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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 577/98 av 
9. mars 1998 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse 
i Fellesskapet(1), særlig artikkel 4 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 384/2005 av 7. mars 2005 
om vedtakelse av programmet med ad hoc-moduler for 
tidsrommet 2007 til 2009 for arbeidskraftundersøkelsen 
i henhold til rådsforordning (EF) nr. 577/98(2) omfatter 
en ad hoc-modul om arbeidsulykker og yrkesbetingede 
helseproblemer.

2) I rådsresolusjon av 3. juni 2002 (2002/C 161/01) om 
en ny fellesskapsstrategi for helse og sikkerhet på 
arbeidsplassen (2002-2006)(3) oppfordres Kommisjonen 
og medlemsstatene til å intensivere det pågående arbeidet 
med harmonisering av statistikk over arbeidsulykker og 
yrkessykdommer med det formål å skaffe sammenlignbare 
data som kan brukes til å foreta en objektiv vurdering av 
virkningen og effektiviteten av tiltakene som vedtas 
under den nye fellesskapsstrategien.

3) I henhold til rådsdirektiv 89/391/EØF av 12. juni 1989 
om iverksetting av tiltak som forbedrer arbeidstakernes 
sikkerhet og helse på arbeidsplassen(4) skal arbeidsgiveren 
føre en liste over arbeidsulykker som har ført til at 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 55 av 25.2.2006, s. 9, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 96/2006 av 7. juli 2006 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 52, 19.10.2006, s. 31.

(1) EFT L 77 av 14.3.1998, s. 3. Forordningen sist endret ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 2257/2003 (EUT L 336 av 23.12.2003, s. 6).

(2) EUT L 61 av 8.3.2005, s. 23.
(3) EFT C 161 av 5.7.2002, s. 1.
(4) EFT L 183 av 29.6.1989, s. 1. Direktivet endret ved europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

arbeidstakere er blitt arbeidsudyktige i mer enn tre 
arbeidsdager og må utarbeider rapporter, til bruk for 
vedkommende myndighet og i samsvar med nasjonal 
lovgivning og/eller praksis, om arbeidsulykker som 
har rammet deres arbeidstakere. I Kommisjonens 
rekommandasjon 2003/670/EF av 19. september 2003 
om den europeiske liste over yrkessykdommer(5), 
anbefales medlemsstatene å sikre at alle tilfeller av 
yrkessykdommer rapporteres samt gradvis å sikre at 
deres statistikk over yrkessykdommer er kompatibel 
med den europeiske listen og det pågående arbeidet med 
systemet for å harmonisere den europeiske statistikk 
over yrkessykdommer. Kommisjonsmeldingen av 
11. mars 2002 om en ny fellesskapsstrategi for helse og 
sikkerhet på arbeidsplassen 2002-2006(6) understreker 
at de statistiske opplysningene ikke bare bør dekke 
anerkjente yrkessykdommer og arbeidsulykker samt 
deres årsaker og følger, men også gi kvantifiserbar 
informasjon om arbeidsmiljøfaktorer som kan forårsake 
disse sykdommene og ulykkene. Statistiske opplysninger 
bør foreligge for nye fenomener, f.eks. stressrelaterte 
plager eller muskel- og skjelettplager.

4) Det er også nødvendig å oppdatere spesifikasjonene for 
utvalget fastsatt i avsnitt 1 i vedlegget til forordning (EF) 
nr. 384/2005 for å sikre at utvalget som er tilgjengelig for 
analyse i ad hoc-modulen er så relevant som mulig.

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for statistikkprogrammet —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Den detaljerte listen over opplysninger som skal samles 
inn i 2007 som ledd i ad hoc-modulen om arbeidsulykker 
og yrkesbetingede helseproblemer, påkrevd for avsnitt 1 i 
vedlegget til forordning (EF) nr. 384/2005, er å finne i 
vedlegget til denne forordning.

(5) EUT L 238 av 25.9.2003, s. 28.
(6) KOM(2002) 118 endelig utgave av 11.3.2002.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 341/2006

av 24. februar 2006

om vedtakelse av spesifikasjoner for ad hoc-modulen for 2007 om arbeidsulykker og yrkesbetingede helseproblemer i 
henhold til rådsforordning (EF) nr. 577/98 og om endring av forordning (EF) nr. 384/2005(*)
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Artikkel 2

I avsnitt 1 i vedlegget til forordning (EF) nr. 384/2005 skal punktet «Utvalg» lyde:

«Utvalg: Målgruppen for undersøkelsen i denne modulen består av personer over 15 år.»

Artikkel 3

Denne forordning trer i kraft den syvende dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 24. februar 2006.

 For Kommisjonen

 Joaquín ALMUNIA

 Medlem av Kommisjonen

_________
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VEDLEGG

ARBEIDSKRAFtUNDERSØKELSE

Spesifikasjoner for ad hoc-modulen for 2007 om arbeidsulykker og yrkesbetingede helseproblemer

1. Berørte medlemsstater og regioner: alle

2. Variablene har følgende koder:

Nummereringen av variablene for arbeidsundersøkelsen i kolonnen «Filter» viser til kommisjonsforordning (EF) 
nr. 430/2005(1).

