
Hæfilegt álag — Heilbrigt stoðkerfi
Evrópska vinnuverndarstofnunin (EU-OSHA) stendur 
fyrir herferð í Evrópu árin 2020-2022 til að vekja athygli á 
vinnutengdum stoðkerfissjúkdómum og mikilvægi þess að 
koma í veg fyrir þá. Markmiðið er að hvetja atvinnurekendur, 
starfsmenn og aðra hagsmunaaðila til að vinna saman að 
því að koma í veg fyrir stoðkerfisvanda og stuðla að góðri 
stoðkerfisheilsu meðal starfsmanna ESB.

Lykilatriði
• Atvinnurekendur og fulltrúar starfsmanna geta 

nýtt sér líkamskort til að safna upplýsingum frá 
starfsmannahópum um áhrif vinnu á líkama þeirra, svo 
sem um verki og sársauka í stoðkerfi.

• Starfsfólk notar litaða penna eða límmiða til að merkja 
inn á spjald sem sýnir útlínur líkamans hvar þeir finna fyrir 
verkjum. Heildarniðurstöður af þessari kortlagningu er 
hægt að nota til að:

 – greina vanda tengdan vinnustaðnum sem gæti þurft 
skoða nánar;

 – hvetja starfsfólk til að ræða lausnir á þeim vanda sem 
niðurstöður sýna.

• Við kortlagningu hættu á vinnustaðnum er svipuð aðferð 
notuð. Starfsfólk notar litaða penna eða límmiða til að 
merkja inn á kort af vinnustaðnum hvar hættan liggur.

• Niðurstöðurnar er hægt að nota sem hluta af áhættumati 
og endurskoðun þess, en þær koma ekki í stað formlegs 
áhættumats.

Hægt er að hlaða niður öllum upplýsingablöðum og öðru 
efni af vefsíðu herferðar EU-OSHA fyrir heilbrigða vinnustaði 
(https://healthy-workplaces.eu/is).

Kortlagning 
líkamans og 

áhættuþátta á vinnustað 
til að koma í veg fyrir 

stoðkerfisvanda
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Vinnuvernd er allra hagur. Fyrir þig og þinn vinnustað.

Vinnuvernd
er allra hagur
HÆFILEGT ÁLAG  
HEILBRIGT STOÐKERFI

https://healthy-workplaces.eu/is
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Mikilvægi þátttöku starfsmanna
Samráð við starfsmenn og virk þátttaka þeirra er nauðsynleg til að 
tryggja að áhættumat fyrir stoðkerfissjúkdóma sé fullnægjandi, 
og að aðgerðirnar sem valdar eru til að takast á við þá skili árangri. 
Þetta er ástæðan fyrir því að atvinnurekendum ber lagaleg skylda 
til að hafa samráð við starfsmenn um öryggis- og heilbrigðismál. 
Starfsmenn vita hvaða verkjum þeir finna fyrir og hvaða þættir í 
starfinu geta komið þeim af stað. Vegna þess að þeir þekkja starf 
sitt og hafa ítarlega þekkingu á hvaða störfum þeir sinna, geta þeir 
jafnframt haft hugmyndir um hagnýtar lausnir á vandamálunum. 
Það er einnig mikilvægt, ef breyta á vinnubrögðum, að starfsfólki 
finnist það eiga hlut í lausninni og taki þátt í hvernig henni er hrint 
í framkvæmd. Þegar starfsfólk tekur ekki þátt í nægilegum mæli 
minnka möguleikarnir á að finna réttu lausnina og hrinda henni í 
framkvæmd með góðum árangri. Dæmi um góða starfshætti sem 
safnað hefur verið saman af Evrópsku vinnuverndarstofnunni er 
til vitnis um mikilvægi þátttöku starfsfólks (Worker participation 
practices: a review of EU-OSHA case studies, fáanlegar á:  
https://osha.europa.eu/en/publications/worker-participation-
practices-review-eu-osha-case-studies/view).

