenda sem nota slíkan 
vélbúnað. 

Einnig er að finna tilskipanir og reglugerðir um kröfur á vinnustöðum, persónulegan hlífðarbúnað og  
skipulag vinnutímans.

Frekari upplýsingar á https://osha.europa.eu/is/safety-and-health-legislation

https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/the-osh-framework-directive/1
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/6
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/19
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/5
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/3
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/directive-2006-42-ec-of-the-european-parliament-and-of-the-council
https://osha.europa.eu/is/safety-and-health-legislation
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2.3. Tekið á vinnutengdum stoðkerfisvandamálum
Líkt og gildir um önnur vandamál í 
vinnuvernd er hægt að fyrirbyggja og stýra 
stoðkerfisvandamálum. Hægt er að taka á þeim 
með því að beita samþættri stjórnun —  
með meginreglur rammatilskipunar um 
vinnuvernd að leiðarljósi — og stuðla 
að forvarnarmenningu þar sem bæði 
atvinnurekendur og starfsmenn taka þátt.22 
Eins og kemur skýrt fram í löggjöf ESB og 
aðildarríkja, er áhættumat á vinnustaðnum 
grunnforsenda þess að forvarnir virki.

Hjá flestum fyrirtækjum, einkum smáum og 
meðalstórum fyrirtækjum, er gagnlegt að ferlið 
við mat á áhættum fyrirtækisins sé þáttað niður. 
Áhættumat fyrir vinnutengd stoðkerfisvandamál 
ætti að fela í sér:

1. Undirbúning:

• Ákveða hver muni stjórna ferlinu og hvernig 
og hvenær starfsmenn og/eða fulltrúar 
þeirra verða hafðir með í ráðum og látnir vita.

• Fara yfir gögn, til dæmis upplýsingar um 
vinnutengd stoðkerfisvandamál sem 
þegar má finna í fyrirtækinu (skrár um 
slys og veikindi, kvartanir, fjarvistir).

• Útbúa áætlun og tryggja 
fullnægjandi fjármagn.

2. Áhættumat á vinnustöðum:

• Greina og meta áhættuþætti fyrir 
stoðkerfisvandamál í fyrirtækinu 
(líkamlega, skipulagslega, sálfélagslega og 
einstaklingsbundna). (sjá töflu á bls. 8).

• Búa til úrbótaáætlun með þeim aðgerðum 
sem grípa á til í réttri forgangsröð til að 
koma í veg fyrir eða lágmarka vinnutengd 
stoðkerfisvandamál. Tilgreina hver gerir 
hvað, hvernig og hvenær hvert skref 

skuli framkvæmt. Aðgerðirnar ættu 
að byggja á almennu meginreglunum 
um forvarnir (sjá hér fyrir neðan).

3. Hrinda í framkvæmd fyrirbyggjandi 
ráðstöfununum sem ákveðnar hafa verið 
og fylgjast með því að þær komi að notum. 

4. Fara reglulega yfir áhættumatið 
og uppfæra það. 

Fyrirbyggjandi ráðstafanir, sem ætlað er 
að útrýma stoðkerfisvandamálum, með 
hönnunarlausnum, eins og breytingar á 
hönnun vinnustaðar eða hönnun á tækjum, 
búnaði og verklagi ættu að vera í forgangi. Ef 
ekki er hægt að útrýma stoðkerfisvandamálum 
að fullu kveður löggjöf á um tiltekið stigveldi 
forvarna sem vinnuveitendur eru bundnir af 
lögum til að fylgja.23

Herferðin leitast við að auka vitund fólks 
um aðgerðir og verkefni þar sem þátttaka 
allra er höfð að leiðarljósi og starfsmenn 
koma að forvörnum gegn vinnutengdum 
stoðkerfisvandamálum. Hvatt er til 
heilsueflingar á vinnustaðnum með áherslu á 
stoðkerfi.
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Almenn viðmið um forvarnir og dæmi um ráðstafanir24 til að koma í 
veg fyrir vinnutengd stoðkerfisvandamál

• Forðist áhættu:

 – notið vélbúnað til að komast hjá því 
að handleika og flytja byrðar;

 – útrýmið áhættu með 
hönnunarlausnum (vinnuvistfræðilegri 
hönnun), hönnun vinnustaðarins 
og hönnun á tækjum, búnaði og 
verkferlum;

 – skipuleggið vinnu til að forðast 
endurtekningar, langvarandi vinnu í 
óþægilegum stöðum eða langvarandi 
setu í kyrrstöðu.

• Takið á áhættum og ráðist 
að rótum vandans:

 – forðist að lyfta upp fyrir axlahæð; 

 – takið á skipulagi vinnunnar (t.d. tveir 
vinna saman, breytileg vinnumynstur).

• Lagið vinnuna að einstaklingnum:

 – hannið vinnustaðinn þannig að 
fullnægjandi rými sé fyrir starfsmenn 
svo hægt sé að nota rétta líkamsstöðu;

 – veljið stillanlega stóla og 
skrifborð svo starfsmenn geti 
skipst á að standa og sitja;

 – bjóðið upp á fjölbreytni við 
framkvæmd verkefna;

 – bjóðið upp á hvíldarhlé. 
 

Lagið ykkur að tækniframförum:

 – fylgist með nýjum léttitækjum 
og vinnuvistfræðilegum 
tækjum, tólum og búnaði;

 – upplýsið starfsmenn um nýjustu 
tækni til að viðhalda hæfni 
þeirra og sjálfsöryggi í starfi;

• Skiptið út áhættu fyrir öryggi:

 – Notið vélrænan búnað í stað 
þess að handleika byrðar;

 – Þróið forvarnarstefnu sem nær yfir 
tækni, vinnuskipulag, vinnuaðstæður, 
félagsleg tengsl og vinnuumhverfið.

• Grípið fyrst til ráðstafana: 

 – Veljið handföng með góðu gripi 
fram yfir stama hanska, litla byrði 
í hverri lyftu fram yfir bakbelti 
(mjóbaksstuðning) eða úlnliðsspelku 
og fækkið verkefnum sem krefjast 
þess að starfsmenn beygi hné 
eða krjúpi fram yfir hnéhlífar.

