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Þegar horft er tilbaka yfir árið 2015 má sjá að EU-OSHA afrekaði ýmislegt og vann marga sigra á árinu. 
Fyrstu niðurstöður helstu könnunnar EU-OSHA, þ.e. önnur útgáfa evrópsku fyrirtækjakönnunarinnar um 
nýjar og aðsteðjandi hættur (ESENER-2), voru kynntar. Og ný gagnvirk könnun var sett í loftið sem gerir 
notendum kleift að kynna sér gagnagrunn ESENER. Heilmikil vinna fór fram í tengslum við verkefni 
Evrópuþingsins „Öruggari og heilsusamlegri vinna fyrir alla aldurshópa“, en afrakstur hennar verður 
nýttur í herferðina fyrir heilsusamlegri vinnustaði 2016-2017. Ekki nóg með það heldur var þetta líka gott 
ár fyrir gagnvirka hættumatið sem EU-OSHA setti á netið, en þetta mat fékk mjög góðar viðtökur og 
verkefnið hlaut viðurkenninguna „Best Practice Certificate“ hjá EPSA (European Public Sector Award). 
Verðlaunaafhendingin fyrir góða starfshætti og aðalfundur vinnuverndar voru hápunktar á dagatali 
herferðarinnar og undirbúningur hófst fyrir herferðina um Vinnuvernd alla ævi 2016-2017.  

 

1 Að gera ráð fyrir breytingum 
Nú þegar vinnuumhverfið er orðið síbreytilegt er afar 
mikilvægt að sjá fyrir hvers kyns breytingar og greina 
nýjar og aðsteðjandi hættur sem steðja að vinnuvernd 
(OSH) starfsfólks. Til að ná þessu markmiði framkvæmir 
EU-OSHA viðamiklar framtíðarrannsóknir sem notast 
við sviðsmyndagreiningu til að greina hættur til lengri 
tíma. Í kjölfar tveggja vel heppnaðra rannsókna um nýjar 
og aðsteðjandi hættur sem lauk 20141 birti EU-OSHA 
útboð fyrir tveggja ára framtíðarverkefni í tengslum við 
útbreiðslu á upplýsinga- og fjarskiptatækni og breytingar 
á vinnustaðsetningu 2 . Þessi samningur, sem hlaut 
verðlaun í desember 2015, er til tíu ára og miðar við að 
vinna hefjist í ársbyrjun 2016. 

Auk þess að framkvæma rannsóknir á væntanlegum vandamálum vinnuverndar er einnig mikilvægt að 
stuðla að umræðu á meðal hagsmunaðila um nýjar og aðsteðjandi hættur. Þess vegna lét EU-OSHA 
vinna þrjár sérfræðigreinar um ólíka þætti vinnu í framtíðinni og áhrif hennar á öryggi og heilsu: (1) 
hópvistun (crowdsourcing), vinna með tilkomu vinnuskipta; (2) lyfjamisnotkun, misnotkun sem er líkleg 
til að aukast vegna aukinnar samkeppni á vinnustað; og (3) sjálfstýring og þróun gervigreindar. 
Greinarhöfundarnir kynntu greinarnar fyrir landsskrifstofum og fulltrúum framkvæmdastjórnar 
Evrópusambandsins í Bilbao í júní 2015 og miklar umræður hófust í kjölfarið. 

Að lokum var birt grein um lykilþætti fyrir skilvirkra innleiðingu á niðurstöðum framtíðarrannsóknanna í 
desember 20153, en þessar niðurstöður munu auka áhrif rannsóknanna og stuðla að innleiðingu þeirra 
í stefnumótun. 

 

2 Staðreyndir og tölur 
ESENER 
ESENER er eitt af helstu verkefnum EU-OSHA. Það er ítarleg könnun sem var gerð á vinnustöðum í 
Evrópu, þar á meðal ör- og smáfyrirtækja (MSE), sem gefur nákvæma mynd af því hvernig hættum í 
vinnuvernd (OSH) er stýrt. ESENER-2 gerði könnun á næstum 50.000 vinnustöðum í 36 löndum. Fyrsta 

                                            
 
1 „Umfangskönnun um framsýni gagnvart nýjum og aðsteðjandi hættum og vandamálum í tengslum við vinnuvernd (OSH)“ og 

„Framsýni gagnvart nýjum og aðsteðjandi hættum í vinnuvernd í tengslum við tækninýjungar í grænum störfum“ 
2 „Framsýni gagnvart nýjum og aðsteðjandi hættum í vinnuvernd í tengslum við upplýsinga- og fjarskiptatækni (ICT) og 

vinnustaðsetningu fyrir 2025“. 
3 „Árangursþættir til áhrifa á stefnumótun í framtíðarrannsóknum“. 