Meginreglur um þátttöku starfsmanna 
Þátttaka starfsmanna er tvíhliða samvinna milli atvinnurekenda 
og starfsfólks eða fulltrúa þeirra. Burtséð frá stærð vinnustaðar eru 
meginreglurnar þær sömu, þó að fyrirkomulagið sé mismunandi og 
fer eftir innlendri löggjöf. Þessar meginreglur eru::

• að tala saman - hlusta á það sem sagt er, læra af því og starfa eftir því;

• að leita eftir og deila skoðunum og upplýsingum;

• að ræða málin tímanlega;

• að taka tillit til þess sem allir hafa að segja;

• að taka ákvarðanir saman;

• að treysta og bera virðingu hvert fyrir öðru.

Kortlagning
Ein leið til að fá hóp starfsfólks til að taka virkan þátt í að koma 
auga á hættur, gera áhættumat og taka ákvarðanir um lausnir 
er að beita gagnvirkum aðferðum með líkamskortlagningu og 
áhættukortlagningu. Þess konar kortlagning er notuð til að 
sameina upplýsingar um stoðkerfisvanda starfsfólks með því að 
nota sjónrænar myndir til að varpa ljósi á algeng vandamál til 
frekari skoðunar eða aðgerða, sem annar valkostur í stað þess að 
nota kannanir til dæmis. Líkamskortlagning og áhættukortlagning 
eru sérlega gagnlegar aðferðir til að veita upplýsingar um 
einkenni frá stoðkerfi sem tengjast áhættu á vinnustað, og skapa 
grundvöll fyrir hópumræður.

Þessar gagnvirku aðferðir eru venjulega framkvæmdar á 
fundi eða vinnustofu með hópi starfsfólks og gerir þeim kleift 
að ræða vinnustað sinn, hvernig hann hefur áhrif á heilsu 
þeirra og hvaða úrbætur væri hægt að gera. Kortlagning gerir 
starfsfólki einnig kleift að sjá hvort vandamál þeirra séu í raun 
vinnutengd. Einstaklingur kann að þjást af ákveðnum verk, en ef 
líkamskortlagning sýnir að allir finna fyrir samskonar verk bendir 
það til þess að hann sé líklegur til að vera vinnutengdur.

Í kjölfarið er síðan hægt að færa niðurstöðurnar í áhættumat og 
endurskoðunarferli. 

Líkamskortlagning - verkfæri til að ná starfsfólki saman til að 
ræða hvernig starf þeirra hefur áhrif á heilsu þeirra. Það hefur 
að mestu verið notað til að koma auga á stoðkerfisvandamál 
og áhættuþætti tengda þeim, en er jafn áhrifaríkt til að 
skjalfesta önnur heilsufarsleg vandamál, eins og streitu.

Áhættukortlagning - tækni sem hjálpar til við að koma 
auga á og forgangsraða öllum hættum á vinnustað, eins og 
streitu, efnafræðilegum, eðlisfræðilegum eða líffræðilegum 
hættum sem og þáttum tengdum innihaldi og skipulagi 
vinnunnar. Hönnun á framkvæmd vinnu og vinnuaðstöðu.
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Líkamskortlagning 
Auðvelt er að koma auga á hættur sem tengjast öryggi við 
skoðun á vinnustað, en miklu erfiðara er að komast að því hvernig 
vinna getur skaðað líkama starfsmanna. Líkamskortlagning er 
leið til að bregðast við þessu og greina þannig algeng mynstur 
heilsufarsvandamála meðal starfsmanna á tilteknum vinnustað eða 
sem vinna sömu vinnu.

Líkamskort er mynd sem sýnir framan og aftan á líkama. Í 
sameiginlegu verkefni nota starfsmenn litaða penna eða límmiða 
til að setja punkta framan og aftan á líkamskortið á flettirit, til 
að gefa til kynna hvar þeir finna fyrir verkjum meðan þeir vinna. 
Niðurstaðan er kort sem sýnir þróun einkenna starfsmanna.