• Skipuleggið góða þjálfun og gerið 
leiðbeiningar fyrir starfsmenn:

 – Komið á fræðslu um hvernig eigi að 
skipuleggja vinnuna og verkstöðvar á 
vinnuvistfræðilegan hátt, fræðslu um 
góðar vinnustellingar (setur, stöður) 
og þjálfun í réttri notkun tækja og 
búnaðar (lyftitækja, stóla, húsgagna). 
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Þar sem fjölmargir þættir valda vinnutengdum 
stoðkerfisvandamálum er alhliða nálgun besta 
leiðin til að taka á þeim. Til dæmis ef fyrirtæki 
þarf að draga úr stoðkerfisvandamálum í 
tengslum við kyrrsetuvinnu felur það líklega í 
sér aðgerðir sem beinast að (1) vinnustaðnum 
(t.d. vinnuvistfræðilegum húsgögnum),  
(2) vinnuskipulagi (t.d. fjölbreytt störf þar sem 
skipst er á milli þess að standa og sitja),  
(3) sálfélagslegum þáttum (t.d. stuðla að 
sjálfræði yfir vinnu) og (4) starfsmönnum  
(t.d. bjóða upp á þjálfun í góðri líkamsbeitingu). 
Slíkar aðgerðir munu hafa meiri áhrif á 
stoðkerfisheilsu starfsmanna en þær sem taka 
aðeins á einum áhættuþætti.

Setið í vinnunni — hagnýtar lausnir

Mörg störf í dag einkennast af skorti á 
líkamlegri virkni og langvarandi setum,25 sem 
eykur áhættu á stoðkerfisvanda og öðrum 
heilsufarsvandamálum, t.d. sykursýki og 
offitu.26

Til að hægt sé að koma í veg fyrir álag í 
tengslum við kyrrsetuvinnu þarf hönnun 
vinnustaða að vera góð, efla þarf líkamlega 
virkni og breyta oft um líkamsstöðu. Það er 
mikilvægt að auka vitund um:

• ávinning þess að skiptast á að sitja og standa;

• nauðsyn þess að taka sér hlé;

• gildi hreyfingar, sveigjanleika og/eða 
styrktaræfinga hluta vinnudagsins;

• jákvæð áhrif þess að skipuleggja 
vinnuna með þessa hluti í huga.

Atvinnurekendur og starfsmenn ættu að hafa í 
huga að það er mjög mikilvægt að vera líkamlega 
virkur jafnvel þó að stoðkerfisverkir séu til staðar.
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Til að framkvæma skilvirkt áhættumat og 
fyrirbyggja áhættu verða atvinnurekendur 
að halda sjálfum sér og starfsfólki sínu 
vel upplýstu og þjálfuðu. Sem hluta af 
herferðinni Vinnuvernd er allra hagur 2020-
2022 bjó Evrópska vinnuverndarstofnunin til 
gagnagrunn yfir hagnýtt efni, m.a. gagnleg 
verkfæri, leiðbeiningar og dæmi um góða 
starfshætti. Með því að dreifa upplýsingum um 
verkfæri og leiðbeiningar miðar stofnunin að 
því að styðja við áhættumat á vinnustöðum. 

Skoðið Verkfæri og úrræði á vefsíðu 
herferðarinnar (https://healthy-workplaces.
eu/is/tools-and-publications) til að sjá hvað 
er í boði.

Önnur úrræði, eins og OiRA (gagnvirka 
áhættumatstólið á netinu)27, geta komið 
smáum og meðalstórum fyrirtækjum og 
starfsmönnum þeirra til hjálpar.

Raundæmi
Vinnutengd endurhæfing í hársnyrtingu

Í Finnlandi hefur verið skýrt frá því að 
námskeiðum í vinnutengdri endurhæfingu hafi 
hjálpað hársnyrtum með sögu um langvarandi 
verki í hálsi, öxlum eða baki. Námskeiðin voru 
hluti af endurhæfingu og fólu í sér aðstoð 
lækna og sjúkraþjálfara. Þau lögðu áherslu á að 
hafa áhrif á:

• vinnutækni;
• vellíðan;
• líkamlega getu og styrk;
• starfsgetu;
• hönnun vinnustaða/verkfæra.

Hársnyrtarnir sem tóku þátt í endurhæfingunni 
skýrðu frá minna líkamlegu og andlegu álagi, 
minni verkjum í hálsi, öxlum og baki og færri 
heimsóknum til læknis vegna stoðkerfisvanda. 
Þeir sögðu að ný vinnutækni, tíðari notkun 
á stólum, æfingarhlé og betra tækifæri til 
afslöppunar yfir vinnudaginn hefði komið að 
gagni. 
 

Heimild: ergoHair.28

https://healthy-workplaces.eu/is/tools-and-publications
https://healthy-workplaces.eu/is/tools-and-publications
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2.4. Snemmtæk íhlutun og endurkoma til vinnu 
Til þess að koma í veg fyrir mikla útbreiðslu 
vinnutengdra stoðkerfisvanda þarf að 
leggja áherslu á mikilvægi forvarna. En 
ef stoðkerfisvandamál koma upp geta 
einfaldar ráðstafanir dregið verulega úr því að 
starfsmenn verði frá vinnu til langs tíma. Má 
þar nefna að bjóða upp á faglega aðstoð og 
aðlögun vinnuumhverfis eins fljótt og hægt 
er. Snemmtæk íhlutun getur komið í veg fyrir 
og dregið úr fjarvistum og haft í för með sér 
raunsparnað í heilsugæslu og innan opinberrar 
heilbrigðisþjónustu.