© European Union, 2016/EC - Audiovisual Service/ Mynd: Steffi Loos 

https://osha.europa.eu/is/emerging-risks
https://osha.europa.eu/is/tools-and-publications/publications/future-work-crowdsourcing/view
https://osha.europa.eu/is/tools-and-publications/publications/future-work-performance-enhancing-drugs/view
https://osha.europa.eu/is/tools-and-publications/publications/future-work-robotics/view
https://osha.europa.eu/is/surveys-and-statistics-osh/esener
https://osha.europa.eu/is/tools-and-publications/publications/reports/scoping-study-for-a-foresight-on-new-and-emerging-osh-risks-and-challenges/view
https://osha.europa.eu/is/tools-and-publications/publications/reports/green-jobs-foresight-new-emerging-risks-technologies/view
https://osha.europa.eu/is/tools-and-publications/publications/achieving-impacts-policy-foresight-studies/view
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greining á niðurstöðum og samantekt var birt í febrúar og júní 2015, en helstu niðurstöður voru kynntar 
á ráðstefnunni Latvian Presidency Conference í Riga í apríl.  

Nýja gagnvirka EU-OSHA netkönnuningerir notendum kleift að kynna sér á einfaldan hátt niðurstöður 
könnunarinnar. Hægt er að flokka niðurstöðurnar eftir stærð fyrirtækja eða geira og svo er hægt að sjá 
þær fyrir alla Evrópu eða fyrir einstök lönd þar sem niðurstöðurnar koma fram sem kort eða súlurit. Í 
grófum dráttum hafa sálfélagslegar hættur og þær hættur sem leiða til kvilla í vöðva- og beinakerfi verið 
greindar af ESENER-2 sem algengustu áhættuþættirnir. Könnunin leiddi einnig í ljós að hættumat er 
ennþá besta leiðin til að takast á við hættur á vinnustöðum og að mikil þátttaka starfsfólks er áreiðanlegt 
merki um góða vinnuverndarstjórnun. 

 

Yfirlit yfir vinnuverndarmál: 
Á árinu 2015 voru helstu niðurstöður EU-OSHA 
tilraunarverkefnisins „Öruggari og heilsusamlegri vinna á 
öllum aldri - vinnuvernd í tengslum við hækkandi aldurs 
vinnuafls“ kynntar fyrir stefnumótendum, starfsfólki 
vinnuverndar og fulltrúum aðila vinnumarkaðarins. 
Markmið verkefnisins er að átta sig á vandamálum 
vinnuverndar sem stafar af öldrun vinnuafls Evrópu, en 
ráðstefnan skapaði vettvang fyrir endurgjöf, sérfræðiálit 
og umræðu um niðurstöðurnar til að stuðla að heildrænni 
nálgun á vinnuvernd um alla Evrópu. Mikilvægi þessa 
málaflokks er slíkt að það leiddi til herferðarinnar 
Vinnuvernd er allra hagur 2016-2017. 

Annað yfirlit EU-OSHA einblínir á annan mikilvægan markhóp: örfyrirtæki og smáfyrirtæki (MSE)4. Þessi 
fyrirtæki gegna lykilhlutverki í hagkerfi Evrópu - þau hafa um helming vinnuafls ESB í vinnu, en þegar 
kemur að hættustjórnun vinnuverndar standa þau frammi fyrir ákveðnum vandamálum. Fyrsta verkhluta 
(af fjórum) í þessu verkefni lauk 2015, en þar kom í ljós að það er ekki aðeins tilföng ör- og smáfyrirtækja 
sem skera úr um velgengni við vinnuverndarstjórnun heldur einnig víðara samhengi þeirra. 