Algeng einkenni er síðan hægt að greina með því að skoða mynstur 
sem koma fram. Því fleiri sem merkin eru á sama stað á líkamskortinu, 
þýðir að fleiri starfsmenn greina frá sömu einkennum og því líklegra 
er það sé til marks um eitthvað vinnutengt, frekar en einangrað, 
einstaklingsbundið vandamál. Tæknin virkar best með hóp starfsfólks 
sem vinna sömu eða svipuð störf.

Að framkvæma kortlagningu.
Aðföng

• Útlínur líkama að framan og aftan (veggspjaldastærð eða minni). 
(ATHUGA: Það er hægt að útbúa stórt líkamskort með því að 
teikna í kringum einstakling sem liggur á gólfinu.)

• Evrópska vinnuverndarstofnunin (EU-OSHA) er með til niðurhals 
spjöld með útlínum karla og kvenna - sjá viðauka við þetta 
upplýsingablað

• Litaðir pennar eða límmiðar með mismunandi litum til að bera 
kennsl á mismunandi einkenni. Til dæmis:

 – Rauður fyrir verki og sársauka;

 – Blár fyrir skurði og mar; 

 – Grænn fyrir veikindi;

 – Svartur fyrir streitueinkenni

 – Gulur fyrir annað .

• Flettitöflur, pappír og pennar fyrir hópvinnu og ábendingarlota 
þar sem þátttakendur ræða fullunnin líkamskort.

Framkvæmdin

1. Kortlagning einkenna

Biðjið starfsfólkið um að setja límmiða eða litaða punkta á 
líkamskortið til að sýna hvar verkirnir eru.

Þegar þau staðsetja límmiðana skaltu biðja hvern og einn um að 
útskýra stuttlega hvers vegna þau hafa komið miðunum fyrir á 
þessum stað og skrá niður svör þeirra.

Biðjið starfsfólkið um að hugsa um vöðvaverki, svo og aðrar 
hættur, svo sem streitueinkenni (t.d. höfuðverk) eða hvort þeim 
er of heitt eða kalt, þar sem þetta getur einnig haft áhrif á hættu á 
stoðkerfissjúkdómum.

Líkamskortið getur hjálpað til við að gefa til kynna hvort tiltekið 
einkenni sé vandamál fyrir aðeins einn starfsmann eða fyrir alla þegar 
margir miðar eða punktar eru settir á sama staðinn á spjaldinu. 

2. Rætt um einkennin

Þegar allir eru búnir að setja límmiða eða litaða punkta á líkamskortið 
skaltu biðja hópinn að skoða það saman, og ræða það sem þeir sjá. 
Mögulegar spurningar sem hægt er að spyrja gætu verið:

• Getið þið séð einhverja klasa af punktum eða  
sameiginleg punktamynstur?

• Getið þið séð einhvern mun?

• Getið þið greint og útskýrt hvað klasar gætu þýtt í tengslum við 
stoðkerfisvanda, eins og verki eða langvarandi veikindi? (Hægt 
er að bæta merkimiðum við kortið til að benda á hverju klasarnir 
gætu tengst.)

3. Að koma auga á hættuna -  
hverjar heldur þú að orsakirnar geti verið?

Þegar einkennin hafa verið greind skaltu ræða mögulegar orsakir við 
hópinn. Mögulegar spurningar sem hægt er að spyrja gætu verið:

• Getið þið greint mismunandi hættur?

• Getið þið séð einhver mynstur eða sérkenni í  
hættunni sem bent er á?

Skráðu niður svör þeirra á flettitöflu. Þetta væri hægt að gera með 
því að skipta hópnum í smærri hópa og láta síðan hvern hóp skýra 
öllum hópnum frá niðurstöðum sínum.