Skilvirk stjórnun á stoðkerfisvandamálum 
krefst samræmdra aðgerða: starfsmaðurinn, 
heilsugæslan og atvinnurekandinn ættu öll að 
einsetja sér að hjálpa einstaklingnum að snúa 
aftur til vinnu eða haldast í vinnu.29

Kvenkyns starfsmenn á litlum dönskum 
leikskóla fundu fyrir margvíslegum 
vinnutengdum stoðkerfisvandamálum. Til að 
koma í veg fyrir tap á eldri, reynslumiklum 
starfsmönnum greip leikskólinn til 
íhlutunar sem fól meðal annars í sér ráðgjöf 
frá sérfræðingi á sviði vinnuverndar, 
aðgengi að sjúkraþjálfun á lægra verði 
og vinnuvistfræðilegar úrbætur á vinnu 
starfsmanna. Afraksturinn var sjálfbærara 

starfsumhverfi, færri tilfelli stoðkerfisvanda 
og minni starfsmannavelta á vinnustaðnum. 
Lykilþættir í árangursríkum forvörnum 
voru stuðningur frá stéttarfélögum og 
utanaðkomandi sérfræðingum og fjölbreytileiki 
í aðferðum. Að breyta hegðunarmynstri 
starfsfólks var álitin töluverð áskorun. Þó svo 
að þessar ráðstafanir hafi verið sérsniðnar að 
leikskólum þá er hægt að yfirfæra nálgunina á 
önnur fyrirtæki.30

Til að snemmtæk íhlutun á vinnustað 
beri árangur þarf að hvetja starfsmenn 
til þess að ræða við atvinnurekendur um 
stoðkerfisvanda. Góð samskipti eru lykillinn 
að því að koma auga á einstaklingsbundnar 
þarfir, finna viðeigandi lausnir og koma í veg 
fyrir að vinnutengd stoðkerfisvandamál verði 
langvarandi.31 Þá er hægt að grípa til ráðstafana 
til þess að lagfæra orsökina og aðlaga verkefnin 
ef þörf krefur. Einfaldar ráðstafanir geta tryggt 
áframhaldandi vinnu einstaklinga sem eru með 
sjúkdóma sem tengjast ekki vinnunni né gera 
sjúkdóminn ekki verri t.d. gigt.32 

Ef stoðkerfisvandamálið er langvarandi eða 
síendurtekið er þörf á endurhæfingu33 og, 
ef þörf er á veikindaleyfi, ætti að tryggja 
að endurkomu til vinnu34 sé stjórnað 
með viðeigandi hætti.35 Bæði niðurstöður 
rannsókna og hagnýt reynsla sýnir að íhlutanir 
í vinnuvernd á vinnustöðum geta hjálpað til við 
að tryggja endurkomu til vinnu sem tekst vel.36

Í þessari herferð eru kynnt gögn og dæmi 
sem sýna að snemmtæk íhlutun og skilvirk 
endurhæfing vegna stoðkerfisvandamála eru 
ekki aðeins gerleg heldur einnig árangursrík. 
Í herferðinni verða einnig kynnt úrræði til að 
hvetja til góðra samskipta milli starfsmanna 
og atvinnurekenda um stoðkerfisvanda.37 Auk 
þess mun herferðin stuðla að kerfisbundinni 
og margþættri nálgun fyrir snemmtækar 
íhlutanir og endurkomu til vinnu með 
aðkomu heilbrigðis- og félagsþjónustunnar, 
vinnumiðlana, almannatrygginga og annarra 
viðeigandi stofnana til að styðja við starfsmenn 
og atvinnurekendur. 
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Raundæmi
Snemmtæk heilsuvernd— Hospital Clínico San Carlos í Madríd

The Fit for Work Coalition in Spain offers 
an example of what early intervention 
programmes can do.  As the website of the 
European Steering Group for Sustainable 
Healthcare explains38:

Frá árinu 2012 hafa samtökin stutt við öran vöxt 
heilsustofnana sem bjóða upp á snemmtæka 
íhlutun vegna stoðkerfisvandamála en þau 
eru helsta ástæðan fyrir tímabundinni fjarveru 
frá vinnu. Á Spáni leiðir tímabundin fjarvera 
frá vinnu vegna stoðkerfisvanda til u.þ.b. 21 
milljón tapaðra vinnudaga á ári en það þýðir 
fjárhagslegt tap upp á 1,7 milljarða evra.

Snemmtækar íhlutanir við slíkar aðstæður byggja 
á þeirri hugmynd að „tækifæri“ sé til staðar fyrir 
hraðari bata sjúklinga með stoðkerfisvanda. 
Tilgátan var prófuð í stýrðri slembirannsókn 
á yfir 10.000 tilvikum þar sem fólk var frá 
vinnu tímabundið vegna stoðkerfisvanda. 
Viðmiðunarhópur hlaut staðlaða umönnun en 
íhlutunarhópur hlaut sértæka umönnun sem fólst 
meðal annars í ráðgjöf sérfræðinga, fræðslu og 
stuðningi við að snúa aftur til vinnu.

Íhlutunin leiddi til 40% fækkunar á 
veikindadögum og 45% minni notkunar á 
heilbrigðisþjónustu auk þess sem varanlegt 
örorkuhlutfall lækkaði um helming.
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2.5. Sumir hópar starfsfólks eru sérstaklega útsettir fyrir hættu

Gögn frá Evrópusambandinu og aðildarríkjum þess sýna að konur, eldri 
starfsmenn og starfsmenn með minnkaða starfsgetu eru líklegri til að segjast hafa 
stoðkerfisvandamál.39

Bregðast þarf við vinnutengdum 
stoðkerfisvandamálum þannig að forvarnir nái 
til allra starfsmanna. Hjá Evrópusambandinu 
er fyrir hendi löggjöf sem er ætlað að tryggja 
jafnræði og bæta öryggi og heilbrigði á 
vinnustöðum fyrir alla.

Ákveðnir hópar geta verið útsettir fyrir áhættu,  
t.d. konur,40 farandverkamenn,41 eldri 
starfsmenn,42 ungir starfsmenn43 og þeir 
sem eru í áhættu að verða fyrir mismunun 
á vinnustöðum vegna kynhneigðar eða 
kynvitundar (LGBTI-fólki)44, trúar, húðlitar, 
fötlunar eða þjóðernis.