Og ný yfirlit vinnuverndar voru kynnt 2015. Það fyrra, sem snýr að vinnutengdum sjúkdómum og örorku, 
leggur áherslu á þrjú atriði: (1) endurhæfingu starfsfólks sem fær krabbamein, (2) vinnutengda sjúkdóma 
vegna líffræðilegra áhrifavalda og (3) aðferðir við að greina vinnutengda sjúkdóma. Það seinna beinir 
snýr að einu helsta markmiði stofnunarinnar: að hjálpa stefnumótendum og rannsóknaraðilum að gera 
sér grein fyrir kostnaði lélegrar vinnuverndar og þeim kostum sem góð vinnuverndarstjórnun hefur í för 
með sér. Verkefnið er til margra ára og er markmið þess að ná fram betra kostnaðarmati á vinnutengdum 
veikindum, slysum og dauðsföllum. 

 

3 Tól fyrir stjórnun á vinnuverndarmálum 
OiRA er vettvangur á netinu þar sem notendur geta framkvæmt hratt og auðveldlega áhættumat án þess 
að greiða fyrir það. Þarna má finna tól sem eru sniðin að sérhverjum geira og sérhönnuð fyrir ör- og 
smáfyrirtæki. Gert var mat á Oira snemma á árinu 2015 og leiddu niðurstöðurnar í ljós að 
hagsmunaaðilar eru mjög ánægðir með verkefnið og þeir gera ráð fyrir að það stækki enn meir. Í árslok 
2015 var heildarfjöldi OiRA tóla 86 talsins, og voru þá 30 enn í þróun og ný verkfæri væntanleg fyrir hina 
ýmsu atvinnugeira, þ.m.t. veitingahúsageirann, íþróttir og lifandi viðburði. Á árinu 2015 var einnig gefið 
út nýtt notendaviðmót, OiRA 2.0, þar sem heildarupplifun notenda var bætt. Og til að enda árið með stæl 
hlaut OiRA verkefnið vottunina „Best Practice Certificate“ á verðlaunahátíð opinbera geirans í Evrópu 
(EPSA) í nóvember. 

                                            
 
4 „Efling vinnuverndar í ör- og smáfyrirtækjum í Evrópu.“ 
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https://osha.europa.eu/is/tools-and-publications/interactive-dashboard
https://osha.europa.eu/is/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/is/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/is/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://www.healthy-workplaces.eu/is
https://osha.europa.eu/is/themes/safety-and-health-micro-and-small-enterprises
https://osha.europa.eu/is/tools-and-publications/oira
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Auk OiRA er verið þróa sífellt fleiri rafræn tól (e-tools). EU-OSHA hefur tekið að sér að stuðla að þróun 
og kynningu rafrænna tóla í gegnum vefsíðuna sína, frekar en að þróa rafrænu tólin sjálf. Árið 2015 hélt 
stofnunin tvö námskeið í rafrænum tólum: annars vegar um þróun forrita fyrir farsíma og hins vegar um 
rafræn tól fyrir ör- og smáfyrirtæki. 

 

4 Vitundarvakning 
Herferðir 
Fyrir 2014-2015 herferðina, Góð vinnuvernd vinnur á streitu, lögðu samstarfsaðilar EU-OSHA mikið af 
mörkum, þ.m.t. opinberir samstarfsaðilar herferðarinnar (OCP), samstarfsaðilar í fjölmiðlum og 
landsskrifstofur. Yfir100 opinberir samstarfsaðilar voru fengnir til liðs við herferðina og settu þeir saman 
fjölmarga viðburði, þ.m.t. námskeið, vinnustofur og málstofur. Ekki nóg með það heldur tóku 34 
samstarfsaðilar í fjölmiðlumþátt í að breiða út boðskap herferðarinnar eins víða og mögulegt var og þeir 
skipulögðu einnig ýmsa viðburði. 

Vinnuverndarverðlaunin fyrir góða starfshætti  voru á 
meðal hápunkta í herferðinni 2014-2015. 
Verðlaunaafhendingin fór fram í Riga í apríl 2015 þar 
sem 11 stofnanir hlutu verðlaun og aðrar 12 fengu 
mikið lof. Þessi dæmi um góða starfshætti sýna að 
það er hægt að takast á við sálfélagslegar hættur með 
góðum árangri, óháð eðli stofnunarinnar. Evrópuvika 
vinnuverndar sem fram fór í október 2015 beindi 
athygli Evrópu að sálfélagslegum hættum og streitu 
við vinnu, en að því tilefni skipulögðu landsskrifstofur 
alls konar viðburði. Og Aðalfundur um heilsusamlega 
vinnustaði sem fram fór í nóvember var annar 
hápunktur, en þar komu saman 300 þátttakendur 
hvaðanæva að úr Evrópu til að fara yfir nýliðna 
herferð og undirbúa þá næstu. Viðburðurinn var 

