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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/1709 

frá 13. nóvember 2018 

þar sem tilgreind eru tækniatriði viðhengisins fyrir árið 2020 um vinnuslys og önnur vinnutengd 

heilbrigðisvandamál að því er varðar vinnumarkaðskönnunina samkvæmt reglugerð ráðsins  

(EB) nr. 577/98 (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EB) nr. 577/98 frá 9. mars 1998 um skipulag vinnumarkaðskönnunar í Bandalaginu (1), 

einkum 5. mgr. 7. gr. a, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Eins og lögð er áhersla á í orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar um stefnuramma ESB um heilsuvernd og öryggi á 

vinnustað 2014–2020 (2) er nauðsynlegt að bæta gæði söfnunar hagskýrslugagna um vinnutengd slys og sjúkdóma, 

váhrif í starfi og vinnutengd heilbrigðisvandamál. Með því að framlengja viðhengið um vinnuslys og vinnutengd 

heilbrigðisvandamál, sem var gert 1999, 2007 og 2013, ætti að vera mögulegt að bæta við gögnin sem aðildarríki létu í 

té samkvæmt reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 349/2011 (3). Enn fremur ætti framlenging þessa viðhengis 

að veita upplýsingar um váhrif í starfi gagnvart áhættuþáttum er snerta líkamlegt heilbrigði og andlega vellíðan. 

2) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1851 (4) tilgreinir og lýsir sviðum sértækra upplýsinga 

(„undireininga“) sem ættu að vera í viðhenginu fyrir árið 2020 um vinnuslys og önnur vinnutengd heilbrigðisvandamál. 

3) Framkvæmdastjórnin ætti að tilgreina tækniatriði, síur, flokkunarkóða og frest fyrir sendingu gagna sem falla undir 

viðhengið um vinnuslys og önnur vinnutengd heilbrigðisvandamál. 

4) Ráðstafanirnar sem kveðið er á um í þessari reglugerð eru í samræmi við álit nefndarinnar um evrópska hagskýr-

slukerfið. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Tækniatriði viðhengisins fyrir árið 2020 um vinnuslys og önnur vinnutengd heilbrigðisvandamál, síurnar, flokkunarkóðar sem 

nota á og fresturinn til að senda niðurstöðurnar til framkvæmdastjórnarinnar eru sett fram í viðaukanum. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 286, 14.11.2018, bls. 3. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 198/2018 

frá 10. júlí 2019 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. EB L 77, 14.3.1998, bls. 3. 

(2) COM(2014) 332 lokaútgáfa frá 6. júní 2014. 

(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 349/2011 frá 11. apríl 2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1338/2008 um hagskýrslur Bandalagsins um lýðheilsu og heilbrigði og öryggi á vinnustað, að því er varðar hagskýrslur um vinnuslys 

(Stjtíð. ESB. L 97, 12.4.2011, bls. 3). 

(4) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1851 frá 14. júní 2016 um samþykkt áætlunar um viðhengi fyrir árin 2019, 2020 

og 2021 fyrir vinnumarkaðskönnunina sem kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EB) nr. 577/98 (Stjtíð. ESB L 284, 20.10.2016, bls. 1). 

2019/EES/76/03 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 13. nóvember 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____   
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VIÐAUKI 

Í viðauka þessum eru settir fram tækniatriði, síur og flokkunarkóðar sem nota á í viðhenginu um vinnuslys og önnur vinnutengd 

heilbrigðisvandamál sem áætlað er að framkvæma á árinu 2020. Í honum eru einnig settar fram dagsetningar um að leggja fram 

gögn fyrir framkvæmdastjórnina. 

Frestur til að senda niðurstöðurnar til framkvæmdastjórnarinnar: 31. mars 2021. 

Síur og flokkunarkóðar sem nota á við gagnasendingar: eins og sett er fram í III. viðauka við reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (EB) nr 377/2008 (1). 