Sumir þessara hópa geta verið í meiri áhættu 
að finna fyrir stoðkerfisvandamálum vegna: 

• reynsluleysis eða skorts á þjálfun;

• endurtekinnar og uppsafnaðrar áhættu í 
starfi sem getur leitt til stoðkerfisvanda, 
t.d. endurtekinna hreyfinga handa eða 
handleggja, titrings, burðar eða tilfærslu 
á þungum byrðum, vinnu við hátt 
hitastig, áreitni eða eineltis eða verða fyrir 
munnlegum svívirðingum ásamt streitu.45;

• atvinnugreinar sem þeir vinna í, 
t.d. byggingariðnaði, landbúnaði, 
heilbrigðisþjónustu, félagsþjónustu 
og hótel- og veitingageiranum;

• eðlis starfa, sem þeir eru líklegir til að 
starfa við, t.d. hefðbundna verkavinnu 
eða ófaglærðra starfa þar sem útbreiðsla 
stoðkerfisvandamála er tíðari; getur 
átt við starfsmenn í verksmiðjum, 
starfsmenn við samsetningarvinnu 
og í grunnþjónustustörfum, t.d. 
ræstitæknar, starfsmenn í landbúnaði 
og fiskvinnslu, námustarfsmenn, 
starfsmenn í byggingariðnaði og 
í framleiðslu og flutningum.

Taka þarf tillit til sérstakra þarfa og aðstæðna 
slíkra starfsmanna þegar mat er lagt á áhættu 
á vinnutengdum stoðkerfisvandamálum 
og kveðið á um forvarnir. Leiðbeiningar um 
áhættumat, sem tekur tillit til fjölbreytni, 
er í boði fyrir fyrirtæki og verður kynnt í 
herferðinni.46
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Raundæmi
Verkefni sænska Vinnueftirlitsins — skoðanir á jafnrétti kynjanna

Árið 2012 framkvæmdi sænska Vinnueftirlitið 
skoðanir í nokkrar vikur í tengslum 
við Alþjóðlega kvennadaginn 8. maí á 
„kynjajafnrétti“. Áherslan var lögð á jafnrétti 
kynjanna á vinnustöðum. Frá þessum tíma 
hefur kynjasjónarmið verið reglulegur 
hluti af eftirliti. Í eftirliti ræða starfsmenn 
vinnueftirlitsins við atvinnurekendur um 
hvernig ná megi fram góðu kynjajafnrétti í 
vinnuumhverfinu. Til dæmis með því að biðja 
atvinnurekendur um að velta fyrir sér ástæðum 
þess af hverju fleiri konur en karlar hafi verið 
fjarverandi vegna veikinda. Slíkt gæti hvatt þá 
til þess að taka á ójöfnuði í aðgerðaráætlun á 
sviði vinnuverndar.

Búið var til myndband sem skoðar 
vinnuumhverfi karla og kvenna í fiskiðjuveri. 
Myndbandið  
sýnir fjölbreytnina í störfum karlanna, 
til dæmis burð á þungum hlutum og 
aka lyfturum sem gerir þeim kleift að 
fara um fiskiðjuverið. Myndbandið 
sýnir einnig hvernig konurnar vinna 
óslitið við framleiðslulínuna og sinna 
síendurtekinni vinnu á miklum hraða með 
litla fjölbreytni. Ef vinnan væri skipulögð með 
kynjajafnrétti í huga væru starfsmennirnir 
heilbrigðari og fyrirtækið ábátasamara.

Þú getur horft á myndina hér: 
https://www.av.se/en/work-environment-work-and-inspections/work-with-the-work-
environment/gender-equality-in-the-work-environment/#4
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2.6. Stuðlað að góðri heilsu í stoðkerfi hjá yngra fólki
Niðurstöður rannsókna benda til þess að 
skólabörn finni fyrir stoðkerfisvanda á unga 
aldri. Það vekur upp spurningar með unga 
starfsmenn sem fara inn á vinnumarkað 
með stoðkerfisvandamál og eiga jafnvel eftir 
að versna við vinnu sína.47 Ungt fólk á allan 
starfsferilinn fyrir sér. Því er mikilvægt að gera 
unga fólkið meðvitað um vandamálið eins 
snemma og hægt er. Forvarnir og kynning 
varðandi góða heilsu með áherslu á stoðkerfið 
verður að byrja í skólanum.

Það er hagur allra að auka vitund um málefnið 
eins snemma og hægt er. Nýjar kennsluaðferðir 
og námsskrár sem lýðheilsuyfirvöld nota til 
að hvetja til líkamlegrar áreynslu, innan sem 
utan skólastofunnar, miða að því að stuðla 

að góðri heilsu með áherslu á stoðkerfi hjá 
komandi kynslóðum. Þessi herferð er tækifæri 
til að styðja við þessi verkefni og hjálpa til við 
að draga úr áhættu á stoðkerfisvanda meðal 
skólabarna og ungs fólks í iðnnámi. Evrópska 
vinnuverndarstofnunin ætlar sér að vinna náið 
með lýðheilsu- og skólayfirvöldum til að auka 
vitund og miðla hagnýtum hugmyndum.

©
iS

to
ck

ph
ot

o 
/ d

am
irc

ud
ic



22

Leiðbeiningar fyrir herferðina   |   Vinnuvernd er allra hagur — drögum úr álagi

Setið á skólabekk

Sumir halda því fram í gríni að skólinn 
snúist í minna mæli um að koma þekkingu 
á framfæri og meira um að undirbúa börn 
undir að sitja allt sitt líf. Á þessari stundu 
þjást um 33% barna og ungs fólks af 
einkennum vegna slæmrar líkamsstöðu. Í 
ljósi þess að tengsl eru á milli óheppilegra 
stóla, stöðugrar setu og einkennum vegna 
slæmrar líkamsstöðu mæla sérfræðingar 
með því að skólar aðlagi húsgögn sína að 
hæð hvers og eins barns. Margir skólar 
hafa einnig reynt að koma í veg fyrir að 
börn bogri við vinnu sína og hvatt til 
góðrar líkamsstöðu með aukinni líkamlegri 
áreynslu.