tileinkaður minningu dr. Eusebio Rial González (1966-2014) sem upphaflega setti herðferðina saman.  
Að setja viðmið - eða gagnkvæm miðlun góðra starfsvenja - verður sífellt mikilvægari þáttur fyrir 
samstarfsaðila EU-OSHA herferðarinnar. Fyrsti viðburðurinn sem setti slík viðmið fór fram í herferðinni 
2012-2013 og árangur þessara viðburða hefur aukist allar götur síðan. Í júlí 2015 birti EU-OSHA skýrslu 
um árangursrík framtök við setningu viðmiða5. 
ECAP (The European Campaign Assistance Package) 
veitir landsskrifstofum gagnlegan stuðning í tengslum við 
viðburði herferðanna og árið 2015 var ECAP sérstaklega 
vinsælt. Landsskrifstofurnar óskuðu eftir 19 landsfundum 
samstarfsaðila, 65 námskeiðum fyrir hagsmunaaðila og 
11 viðtölum, svo fátt eitt sé nefnt. Og að lokum ber að 
nefna nokkrar mikilvægar frumraunir í þessari herferð: 
fréttabréf herferðarinnar er gefið út annan hvern mánuð 
og inniheldur upplýsingar og fréttir um viðburði 
herferðarinnar og samfélagsmiðlar voru nýttir vel til að 
kynna herferðina @EUmanagestress. Þegar herferðinni 
lauk var @EU_OSHA með 14 þúsund fylgjendur á 
Twitter. 

                                            
 
5 ‘Skýrsla um árangursríka viðmiðasetningu í vinnuvernd’. 

Gagnkvæm miðlun góðra starfsvenja í Brussel 
dagana 5-6 mars 2015 

Aðalfundur um heilsusamlega vinnustaði, nóvember 
2015, tileinkaður minningu dr. Dr Eusebio Rial González 
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http://hw2014.healthy-workplaces.eu/is
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/is/campaign-partners/official-campaign-partners/all-campaign-partners
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/is/campaign-partners/media-partners
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/is/campaign-partners/media-partners
https://osha.europa.eu/is/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards
https://osha.europa.eu/is/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards
https://osha.europa.eu/is/about-eu-osha/press-room/european-week-safety-and-health-work-let%E2%80%99s-work-together-manage-stress
https://osha.europa.eu/is/about-eu-osha/press-room/european-week-safety-and-health-work-let%E2%80%99s-work-together-manage-stress
https://osha.europa.eu/is/about-eu-osha/press-room/european-week-safety-and-health-work-let%E2%80%99s-work-together-manage-stress
https://osha.europa.eu/is/about-eu-osha/press-room/european-week-safety-and-health-work-let%E2%80%99s-work-together-manage-stress
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/is/get-involved/summit-2015
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/is/get-involved/summit-2015
https://osha.europa.eu/is/tools-and-publications/publications/report-eu-osha-review-successful-occupational-safety-and-health/view
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Undirbúningur fyrir Heilsusamlega vinnustaði fyrir alla aldurshópa 2016-2017 var kominn langt á veg. 
Þessi herferð snýr að öldrun vinnuafls Evrópu og markmiðið er að stuðla að sjálfbærri starfsævi fyrir alla 
aldurshópa.  

 

Liðir í vitundarvakningu 
Í október 2015 voru Kvikmyndaverðlaun 
heilsusamlegra vinnustaða kynnt í Leipzig í 
sjöunda sinn. Þar voru tveir sigurvegarar. Annars 
vegar heimildarmyndin Work for One Day eftir 
Rita Bakacs sem fjallar um eins dags vinnur sem 
er úthlutað snemma morguns og banvæn áhrif 
erfiðisvinnu, lágra launa og öryggisleysis. Hins 
vegar er það teiknimyndin Automatic Fitness eftir 
Alejandra Tomei og Alberto Couceiro, en hér er á 
ferðinni meinhæðin ádeila á hugmyndina um 
„mannauð“ í starfsumhverfi nútímans og sýnir 
andstæðurnar á milli heims sem yfirfullur af vinnu 
og svo heim ótryggrar vinnu. 