Dálkar ætlaðir fyrir valkvæða vægisstuðla sem nota á ef um hlutaúrtak er að ræða eða ef ekki er svarað: í dálkum 226–229 eru 

heilar tölur og í dálkum 230 og 231 eru aukastafir. 

1) Undireining: „Vinnuslys“ 

Sía: 15 < ALDUR ≤ 74 

Heiti/dálkur Kóði Lýsing Sía 

    

ACCIDNUM  Fjöldi vinnuslysa á næstliðnum 12 mánuðum (WSTATOR = 1,2) 

211  Vinnuslys sem leiða til meiðsla og urðu á síðustu 12 mánuðum 

fyrir viðmiðunarvikuna 

eða (WSTATOR = 3-5 

and EXISTPR = 1 

 0 Ekkert og YEARPR og 

 1 Eitt MONTHPR er ekki 

 2 Tvö eða fleiri eldra en 1 ár 

 9 Á ekki við (ekki talið með í síunni) fyrir 

 Autt Ekki svarað/veit ekki viðmiðunarvika) 

    

ACCIDTYP  Tegund vinnuslysa ACCIDNUM = 1,2 

212  Hvort síðasta vinnuslys hafi verið umferðarslys eða ekki  

 1 Umferðarslys  

 2 Slys, annað en umferðarslys  

 9 Á ekki við (ekki talið með í síunni)  

 Autt Ekki svarað/veit ekki  

    

ACCIDJOB  Starf sem tengist slysinu ACCIDNUM = 1,2 

213  Verk sem sinnt var þegar síðasta vinnuslys sem orsakaði meiðsli 

átti sér stað 

 

 1 Núverandi aðalstarf  

 2 Annað núverandi starf  

 3 Síðasta starf (á aðeins við um einstaklinga sem eru ekki í vinnu)  

  

(1) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 377/2008 frá 25. apríl 2008 um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 577/98 um skipulag 

vinnumarkaðskönnunar í Bandalaginu að því er varðar kerfisskráningu fyrir gagnaflutninga frá og með árinu 2009, notkun hlutaúrtaks við 

öflun gagna um formgerðarbreytur og skilgreiningu á viðmiðunarfjórðungum (Stjtíð. ESB L 114, 26.4.2008, bls. 57). 
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Heiti/dálkur Kóði Lýsing Sía 

 4 Önnur núverandi eða fyrrverandi störf  

 9 Á ekki við (ekki talið með í síunni)  

 Autt Ekki svarað/veit ekki  

    

ACCIDBRK  Lengd fjarvista frá vinnu vegna vinnuslyssins ACCIDNUM = 1,2 

214–215  Fjöldi almanaksdaga — að undanskildum slysadeginum — á  

12 mánuðum fyrir viðmiðunarvikuna þar sem einstaklingurinn var 

óvinnufær vegna síðasta vinnuslyss sem leiddi til meiðsla 

 

 00 Enn frá vinnu því að viðkomandi hefur enn ekki jafnað sig eftir 

slysið en gerir ráð fyrir að snúa aftur til vinnu síðar 

 

 01 Gerir ekki ráð fyrir að snúa aftur til vinnu vegna þessa slyss  

 02 Minna en einn dagur eða ekkert frá vinnu  

 03 A.m.k. einn dagur en skemur en fjórir dagar  

 04 A.m.k. fjórir dagar en skemur en tvær vikur  

 05 A.m.k. tvær vikur en skemur en einn mánuður  

 06 A.m.k. einn mánuður en skemur en þrír mánuðir  

 07 A.m.k. þrír mánuðir en skemur en sex mánuðir  

 08 A.m.k. sex mánuðir en skemur en níu mánuðir  

 09 Milli níu og 12 mánuðir  

 99 Á ekki við (ekki talið með í síunni)  

 Autt Ekki svarað/veit ekki  

    

2) Undireining: „Vinnutengd heilbrigðisvandamál“ 

Sía: 15 < ALDUR ≤ 74 

Heiti/dálkur Kóði Lýsing Sía 

    

HPROBNUM  Fjöldi vinnutengdra heilbrigðisvandamála á næstliðnum  

12 mánuðum 

(WSTATOR = 1,2) 

eða 

216  Líkamleg eða andleg heilbrigðisvandamál sem hafa þjakað 

einstaklinginn á síðustu 12 mánuðum fyrir viðmiðunarvikuna og 

orsökuðust eða versnuðu við vinnu, óháð fyrri skráðum 

vinnuslysum. 