The German Federal Working Group for 
Posture and Movement Promotion at 
Primary Schools’ initiative, ‘Das bewegte 
Klassenzimmer’ eða hreyfanlega 
skólastofan hefur sýnt fram á hvernig 
blanda megi saman námi og hreyfingu. 
Nálgunin er eftirfarandi:

• Hreyfanleg setstaða: felur í sér 
breytilegar setstöður með aðgang 
að fjölbreyttum stólum, stillanlegum 
borðum og skápúðum sem stuðla 
að bættri líkamsbeitingu

• Nám á hreyfingu: kennslustundir 
eru skipulagðar þannig að þær 
feli í sér hreyfingu t.d. upplestur á 
hlaupum og stærðfræðileikfimi.

• Hreyfihlé: þau eru hluti af 
kennsludeginum; verkefni fela í 
sér hreyfingu og slökunarhlé til 
skiptis og leiksvæðinu er skipt upp 
í leiksvæði og hljóðlát svæði.

Frekari upplýsingar eru í boði á þýsku 
á slóðinni: https://www.baua.de/DE/
Angebote/Publikationen/Praxis/A66.html 
(bls. 26-28)
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3. Herferðin Vinnuvernd er allra hagur 2020-2022

3.1. Um þessa herferð
Herferðin Vinnuvernd er allra hagur 2020-
2022 miðar að því að auka vitund um að 
vinnutengd stoðkerfisvandamál hafa áhrif 
á allar atvinnugreinar og störf. Jafnframt 
sýna fram á að hægt sé að koma í veg fyrir 
stoðkerfisvandamál og hafa áhrif á þau 
með markvissum aðgerðum. Við stefnum að 
eftirfarandi markmiðum:

1. Auka vitund um mikilvægi og þýðingu 
forvarna í tengslum við stoðkerfisvandamál 
með því að koma á framfæri staðreyndum og 
tölum um algengi stoðkerfisvandamála og 
áhrif þeirra.

2. Að stuðla að áhættumati og virkum 
forvörnum gegn vinnutengdum 
stoðkerfisvandamálum með því að 
kynna úrræði til forvarna, m.a. verkfæri, 
leiðbeiningar og hljóð-og myndefni.

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

4. Að bæta þekkingu okkar um nýjar og 
aðsteðjandi hættur og aðra þróun er tengist  
stoðkerfisvandamálum.

5. Að auka vitund um mikilvægi endurkomu 
til vinnu og þess að halda í starfsmenn með 
langvinn stoðkerfisvandamál og hvernig 
megi framkvæma það.

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.

Evrópska vinnuverndarstofnunin býður 
atvinnurekendum upp á hagnýta aðstoð er 
felst í gagnagrunni með raundæmum um 
stoðkerfisvanda og úrræði til lausnar. Þegar 
litið er til framtíðar mun samstarf okkar við 
Evrópunetið fyrir fræðslu og þjálfun á sviði 
vinnuverndar (ENETOSH) og menntageirann 
leiða til herferðarpakka fyrir skóla með 
gagnlegum úrræðum.

Í herferðinni Vinnuvernd er allra hagur 2020-
2022 verðu unnið náið með landsskrifstofum 
og öðrum samstarfsaðilum við að miðla 
góðri reynslu og góðum starfsháttum 
varðandi stoðkerfisvanda. Einnig að tryggja 
að skilaboð herferðarinnar nái bæði til 
starfsmanna og atvinnurekanda, einkum í 
litlum og meðalstórum fyrirtækjum. Evrópska 
vinnuverndarstofnunin mun einnig standa 
fyrir verkefnum og atburðum allt tímabilið 
og jafnframt standa að verðlaunum um góða 
starfshætti. 

Herferðinni lýkur með fundi þar sem þeim er 
stuðluðu að framgangi hennar gefst kostur á 
að fagna árangri. Þar gefst einnig tækifæri til 
þess að fara yfir þann lærdóm sem var dreginn 
af herferðinni.
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Helstu dagsetningar
Upphaf herferðarinnar 
Október 2020

Evrópskar vinnuverndarvikur 
Október 2020, 2021 og 2022

Viðburður þar sem skipst verður á upplýsingum um góð fordæmi 
Október 2021

Niðurstöður verðlauna fyrir góða starfshætti 
Apríl 2022

Lokafundur herferðarinnar Vinnuvernd er allra hagur 
Nóvember 2022

3.2. Hver getur tekið þátt í herferðinni?
Við hvetjum öll fyrirtæki og einstaklinga til 
að taka þátt í herferðinni, en markmiðið er að 
vinna með eftirfarandi hópum hagsmunaaðila 
við að miðla boðskapnum:

• landsskrifstofu EU-OSHA (Vinnueftirlitið 
hérlendis) og samstarfsaðilum þeirra;

• aðilum vinnumarkaðarins 
(evrópskum og innlendum);

• sérstökum samráðhópum á vinnumarkaði;

• stefnumótandi aðilum 
(evrópskum og innlendum);

• stórum fyrirtækjum og stærri og minni 
samtökum aðila vinnumarkaðarins, 

• evrópskum stofnunum og samstarfsnetum 
þeirra (Enterprise Europe Network);

• evrópskum frjálsum félagasamtökum;

• fræðsluaðilum og menntastofnunum 
(grunnskólar, framhaldsskólar, 
háskólar og iðnskólar);

• ungliðasamtökum;

• vinnuverndarsérfræðingum 
og samtökum þeirra;

• rannsóknaraðilum á sviði vinnuverndarmála;

• vinnueftirlitum;

• fjölmiðlum.
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3.3. Hvernig á að taka þátt
Styddu herferðina með því að:

• skipuleggja viðburði og aðgerðir, 
til dæmis vinnustofur, málstofur, 
námskeið, og samkeppnir;

• miðla og birta efni herferðarinnar;

• nota og koma á framfæri hagnýtum 
verkfærum og öðru hjálparefni um 
stoðkerfisvandamál á vinnustöðum;

• miðla góðum starfsháttum til að koma í 
veg fyrir vinnutengd stoðkerfisvandamál;

• taka þátt í verðlaununum 
fyrir góða starfshætti;

• taka þátt í Evrópsku vinnuverndarvikunni;

• gerast opinber samstarfsaðili herferðarinnar 
(opið fyrir evrópsk eða alþjóðleg samtök) 
eða innlenda samstarfsaðila herferðarinnar 
(opið fyrir samtök sem starfa á landsvísu);

• gerast samstarfsaðili Evrópsku 
vinnuverndarstofnunarinnar um 
miðlun upplýsinga (opið innlendum 
eða evrópskum aðilum);

• Vertu í sambandi og fáðu að vita af 
nýjustu aðgerðum og viðburðum okkar 
á vefsíðu herferðarinnar (https://healthy-
workplaces.eu) og á samfélagsmiðlum 
á Facebook, Twitter og LinkedIn.