Napo gegndi einnig lykilhlutverki í 
vitundarvakningu EU-OSHA árið 2015. Ný mynd 
um rafmagnshættur, Napo in … shocking situations, var framleidd og ný vefsíða Napó var opnuð og 
gerði almenningi kleift að sækja myndir og ákveðnar senur. Þar sem Napó fyrir kennara, sem er 
verkfærakista á netinu sem inniheldur kennsluáætlanir og tilföng sem byggja á Napó-myndskeiðunum, 
hefur nú verið í þróun í þrjú ár lét EU-OSHA framkvæma mat utanaðkomandi aðila. Matið leiddi í ljós að 
landsskrifstofurnar og notendur voru mjög ánægðir með gæði tilfanganna, en það þyrfti að bæta 
dreifingu verkfærakistunnar. 

Að lokum má nefna að alls konar viðburðir fóru fram á árinu 2015. Á Evrópudeginum reisti EU-OSHA 
bás í Bilbao til að ræða við borgarbúa um vinnuvernd. Og EU-OSHA mætti á fjölda viðburða, þ.m.t. 
þrítugastaogfyrsta alþjóðaþingið um vinnuverndarmál (ICOH) í Seúl, þrettánda þing Evrópusambands 
verkalýðsfélaga (ETUC) í París og A+A alþjóðaþingið og kaupstefnu í lok október í Dusseldorf. 

 

Samstarf um þekkingu 
OSHwiki er fjöltyngdur vettvangur EU-OSHA á netinu þar sem notendur geta deilt þekkingu sinni á 
vinnuvernd og myndað tengsl á netinu. Markmiðið er að bjóða upp á aðgengilega og áreiðanlega 
upplýsingaveitu sem OSHwiki samfélagið getur auðveldlega uppfært og þýtt. Eingöngu viðurkenndir 
höfundar geta skrifað greinar. OSHwiki hóf göngu sína árið 2014 og markmiðið fyrir árið 2015 var að 
stækka þekkingargrunninn með því að nýta samfélagsmiðlana við kynningu á OSHwiki og laða að nýja 
höfunda. Það varð til þess að nýjar greinar birtust og eldri greinum var breytt eða þær þýddar og 
heimsóknir á OSHwiki vefsíðuna jukust til muna. 

 

Samstarf og samskipti við fyrirtæki 
Árið 2015 innleiddi stjórnarnefndin aðgerðir til að gera henni kleift að skipuleggja lengra fram í tímann, 
þ.m.t. að endurskipuleggja fundaráætlanir til að þær passi betur við vinnuhring áætlana- og álitsgerða 
fyrir viðburði EU-OSHA. Aðrar ákvarðanir sem teknar voru var t.d. að taka upp stjórnaráætlunina fyrir 
2016, þemað fyrir herferðina um heilsusamlega vinnustaði 2018-2019 (sem mun snúa að skaðlegum 
efnum) og innleiðing frekari aðgerða til að koma í veg fyrir fjársvik og hagsmunaágreininga. 

EU-OSHA hélt áfram að vinna með Evrópuþinginu og -nefndinni og tók þátt í umræðum um vinnuvernd 
og við viðræðunefnd starfsgreina, auk þess að styðja og aðstoða Evrópuráðið. Hún vann einnig náið 
með evrópskum aðilum vinnumarkaðarins; til dæmis tók EU-OSHA þátt í og kynnti vinnustofu um kyn 

Kvikmyndaverðlaun heilsusamlegra vinnustaða kynnt á 
DOK Leipzig 

© EU-OSHA 

https://www.healthy-workplaces.eu/is
https://osha.europa.eu/is/healthy-workplaces-campaigns/hw-film-award/award-winner-2015
https://osha.europa.eu/is/healthy-workplaces-campaigns/hw-film-award/award-winner-2015
https://www.napofilm.net/is/napos-films/napo-in%E2%80%A6-shocking-situations
https://www.napofilm.net/is
https://www.napofilm.net/is/using-napo/napo-for-teachers
https://osha.europa.eu/is/tools-and-publications/oshwiki
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og sjálfbæra vinnu á ráðstefnu ETUI (European Trade Union Institute) um heilsu og vinnu kvenna sem 
fram fór í mars. 