(WSTATOR = 3–5 og 

EXISTPR = 1) 

 0 Ekkert  

 1 Eitt  

 2 Tvö eða fleiri  

 9 Á ekki við (ekki talið með í síunni)  

 Autt Ekki svarað/veit ekki  
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Heiti/dálkur Kóði Lýsing Sía 

    

HPROBTYP  Tegund vinnutengdra heilbrigðisvandamála HPROBNUM = 1,2 

217-218  Tegund alvarlegustu vinnuslysa sem orsökuðust af eða versnuðu 

við vinnu 

 

 00 Vandamál sem tengjast beinum, liðum eða vöðvum og hafa 

einkum áhrif á háls, axlir, handleggi eða hendur 

 

 01 Vandamál sem tengjast beinum, liðum eða vöðvum og hafa 

einkum áhrif á mjaðmir, hné, fótleggi eða fætur 

 

 02 Vandamál sem tengjast beinum, liðum eða vöðvum og hafa 

einkum áhrif á bak 

 

 03 Öndunar- eða lungnavandamál  

 04 Húðvandamál  

 05 Vandamál sem tengist heyrn  

 06 Streita, þunglyndi eða kvíði  

 07 Höfuðverkur og/eða augnþreyta  

 08 Hjartasjúkdómur eða hjartaáfall eða aðrir blóðrásarkvillar  

 09 Smitsjúkdómar (veiru- eða bakteríusýkingar eða aðrar sýkingar)  

 10 Maga-, lifrar-, nýrna- eða meltingarkvillar  

 11 Annars konar heilbrigðisvandamál  

 99 Á ekki við (ekki talið með í síunni)  

 Autt Ekki svarað/veit ekki  

    

HPROBLIM  Heilbrigðisvandamál sem takmarkar daglegar athafnir HPROBNUM = 1,2 

219  Hvort alvarlegasta heilbrigðisvandamálið, sem orsakaðist af eða 

versnaði við vinnu, takmarki möguleika einstaklingsins til að 

sinna daglegum störfum, annaðhvort í vinnu eða utan hennar 

 

 0 Nei  

 1 Já, að einhverju leyti  

 2 Já, talsvert  

 9 Á ekki við (ekki talið með í síunni)  

 Autt Ekki svarað/veit ekki  

    

HPROBJOB  Starf sem tengist heilbrigðisvandamálinu HPROBNUM = 1,2 

220  Starf sem olli alvarlegasta heilbrigðisvandamálinu eða varð til 

þess að það versnaði. 

 

 1 Núverandi aðalstarf  

 2 Annað núverandi starf  

 3 Síðasta starf (á aðeins við um einstaklinga sem eru ekki í vinnu)  

 4 Önnur núverandi eða fyrrverandi störf  

 9 Á ekki við (ekki talið með í síunni)  

 Autt Ekki svarað/veit ekki  
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Heiti/dálkur Kóði Lýsing Sía 

    

HPROBBRK  Lengd fjarvista frá vinnu vegna vinnutengda heilbrigð-

isvandamálsins 

HPROBNUM = 1,2 

221–222  Fjöldi almanaksdaga á 12 mánuðum fyrir viðmiðunarvikuna þar 

sem einstaklingurinn var óvinnufær vegna alvarlegasta heilbrigð-

isvandamálsins sem orsakaðist af eða versnaði við vinnu 

 

 00 Enn frá vinnu því viðkomandi hefur enn ekki jafnað sig eftir 

heilbrigðisvandamál en gerir ráð fyrir að snúa aftur til vinnu síðar 

 