Orsakirnar eru kannski ekki allar vinnutengdar, en því fleiri starfs-
menn sem tilkynna sömu einkenni, því líklegra er að vinnan eða 
vinnuumhverfið sé áhrifaþáttur.

Að framan Að aftan

Verkir og sársauki Streitueinkenni
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4. Að koma auga á lausnir og forgangsröðun aðgerða -  
getið þið stungið upp á einhverjum lausnum?

Ljúkið lotunni með því að biðja hópinn að ræða hvaða lausnir væri 
hægt að leggja til og hvernig á að forgangsraða. Aftur væri hægt að 
gera þetta með því að skipta hópnum í smærri hópa og láta síðan 
hvern hóp skýra öllum hópnum frá niðurstöðum sínum.

Kortlagning hættu
Kortlagning hættu er svipað ferli notað til þess að safna 
upplýsingum um hættur á vinnustað. Starfsmenn nota litaða 
penna eða límmiða til að merkja við á korti af vinnustað sínum 
hvar hættan liggur. Kortlagning hættu hjálpar starfsfólki að sjá 
vinnustaðinn sinn fyrir sér og hættuna sem er til staðar.

Að framkvæma kortlagningu 
Aðföng

• Flettitöflur og pappír.

• Litaðir pennar eða límmiðar sem má nota á eftirfarandi hátt:

 – Einn möguleikinn er að nota liti til að bera kennsl á  
mismunandi hættur:

Rauður fyrir hættur tengdum hönnun vinnustaða (t.d. 
vinnuvistfræðilegir þættir);

Blár fyrir eðlisfræðilega hættu (t.d. hávaða, hita);

Svartur fyrir sálfélagslega hættu (t.d. streitu, vaktavinnu);

Grænn fyrir efnahættur; og

Brúnn vegna líffræðilegrar hættu s.s. smithættu

 – Annar möguleiki er að einbeita sér meira að stoðkerfissjúkdómum:

Appelsínugulur fyrir hættur þegar handleika þarf viðfangsefni;

Gulur fyrir endurtekna vinnu;

Bleikur fyrir líkamsstöðu (t.d. óþægilegar líkamsstöður, kyrrstöðu);

Fjólublár fyrir hreyfingar þar sem beita þarf miklum krafti;

Rauður fyrir hættur tengdum hönnun verkefna og tækja (t.d. 
léleg vinnuvistfræði); og

Svartur fyrir vinnuskipulag og streitu (t.d. hraða/ákefð, vinnuhlé, 
vinnuálag/kröfur, stjórn á því hvernig vinnunni er háttað).

Framkvæmdin

Biðjið hóp starfsfólks sem vinna á sömu stöðum að teikna 
vinnusvæði sitt, þar á meðal búnaðinn á svæðinu, sig sjálft og 
samstarfsfólk sitt. (ATHUGA: Grunnmynd af vinnusvæðinu gæti 
verið fáanleg og er hugsanlega hægt að nota hana.) Biðjið starfsfólk 
að merkja hættur með lituðum límmiðum eða pennum.

1. Kortleggið vinnusvæðið 

Fáið þátttakendur til að vinna saman í hóp við að:

• teikna raunverulegt skipulag af vinnusvæðum þeirra;

• bæta vinnufélögum við (þá má teikna sem hermimynd);

• teikna allar hættur sem eru til staðar;

• merkja hætturnar, t.d. heitt yfirborð;

• litakóða hættuflokkana.
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2. Ræða hætturnar

Þegar kortið hefur verið teiknað skaltu spyrja starfsfólkið hvað blasir 
við þeim. Mögulegar spurningar sem hægt er að spyrja eru meðal 
annars eftirfarandi. 

• Eru einhver mynstur eða algengar hættur?

• Kemur eitthvað á óvart við það sem þið sjáið?