Af hverju gerist þú ekki opinber samstarfsaðili herferðarinnar?

Samstarfsaðilar okkar njóta góðs af aukinni 
kynningu á vefsíðu herferðarinnar og tækifæris 
til að taka þátt í viðburðum með því að miðla 
góðum starfsvenjum og öðrum viðburðum, 
dreifa skilaboðum herferðarinnar og styðja við 
hana með hagnýtum hætti.

Sjáið meira á vefsíðu herferðarinnar  
(https://healthy-workplaces.eu/is/get-involved/
become-campaign-partner).

https://healthy-workplaces.eu
https://healthy-workplaces.eu
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
https://twitter.com/EU_OSHA?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/company/european-agency-for-safety-and-health-at-work
https://healthy-workplaces.eu/is/get-involved/become-campaign-partner
https://healthy-workplaces.eu/is/get-involved/become-campaign-partner
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3.4. Verðlaun fyrir góða starfshætti
Verðlaun herferðarinnar Vinnuvernd er allra 
hagur - drögum úr álagi eru veitt fyrir góða 
starfshætti þar sem áhersla er á sjálfbærar og 
nýstárlegar nálganir við stjórnun vinnuverndar. 
Með verðlaununum er vakin athygli á þeim 
ávinning sem fyrirtæki hafa af því að taka upp 
góða vinnuverndarstarfshætti.

Öllum fyrirtækjum í aðildarríkjum, 
umsóknarríkjum, væntanlegum 
umsóknarríkjum og aðildarríkjum 
Fríverslunarsamtaka Evrópu (EFTA) er velkomið 
að senda inn tilnefningar í keppnina.

Innsendingar ættu að sýna:

• að atvinnurekendur og starfsfólk vinna 
saman til að stjórna hættunni sem stafar af 
stoðkerfisvandamálum á vinnustaðnum og 
stuðla þannig að sterkri forvarnarmenningu;

• árangursríka innleiðingu á íhlutunum;

• mælanlegar úrbætur sem minnka áhættu á 
stoðkerfið og bæta almenna vinnuvernd;

• sjálfbærni íhlutananna yfir tíma;

• að hægt sé að yfirfæra íhlutanirnar 
yfir á önnur fyrirtæki í öðrum 
atvinnugreinum eða löndum.

Landsskrifstofur Evrópsku 
vinnuverndarstofnunarinnar safna saman 
tilnefningunum og tilnefna sigurvegara 
sem taka svo þátt í Evrópukeppninni. 
Verðlaunasamkeppninni fyrir góða starfshætti 
er hleypt af stokkunum í upphafi herferðarinnar 
í október 2020. Vinningshafar eru tilkynntir í 
apríl 2022 við athöfn sem haldin er á lokaári 
herferðarinnar til að fagna afrekum þátttakenda. 
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3.5. Samstarfsaðilar okkar
Samstarf okkar við mikilvæga hagsmunaaðila 
er gríðarlega mikilvægt fyrir árangur 
herferðarinnar. Við reiðum okkur á stuðning þó 
nokkurra samstarfsneta:

• Tengiliðir innanlands: landsskrifstofur 
Evrópsku vinnuverndarstofnunarinnar 
skipuleggja allar herferðir á landsvísu um 
Vinnuvernd er allra hagur – drögum úr álagi. 
Frekari upplýsingar um landsskrifstofurnar 
má finna á vefsíðu herferðarinnar. 
Hérlendis er það Vinnueftirlitið. (https://
healthy-workplaces.eu/is/campaign-
partners/national-focal-points).

• Aðilar vinnumarkaðarins í Evrópu: aðilar 
vinnumarkaðarins eru fulltrúar hagsmuna 
starfsmanna og atvinnurekanda í Evrópu.

• Opinberir samstarfsaðilar herferðarinnar: 
100 samstarfsaðilar, evrópsk og alþjóðleg 
fyrirtæki styðja herferðina Vinnuvernd 
er allra hagur – drögum úr álagi. Frekari 
upplýsingar um hvernig eigi að gerast 
opinber samstarfsaðili má finna á vefsíðu 
herferðarinnar (https://healthy-workplaces.
eu/is/get-involved/become-campaign-
partner). 

• Samstarfsaðilar í fjölmiðlum: Evrópska 
vinnuverndarstofnunin nýtur stuðnings 
sérvalinna blaðamanna og ritstjóra um 
alla Evrópu sem hafa áhuga á því að 
stuðla að góðri vinnuvernd. Leiðandi 
evrópsk rit á sviði vinnuverndar stuðla 
að kynningu á herferðinni. Á móti kemur 
að fjölmiðlasamstarfið eykur sýnileika 
útgáfna og gerir samstarfsaðilum kleift 
að tengjast samstarfsnetum Evrópsku 
vinnuverndarstofnunarinnar og 
hagsmunaaðilum um alla Evrópu.

• Enterprise Europe Network: Samstarfsnetið 
EEN styður lítil og meðalstór fyrirtæki um 
alla Evrópu við að nýta sér rekstrartækifæri 
og nýja markaði. Þökk sé langri samvinnu 
við Vinnuverndarstofnunina hefur EEN 
samstarfsnet fulltrúa vinnuverndar í yfir 20 
Evrópulöndum sem eru virkir í að kynna 
herferðina Vinnuvernd er allra hagur.