 01 Gerir ekki ráð fyrir að snúa aftur til vinnu vegna þessa heilbrigð-

isvandamáls 

 

 02 Minna en einn dagur eða ekkert frá vinnu  

 03 A.m.k. einn dagur en skemur en fjórir dagar  

 04 A.m.k. fjórir dagar en skemur en tvær vikur  

 05 A.m.k. tvær vikur en skemur en einn mánuður  

 06 A.m.k. einn mánuður en skemur en þrír mánuðir  

 07 A.m.k. þrír mánuðir en skemur en sex mánuðir  

 08 A.m.k. sex mánuðir en skemur en níu mánuðir  

 09 Milli níu og 12 mánuðir  

 99 Á ekki við (ekki talið með í síunni)  

 Autt Ekki svarað/veit ekki  

    

3) Undireining: „Áhættuþættir fyrir líkamlegt heilbrigði og/eða andlega vellíðan“ 

Heiti/dálkur Kóði Lýsing Sía 

    

PHYSRISK  Berskjöldun gagnvart áhættuþáttum líkamlegs heilbrigðis WSTATOR = 1,2 

223–224  Berskjöldun við vinnu gagnvart einum af eftirfarandi 

áhættuþáttum sem geta haft áhrif á líkamlegt heilbrigði. 

Auðkennið þáttinn sem talinn er skapa mesta áhættu fyrir 

líkamlegt heilbrigði. 

 

 01 Já, einkum stöður sem valda þreytu eða verkjum  

 02 Já, einkum endurteknar hreyfingar handar eða handleggja  

 03 Já, einkum þegar lyfta þarf þungum hlutum  

 04 Já, einkum hávaði  

 05 Já, einkum öflugur titringur  

 06 Já, einkum íðefni, ryk, gufur, reykur eða lofttegundir  

 07 Já, einkum starfsemi sem felur í sér öfluga sjónræna einbeitingu  

 08 Já, einkum hætta á að hrasa, verða fótaskortur eða detta  

 09 Já, einkum notkun véla eða handverkfæra (þó ekki ökutækja)  
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Heiti/dálkur Kóði Lýsing Sía 

 10 Já, einkum notkun ökutækja (við vinnu, þó ekki til og frá vinnu)  

 11 Já, einkum annar umtalsverður áhættuþáttur fyrir líkamlegt  

heilbrigði 

 

 00 Enginn umtalsverður áhættuþáttur fyrir líkamlegt heilbrigði  

 99 Á ekki við (ekki talið með í síunni)  

 Autt Ekki svarað/veit ekki  

    

MENTRISK  Berskjöldun við áhættuþætti andlegrar vellíðanar WSTATOR = 1,2 

225  Berskjöldun við vinnu gagnvart einum af eftirfarandi áhættu-

þáttum sem geta haft áhrif á andlega vellíðan. Auðkennið þáttinn 

sem talinn er skapa mesta áhættu fyrir andlega vellíðan. 

 

 1 Já, einkum mikil tímaþröng eða of mörg verkefni  

 2 Já, einkum ofbeldi eða hótanir um ofbeldi  

 3 Já, einkum áreitni eða einelti  

 4 Já, einkum slæm boðskipti eða samstarf innan stofnunarinnar  

 5 Já, einkum samskipti við erfiða viðskiptavini, sjúklinga,  

nemendur, o.s.frv. 

 

 6 Já, einkum óöryggi í starfi  

 7 Já, einkum skortur á sjálfstæði eða litlir möguleikar á að hafa áhrif 

á vinnuhraða eða vinnuferli 

 

 8 Já, einkum annar umtalsverður áhættuþáttur fyrir andlega vellíðan  

 0 Enginn umtalsverður áhættuþáttur fyrir andlega vellíðan  

 9 Á ekki við (ekki talið með í síunni)  

 Autt Ekki svarað/veit ekki  

    

 