• Af hverju eru þessar mismunandi hættur til staðar?

• Hvaða hættur eru mikilvægastar og alvarlegastar?

Skráðu niður svör þeirra á flettitöflu.

Þetta væri hægt að gera með því að skipta í smærri hópa og láta 
síðan hvern hóp skýra öllum hópnum frá niðurstöðum sínum.

3. Að koma auga á lausnir og forgangsröðun aðgerða - getið 
þið stungið upp á einhverjum lausnum?

Ljúkið lotunni með því að spyrja hópinn: 

• Hvaða lausnir væri hægt að leggja til? Þetta gæti verið gert með 
því að nota töflu með fjórum fyrirsögnum: „Hætta“, „Orsök“, „Áhrif“ 
og „Hvað er hægt að gera?“.

• Hvaða forgangsröð væri hægt að setja (t.d. byggt á því hvaða 
hættur eru alvarlegastar, hvaða skref væri hægt að taka til 
skemmri tíma og til lengri tíma litið)?

Hluti af áhættumati og eftirfylgni 
Hægt er að ræða niðurstöður kortlagningar meðal starfsfólks, í 
öryggisnefnd o.s.frv. Ef niðurstöður kortlagningar eru notaðar sem 
hluti af áhættumati, er að úrbótum loknum, hægt að endurtaka 
kortlagninguna sem lið í að meta árangur úrbóta. Hins vegar, þó 
að hægt sé að nota kortlagningartækni sem hluta af áhættumati 
kemur hún ekki í stað formlegs áhættumats. Það er mjög mikilvægt 
að brugðist sé við niðurstöðum kortlagningarinnar og að starfsfólk 
fái endurgjöf, svo þeir viti að skoðanir þeirra og þátttaka séu metin 
að verðleikum og að tekið hafi verið tillit til þeirra.

Enn fremur er hægt að koma auga á tiltekin þemu (s.s. einkenni 
sem lýsa hópnum) með því að bera saman einkenni starfsfólks sem 
vinnur á sama svæði eða vinnur sömu verkefni. Þetta er síðan hægt 
að bera saman við einkenni annarra hópa frá sama vinnustað til að 
sjá hvernig vandamál eru mismunandi milli starfa. Til að leitast við 
að sjá mun milli kynja er hægt að nota tæknina með því að skipta í 
kvenna- og karlahópa og bera saman niðurstöðurnar.

Kortlagningarverkefni ættu að fela í sér samantekt í lokin þar sem 
starfsmenn taka þátt í að skrá alvarlegustu áhyggjurnar og ræða tillögur 
– að gefa starfsfólki kost á að taka þátt í að forgangsraða og skipuleggja 
aðgerðir hjálpar til við að þróa áætlanir sem munu virka í reynd.

Kortlagning á vinnustöðum
Kortlagningartækni hefur verið mikið notuð til að ræða heilsu og 
öryggi. Í sumum tilvikum hafa hagsmunaaðilar svo sem stéttarfélög 
framkvæmt kortlagningu sem nær aftur í tímann. Þá er rifjað upp 
með starfsmönnum hvernig vinnustaðurinn var skipulagður áður 
og kort teiknað til að fá innsýn í möguleg tengsl milli vinnu og 
langvinnra sjúkdóma sem hafa síðbúin áhrif, svo sem krabbamein.
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Dæmi um kortlagningu hagsmunaaðila með 
hópi starfsfólks

Ræstitæknar sem vinna kvöldvakt 
Í kortlagningunni komu fram klasar sem sýndu verki í úlnlið 
og mjóbaki. Í framhaldi af umræðu um algeng einkenni kom 
fram að áður fyrr voru bónvélar fyrir gólf ýmist hafðar á hverri 
hæð eða þeim lyft á milli hæða af tveimur ræstitæknum eða 
af ræstitækni og húsverði. Breyting á starfsháttum hafði í för 
með sér að vélum var fækkað sem leiddi til þess að það þurfti 
oftar að færa þær á milli, þar með talið upp og niður stigann, 
stundum af aðeins einum ræstitækni.