• Stofnanir ESB og samstarfsnet þeirra, 
einkum það land sem fer með formennsku 
í Evrópusamstarfi á hverjum tíma.

• Aðrir aðilar á vegum ESB með 
áhuga á efni herferðarinnar.
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https://healthy-workplaces.eu/is/campaign-partners/national-focal-points
https://healthy-workplaces.eu/is/campaign-partners/national-focal-points
https://healthy-workplaces.eu/is/campaign-partners/national-focal-points
https://healthy-workplaces.eu/is/get-involved/become-campaign-partner
https://healthy-workplaces.eu/is/get-involved/become-campaign-partner
https://healthy-workplaces.eu/is/get-involved/become-campaign-partner
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3.6. Frekari upplýsingar og úrræði
Farið á vefsíðu herferðarinnar til að sjá ýmiss 
konar efni sem er hannað til að hjálpa þér að 
kynna og styðja herferðina. Þar má finna: 

• leiðbeiningar og bæklinga með upplýsingum 
um verðlaunin fyrir góða starfshætti;

• glærukynningar, veggspjöld og annað efni;

• verkfærasett herferðarinnar, ráðleggingar 
til að setja af stað eigin herferð og 
hjálparefni því til að stuðnings;

• nýjustu Napó-myndskeiðin sem eru 
fræðsluefni um stoðkerfisvandamál; 

• leiðarvísi fyrir hættur og 
kortlagningu líkamans;

• gagnagrunn yfir áhöld og verkfæri, hljóð- 
og myndefni, raundæmi og annað efni um 
góða starfshætti á lands- og Evrópuvísu;

• uppfærður hluti á OSHwiki um 
stoðkerfisvandamál með sérstakri 
áherslu á verkfæri og tól;

• safn upplýsingablaða og mynda um efni 
í tengslum við stoðkerfisvandamál;

• úrræði til að standa fyrir 
hópumræðum eða samtali um 
stoðkerfisvandamál á vinnustöðum;

• samantektir á netinu yfir málstofur.

Flest efni herferðarinnar má finna á 25 
tungumálum á https://healthy-workplaces.eu

https://healthy-workplaces.eu
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sem tekur til allra aðgerða og inngripa sem 
ætlað er að verja og efla heilsu og starfsgetu 
starfsmanna, og til að auðvelda öllum þeim 
sem verða fyrir skerðingu á vinnufærni vegna 
slyss eða sjúkdóms, endurkomu þeirra á 
vinnustað. EU-OSHA, Rehabilitation and return 
to work: Europe’s systems and policies, 2016. Í 
boði á https://osha.europa.eu/is/tools-and-
publications/publications/research-review-
rehabilitation-and-return-work-info-sheet/view

35 Frekari upplýsingar um endurkomu til vinnu 
má finna á https://oshwiki.eu/wiki/Return_to_
work_strategies_to_prevent_disability_from_
musculoskeletal_disorders og https://oshwiki.
eu/wiki/Rehabilitation_and_return-to-work_
polices_and_systems_in_European_Countries

36 E.-P. Takala and K.-P. Martimo, „Return  
to work strategies to prevent disability 
from musculoskeletal disorders“, OSHwiki, 
https://oshwiki.eu/wiki/Return_to_
work_strategies_to_prevent_disability_
from_musculoskeletal_disorders

37 EU-OSHA, „Samtalsvakar fyrir  
vinnustaðaumræður um stoðkerfisvandamál“. 
Í boði á https://osha.europa.eu/is/tools-and-
publications/publications/conversation-
starters-workplace-discussions-about/view

38 Luis Rodriguez-Rodriguez, Lydia Abasolo, Leticia 
Leon, Juan A. Jover, ´Early intervention for 
musculoskeletal disorders among the working 
population´, OSH-wiki, https://oshwiki.eu/
wiki/Early_intervention_for_musculoskeletal_
disorders_among_the_working_population

39 EU-OSHA, Vinnutengd stoðkerfisvandamál: 
Útbreiðsla, kostnaður og lýðfræði í ESB, 2019, 
bls. 60, bls. 63 og bls. 67. Í boði á https://
osha.europa.eu/is/publications/msds-facts-
and-figures-overview-prevalence-costs-
and-demographics-msds-europe/view

40 Orðsending frá framkvæmdastjórninni 
til Evrópuþingsins, ráðsins, efnahags- og 
félagsmálanefndar Evrópusambandsins 

og svæðanefndarinnar, „An EU Strategic 
Framework on Health and Safety at Work 
2014-2020,“ COM(2014) 332 lokaútgáfa (í boði 
á https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IS/
TXT/?uri=COM:2014:332:FIN); M. Sverke,  
H. Falkenberg, G. Kecklund, L. Magnusson  
Hanson og P. Lindfors, Women and men and 
their working conditions: The importance of 
organizational and psychosocial factors for 
work-related and health-related outcomes, 
Arbetsmiljöverket, 2017 (í boði á https://
www.av.se/globalassets/filer/publikationer/
kunskapssammanstallningar/women_and_men_
and_their_working_conditions.pdf ); EU-OSHA, 
Vinnutengd stoðkerfisvandamál: Útbreiðsla, 
kostnaður og lýðfræði í ESB, 2019, bls. 60-65  
(í boði á https://osha.europa.eu/is/publications/
msds-facts-and-figures-overview-prevalence-
costs-and-demographics-msds-europe/view).

41 EU-OSHA, rannsókn á útgefnu efni um 
farandverkamenn, 2007 (í boði á https://osha.
europa.eu/is/publications/literature_reviews/
migrant_workers/view); Evrópuþingið, 
„Occupational health and safety risks for the 
most vulnerable workers“, 2011 (í boði á http://
www.europarl.europa.eu/thinktank/is/document.
html?reference=IPOL-EMPL_ET(2011)464436).