Í júní fór ný fyrirtækjasíða EU-OSHA í loftið. Vefurinn fékk ferskt og nýtt útlit og auk þess varð hann 
aðgengilegri og notendavænni á snjalltækjum. Við árslok 2015 hafði síðan fengið yfir 2,5 milljónir 
heimsókna. Ný áætlun um tengsl við viðskiptavini, sem var þróuð 2015, er innlimuð í fyrirtækjasíðuna. 
Samfélagsmiðlar hjálpuðu EU-OSHA að ná til fleira fólks, en fjöldi fylgjenda og áhangenda eykst stöðugt. 

EU-OSHA hefur unnið í rúmlega tíu ár, 
undir hatti fjármögnunarleiðar fyrir 
foraðildarstuðning (IPA), ásamt 
landsskrifstofum vinnuverndar í 
Tyrklandi og öðrum löndum og 
svæðum á vestanverðum 
Balkanskaganum að undirbúningi 
þeirra fyrir innleiðingu inn í EU-OSHA 
kerfið. Eftir árshlé var nýr samningur 
undirritaður í nóvember 2015 sem gerði 
EU-OSHA kleift að halda áfram 
fjárhagslegum og praktískum stuðningi 
á árinu 2016.  

Tveggja ára verkefni EU-OSHA um 
evrópska nágrannastefnu lauk í janúar 2016. Á þeim tveimur árum sem verkefnið stóð yfir lagði EU-
OSHA sitt af mörkum til þróunar vinnuverndarkerfa í samstarfslöndum austarlega og sunnanlega í 
álfunni, en stofnunin aðstoðaði við að koma landsskrifstofum á laggirnar, þjálfaði starfsfólk, miðlaði 
góðum starfsvenjum og þýddi grundvallarlesefni yfir á nokkur tungumál.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://osha.europa.eu/is/
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HVERNIG Á AÐ NÁLGAST RIT EVRÓPUSAMBANDSINS 

Gjaldfrjáls rit: 

• eitt eintak: 
í gegnum bókabúð Evrópusambandsins (http://bookshop.europa.eu); 

• fleiri en eitt eintak eða veggspjöld/kort: 
frá sendiskrifstofum Evrópusambandsins ((http://ec.europa.eu/represent_en.htm); frá 
sendinefndum í löndum utan Evrópusambandsins (http://eeas.europa.eu/delegations/index_en.htm); 
með því að hafa samband við þjónustuna Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_en.htm) 
eða með því að hringja í 00 800 6 7 8 9 10 11 (gjaldfrjálst símanúmer alls staðar í 
Evrópusambandinu) (*). 
 
(*) Veittar upplýsingar eru gjaldfrjálsar, svo eru flest símtöl (þrátt fyrir að sum símafyrirtæki, símaklefar eða hótel kunni að 
taka gjald fyrir). 

Verðlögð rit: 

• í gegnum bókabúð Evrópusambandsins (http://bookshop.europa.eu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bookshop.europa.eu/
http://europa.eu.int/citizensrights/signpost/about/index_en.htm#note1#note1
http://bookshop.europa.eu/


Yfirlit - ársskýrsla 2015 

 Evrópska vinnuverndarstofnunin - EU-OSHA  8 

 

 

Evrópska vinnuverndarstofnunin -  EU-OSHA  

12 Santiago de Compostela, 
E-48009 Bilbao - Spáni 
Sími +34 944358400 
Fax +34 944358401 
Tölvupóstfang: information@osha.europa.eu 

http://osha.europa.eu 

Vinnuverndarstofnun Evrópu (EU-OSHA) 
leggur sitt af mörkunum við að gera Evrópu 

að öruggari, heilbrigðari og afkastameiri stað 

til að vinna á. Stofnunin rannsakar, þróar og 

dreifir áreiðanlegum, réttum og óhlutdrægum 

upplýsingum um öryggis- og heilbrigðismál og 

skipuleggur vitundarherferðir um alla Evrópu. 

Stofnunin, sem var sett á fót af 

Evrópusambandinu árið 1994 og er með 

höfuðstöðvar í Bilbaó á Spáni, stuðlar að 

samvinnu fulltrúa framkvæmdastjórnar 

Evrópusambandsins, fulltrúa frá stjórnsýslu-

stofnunum aðildarríkjanna, frá samtökum 

atvinnurekenda og launþega ásamt leiðandi 

sérfræðinga frá hverju og einu aðildarríki ESB 

og annars staðar frá. 

mailto:information@osha.europa.eu
http://osha.europa.eu/
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