Hópur kennara 
Kortlagning leiddi í ljós klasa sem bentu til verkja í úlnlið, 
augnþreytu og verkja í mjóbaki. Talið var að þetta væri vegna 
aukinnar tölvunotkunar og því að deila þyrfti vinnuaðstöðu 
við tölvu sem leiddi til vinnuvistfræðilegra vandamála. 
Breytingarnar sem voru lagðar til fólu m.a. í sér að útvega 
leiðbeiningar um líkamsbeitingu og stillanlega stóla.

Húsverðir og starfsfólk mötuneyta  
Kortlagning leiddi í ljós að starfsfólk mötuneyta þjáðist af 
svipuðum einkennum, þreytu og verkjum í fótleggjum, en 
húsverðir af þreytu, almennum verkjum og höfuðverkjum. 
Verkefni í mötuneyti voru endurskipulögð þannig að allir 
starfsmenn gátu fengið hlé frá verkefnum sem fela í sér 
langvarandi stöður. Kynnt var tímaáætlun með það að 
markmiði að fylgjast með og dreifa álagi húsvarða yfir vikuna.
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Notkun kortlagningartækni í námi  
og þjálfun
Þar sem líkamskortlagning er góð aðferð til að skapa 
vitundarvakningu getur hún virkað vel í kennslustofunni eða með 
ungu starfsfólki sem þekkir ekki hvernig vinna getur leitt til verkja.

Tæknina er hægt að nota víða og á margvíslegan hátt. Hugmyndir 
um hvernig má nota líkamskort og áhættukort í fræðslu gætu verið:

• að biðja nemendur að merkja á kort af kennslustofunni hvað í 
geti valdið verkjum, t.d. stólar, töskur;

• að biðja nemendur um að merkja á líkamskort hvar þeir eru með 
verki eftir skóladaginn.

Önnur aðferð er að gera verkefni með nemendum sem hafa verið 
í verknámi. Nemendur vinna saman að því að búa til „áhættukort“ 
yfir hættuna sem þeir stóðu frammi fyrir í starfinu, á teikningum 
sem þeir gera af vinnustöðum. Úr áhættukortunum búa þau til lista 
yfir hættur. Því næst forgangsraða nemendur listanum, til dæmis 
með því að ákveða þrjár mikilvægustu hætturnar og réttlæta val 
sitt. Þeir ræða síðan hugmyndir til að greina mögulegar leiðir til 
að útrýma hættunni sem greind er. Nemendur eru síðan beðnir 
um að kynna áhættukort sitt fyrir hinum í bekknum. Þessi tækni 
hvetur ungt fólk til að tala saman um öryggi og búa sameiginlega 
til lausnir á þeim vandamálum sem það finnur.

Einnig er hægt að nota tæknina með ungu starfsfólki 
hjúkrunarheimila. Starfsmennirnir setja „ái-límmiða“ á hvorn annan 
til að gefa til kynna verki og sársauka sem tengjast mismunandi 
athöfnum. Eftir að ljósi hefur verið varpað á algeng vandamál, til 
dæmis á bak- eða axlarsvæðinu, og þeim veitt athygli, geta umræður 
síðan beinst að spurningum eins og „hvað veldur verkjunum og 
sársaukanum?“ og „hvernig getum við komið í veg fyrir þá?“

©
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Á heimasíðu Napo er einföld kennsluáætlun byggð á 
líkamskortlagningu. „Napo fræðir um líkamann – bakið“, 
til notkunar með grunnskólabörnum fæst á: 
https://www.napofilm.net/is/learning-with-napo/napo-
for-teachers/be-body-wise-napo-back