42 EU-OSHA, Vinnutengd stoðkerfisvandamál: 
Útbreiðsla, kostnaður og lýðfræði í ESB, 
2019, bls. 62-66. Í boði á https://osha.
europa.eu/is/publications/msds-facts-
and-figures-overview-prevalence-costs-
and-demographics-msds-europe/view

43 EU-OSHA, vinnuvernd í tölum: Ungir launþegar — 
Staðreyndir og tölur, 2007 (í boði á https://osha.
europa.eu/is/publications/report-osh-figures-
young-workers-facts-and-figures/view); EU-OSHA, 
Vinnuvernd í tölum: Vinnutengd stoðkerfisvandamál 
í ESB — Staðreyndir og tölur, 2010 (í boði 
á https://osha.europa.eu/is/publications/
osh-figures-work-related-musculoskeletal-
disorders-eu-facts-and-figures/view).

44 Útbreidd og stöðug mismunun á vinnustöðum 
gegn LGBTI-fólki hefur verið skrásett í 
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vísindarannsóknum, stýrðum rannsóknum, 
háskólaritum, dómsmálum, kvörtunum til ríkis 
og sveitarfélaga, kvörtunum til samtaka og í 
dagblöðum, bókum og öðrum miðlum. Sjá til 
dæmis, B. Sears og C. Mallory, „Employment 
discrimination of LGBT people: Existence 
and impact“, í C. M. Duffy, Sexual orientation 
discrimination in the workplace, 2014 (í boði á 
https://escholarship.org/content/qt9qs0n354/
qt9qs0n354.pdf); Center for American Progress, 
„Gay and transgender people face high rates of 
workplace discrimination and harassment“, 2011, 
https://www.americanprogress.org/issues/lgbt/
news/2011/06/02/9872/gay-and-transgender-
people-face-high-rates-of-workplace-
discrimination-and-harassment/; J. M. Grant, 
L. A. Mottet og J. Tanis, Injustice at every turn: A 
report of the National Transgender Discrimination 
Survey, 2011 (í boði á https://static1.squarespace.
com/static/566c7f0c2399a3bdabb57553/t/56
6cbf2c57eb8de92a5392e6/1449967404768/
ntds_full.pdf ); E. Ozeren, „Sexual orientation 
discrimination in the workplace: A systematic 
review of the literature“, Procedia: Social and 
Behavioural Sciences, 109, 2014, bls. 1203-
1215 (í boði á https://www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S187704281305252X); Y. Y. W. 
Chan, A study of occupational health: Disclosing 
homosexuality in the workplace, 2016 í boði á 
http://commons.ln.edu.hk/cgi/viewcontent.
cgi?article=1012&context=socsci_fyp); European 
Bank for Development and Reconstruction, 
„Sexual orientation and earnings: New evidence 
from the UK“, 2016 (í boði á https://papers.ssrn.
com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3119665); 
C. Bjorkenstam et al., „Is work disability more 
common among same-sex than different-sex 
married people?“, Epidemiology (Sunnyvale),  
6, 2016, bls. 242 (í boði á https://www.
omicsonline.org/open-access/is-work-disability-
more-common-among-samesex-than-
differentsex-marriedpeople-2161-1165-1000242.
php?aid=75240).

45  Fjölmargir vísindamenn hafa rannsakað  
þetta samband á milli sálfélagslegrar áhættu  

og stoðkerfisvandamála. Sjá til dæmis,  
Y. Roquelaure, Musculoskeletal disorders and 
psychosocial factors at work, 2018 (í boði á 
https://www.etui.org/Publications2/Reports/
Musculoskeletal-disorders-and-psychosocial-
factors-at-work) eða A. Ropponen et al, 
„Physical work load and psychological stress 
of daily activities as predictors of disability 
pension due to musculoskeletal disorders“, 
Scandinavian Journal of Public Health, 42, 
2014, bls. 370-376 (í boði á https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24608095).

46 Úrræði með kynbundið áhættumat eru meðal 
annars EU-OSHA, „Staðreyndablað 43 — 
kynbundin málefni með í áhættumati“, 2003 
(í boði á https://osha.europa.eu/is/tools-and-
publications/publications/factsheets/43);  
EU-OSHA, „Konur og vinnuafl sem eldist: 
Implications for occupational safety and health“, 
2016 (í boði á https://osha.europa.eu/is/tools-and-
publications/publications/safer-and-healthier-
work-any-age-women-and-ageing-workforce-1/
view); Sænska vinnueftirlitið, „How to improve 
the work environment for both women and men“, 
2019 (í boði á https://www.av.se/globalassets/filer/
publikationer/broschyrer/english/how-can-the-
work-environment-be-better-for-both-women-
and-men-broschyr-adi-690eng.pdf); Senior 
Labour Inspectors’ Committee Working Group 
on New and Emerging Risks (EMEX), Principles for 
labour inspectors with regard to diversity-sensitive 
risk assessment, particularly as regards age, gender, 
and other demographic characteristics, 2018 (í boði 
á https://www.ispettorato.gov.it/it-it/Attivita/
Documents/Attivita-internazionale/Principles-for-
abour-inspectors-on-diversity-sensitive-RA.pdf).

47 EU-OSHA, Vinnuafl sem eldist: Áhrif á  
vinnuvernd — Rýni í rannsóknir, 2016, bls. 38. 
Í boði á https://osha.europa.eu/sites/default/
files/publications/documents/The_ageing_
workforce_implications_for_OSH.pdf
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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 
og vinnur með fyrirtækjum um alla Evrópu við að bæta 
vinnuaðstæður.

EU-OSHA stendur einnig fyrir herferðunum 
Vinnuvernd er allra hagur með stuðningi stofnana 
Evrópusambandsins og aðila vinnumarkaðarins í 
Evrópu. Landsskrifstofur stofnunarinnar sjá um skipulag 
herferðanna innanlands. Herferðinni 2020-2022 
Vinnuvernd er allra hagur — léttu byrðarnar, 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.

Vinnuverndarstofnun Evrópu 
C/Santiago de Compostela 12 
48003 Bilbao, SPÁNI 
Netfang: information@osha.europa.eu 
www.healthy-workplaces.eu
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