Hiti HitiÓþægileg 
líkamsstaða

Óþægileg 
líkamsstaða

Kalt

G E Y M S L A FRYSTIKLEFI

LyftaLyfta

S TA R F S F Ó L K  V I N N U R  M E Ð  M AT VÆ L I

Skurður á skurðarbretti Skurður á skurðarbretti

Skurður á skurðarbretti Skurður á skurðarbretti

Streita Hröð vinna

Dæmi um hættukort

https://www.napofilm.net/is/learning-with-napo/napo-for-teachers/be-body-wise-napo-back
https://www.napofilm.net/is/learning-with-napo/napo-for-teachers/be-body-wise-napo-back
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Ávinningur og veikleikar kortlagningartækni
Það eru margvíslegur ávinningur af því að nýta kortagerð með 
þátttöku starfsmanna við áhættumat og til að fylgjast með 
vinnuferlum. Sem dæmi má nefna eftirfarandi:

Líkamskortagerð

• veitir upplýsingar;

• byggir á þekkingu og reynslu starfsmanna;

• gerir starfsfólk að þátttakendum á gagnvirkan hátt;

• gerir starfsfólk að þátttakendum við áhættumat og eftirlit;

• vekur starfsfólk til vitundar um vinnustaðinn sinn;

• nýtist við að greina vinnutengd vandamál frá vandamálum sem 
eru ekki vinnutengd;

• er hægt að nota í námi og þjálfun í skólum og með starfsnemum, 
svo og á vinnustöðum;

• er gagnleg þegar vandamál eru af óþekktum uppruna;

• er sérstaklega gagnleg ef lestrarfærni eða tungumál er vandamál; 
það er aðferð sem hægt er að nota víða og laga að þörfum 
viðkomandi starfsmannahóps.

Veikleikar sem þarf að hafa í huga:

• Nægilegan tíma þarf til að kortagerðin verði árangursrík og skilvirk.

• Líkamskortagerð getur verið óþægileg eða of persónuleg og 
getur valdið því að sumt starfsfólk fari hjá sér. Önnur aðferð er að 
hengja upp veggspjöld nokkrum dögum fyrir kortagerðina, t.d. á 
sameiginlegri kaffistofu, og biðja starfsfólk hvert fyrir sig að merkja 
við staði á kortinu. Þannig geta þeir fengið aukið svigrúm til að taka 
þátt í verkefninu án þess að það skapi óþægindi.

• Starfsfólk þarf að geta treyst ferlinu og vera fullvissað um að 
niðurstöðurnar verði aðeins notaðar við áhættumat fyrir hópinn, en 
ekki til að fylgjast með eða meta heilsu einstakra starfsmanna. 

Frekari upplýsingar
• Health and Safety Executive, ‘Body mapping tool’ 

(http://www.hse.gov.uk/msd/pdfs/body-mapping-questionnaire.pdf).

• Victorian Trades Hall Council, Occupational Health and Safety Training Unit, body mapping guidance 
(http://www.ohsrep.org.au/tool-kit/ohs-reps-@-work-mapping-/part-1-body-mapping).

• Hazards Magazine, DIY research resources interactive hazards detective tool   
(http://www.hazards.org/diyresearch/).

• Health and Safety Executive, ‘Slips and trips mapping tool’ (https://www.hse.gov.uk/slips/mappingtool.pdf ).

• Health and Safety Authority, ‘Mapping hazards to control slips, trips and falls’  
(https://www.hsa.ie/eng/Topics/Slips_Trips_Falls/High-risk_Areas/Mapping_Hazards/).

• Irish Congress of Trade Unions, Using Workplace and Body Mapping Tools 
(https://www.ictu.ie/download/pdf/health_safety_risk_map.pdf).

• Trades Union Congress, Health and Safety and Organising – A guide for reps 
(https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/TUC%2025951%20Health%20and%20Safety%20Organising%20Report%20v4%20Lo-res.pdf). 
Fela í sér leiðbeiningar fyrir stéttarfélög um kortlagningu.

• Alþjóðavinnumálastofnuninni, Barefoot Research – A worker’s manual for organising on work security 
(https://www.ilo.org/public/english/protection/ses/info/publ/2barefoot.htm).

• Wigmorising website sections on body and workplace mapping  (https://www.wigmorising.ca/).

http://www.hse.gov.uk/msd/pdfs/body-mapping-questionnaire.pdf
http://www.ohsrep.org.au/tool-kit/ohs-reps-@-work-mapping-/part-1-body-mapping
http://www.hazards.org/diyresearch/
https://www.hse.gov.uk/slips/mappingtool.pdf
https://www.hsa.ie/eng/Topics/Slips_Trips_Falls/High-risk_Areas/Mapping_Hazards/
https://www.ictu.ie/download/pdf/health_safety_risk_map.pdf
https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/TUC%2025951%20Health%20and%20Safety%20Organising%20Report%20v4%20Lo-res.pdf
https://www.ilo.org/public/english/protection/ses/info/publ/2barefoot.htm
https://www.wigmorising.ca/
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Fyrir afritun eða notkun á myndum sem tilheyra ekki EU-OSHA, þarf að leita leyfis beint frá rétthafa.

Aðföng Evrópsku 
vinnuverndarstofnunarinnar
• Þátttaka starfsmanna í vinnuverndarstarfi – hagnýtur leiðarvísir 

(https://osha.europa.eu/en/publications/worker-participation-
occupational-safety-and-health-practical-guide/view).  
Þessi leiðarvísir gefur almennar ráðleggingar um þátttöku 
starfsmanna.

• Samtalsvaki 7: Söfnun upplýsinga um fyrstu einkenni 
stoðkerfisvanda, í Samtalsvakar fyrir umræður um 
stoðkerfisvandamál á vinnustað  
(https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/
conversation-starters-workplace-discussions-about/view). 
Æfing til að ræða um notkun líkamskortlagningar.

• Napo - þjálfunarmyndband: Þekkið fyrstu merki um 
stoðkerfisvanda (https://www.napofilm.net/lt/learning-with-
napo/napo-in-the-workplace/know-early-signs-msds-0). Hluti af 
verkfærum Napo: „Skilningur á stoðkerfisvanda“. Leiðbeiningar 
um hvernig á að stjórna hópvinnu við kortlagningu með því að 
nota stutta kvikmynd frá Napo. 

• ‘Body mapping for MSDs – using individual body maps’ OSHwiki   
(https://oshwiki.eu/wiki/Body_mapping_for_MSDs_-_using_
individual_body_maps).

• ‘Hazard mapping and MSDs’, OSHwiki  
(https://oshwiki.eu/wiki/Hazard_mapping_and_MSDs).

Sniðmát fyrir líkamskort - heimildir
• EU-OSHA - sniðmát karla og kvenna til niðurhals - sjá viðauka við þetta upplýsingablað

• Sniðmát fyrir útlínur líkama: https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/
healthy-workers-thriving-companies-practical-guide-wellbeing/view (2 priedas).

• Klippimyndasafn fyrir ókeypis sniðmát líkamai: http://clipart-library.com/person-outline.html

• Unite the Union, Negotiators’ Guide – Women’s health, safety and well-being at work 
(https://unitetheunion.org/media/1480/womens-health-safety-well-being-at-work-unite-
guide.pdf ). Inniheldur líkamskort fyrir starfsfólk á afgreiðslukassa og bílstjóra.

http://www.healthy-workplaces.eu
https://osha.europa.eu/en/publications/worker-participation-occupational-safety-and-health-practical-guide/view
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https://www.napofilm.net/lt/learning-with-napo/napo-in-the-workplace/know-early-signs-msds-0
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https://unitetheunion.org/media/1480/womens-health-safety-well-being-at-work-unite-guide.pdf