Kolonne Kode Beskrivelse Filter/merknader

ARBEIDSULYKKER SOM HAR RAMMEt PERSONER SOM HAR ARBEIDEt I LØPEt AV DE SIStE 
12 MÅNEDENE

209 Skade(r) forårsaket av ulykke(r), unntatt sykdommer, som har 
inntruffet på arbeidsplassen eller under arbeid i løpet av de 
siste 12 månedene

(C24 = 1, 2) eller (C84 
= 1 og C85/88 og 

C89/90 er ikke mindre 
enn ett år før datoen 

for intervjuet)0 Ingen

1 Én

2 To eller flere

9 Intet svar (C24 = 3-9 og (C84 ≠ 1 eller (C85/88 og C89/90 er 
mer enn ett år før datoen for intervjuet, eller blank)))

Blank Intet svar

210 Den seneste type ulykke som inntraff på arbeidsplassen eller 
under arbeid

C209 = 1-2

1 Trafikkulykke

2 Annen ulykke enn trafikkulykke

9 Ikke relevant (C209 = 0, 9, blank)

Blank Intet svar

211/212 Tidspunkt da personen gjenopptok arbeidet etter den seneste 
ulykken

C209 = 1-2

00 Fortsatt fraværende pga. ikke kommet seg etter ulykken, men 
forventer å gjenoppta arbeidet senere

01 Forventer ikke å komme tilbake i arbeid som følge av ulykken

02 Intet fravær eller samme dag som ulykken

03 Dagen etter ulykken

04 To til fire dager etter ulykken

05 Minst fem dager men mindre enn to uker etter ulykken

06 Minst to uker men mindre enn en måned etter ulykken

07 Minst en måned men mindre enn tre måneder etter ulykken

08 Minst tre måneder men mindre enn seks måneder etter ulykken

09 Minst seks måneder men mindre enn ni måneder etter ulykken

10 Ni måneder eller mer etter ulykken

99 Ikke relevant (C209 = 0, 9 eller blank)

Blank Intet svar

(1) EUT L 71 av 17.3.2005, s. 36.
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Kolonne Kode Beskrivelse Filter/merknader

213 Arbeidsforhold da den seneste ulykken inntraff (angi det mest 
relevante alternativet)

C209 = 1-2

1 Nåværende hovedarbeidsforhold

2 Nåværende biarbeidsforhold

3 Siste arbeidsforhold (personen er ikke sysselsatt)

4 Arbeidsforhold for ett år siden

5 Annet biarbeidsforhold

9 Ikke relevant (C209 = 0, 9, blank)

Blank Intet svar

YRKESBEtINGEDE HELSEPROBLEMER I LØPEt AV DE SIStE 12 MÅNEDENE  
(unntatt ulykker på arbeidsplassen)

214 Sykdom(mer), uførhet, skade(r) eller andre fysiske eller 
psykiske helseproblem(er), unntatt ulykker, som har rammet 
personen i løpet av de siste 12 månedene (fra datoen for 
intervjuet) og som er forårsaket eller forverret av arbeidet

(C24 = 1, 2 eller C84 
= 1)

0 Ingen

1 Én

2 To eller flere

9 Ikke relevant (C24 = 3-9 og C84 ≠ 1)

Blank Intet svar

215/216 Det alvorligste helseproblemet som er forårsaket eller forverret 
av arbeidet

C214 = 1-2

00 Bein-, ledd- eller muskellidelser som hovedsakelig påvirker 
nakke, skuldre, armer eller hender

01 Bein-, ledd- eller muskellidelser som hovedsakelig påvirker 
hofter, ben eller føtter

02 Bein-, ledd- eller muskellidelser som hovedsakelig påvirker 
ryggen

03 Pustebesvær eller lungelidelser

04 Hudlidelser

05 Problemer med hørselen

06 Stress, depresjon eller angst

07 Hodepine og/eller irriterte øyne

08 Hjerte- og karsykdommer eller andre kretsløpsproblemer

09 Infeksjonssykdommer (virus, bakterier eller andre typer 
infeksjoner)

10 Andre helseproblemer

99 Ikke relevant (C214 = 0, 9, blank)

Blank Intet svar

217 Hvorvidt det mest alvorlige helseproblemet som er forårsaket 
eller forverret av arbeidet, begrenser evnen til å utføre normale 
daglige aktiviteter på og utenfor arbeidsplassen

C214 = 1-2

0 Nei

1 Ja, til en viss grad

2 Ja, i stor grad

9 Ikke relevant (C 214 = 0, 9, blank)

Blank Intet svar
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Kolonne Kode Beskrivelse Filter/merknader

218/219 Antall fraværsdager de siste 12 måneder som følge av det mest 
alvorlige helseproblemet som er forårsaket eller forverret av 
arbeidet

C214 = 1-2

00 Personen har ikke arbeidet de siste 12 månedene, men dette av 
årsaker som ikke har sammenheng med helseproblemet som er 
forårsaket eller forverret av arbeidet (f.eks. normal pensjon)

01 Forventer ikke å komme tilbake i arbeid som følge av 
sykdommen

02 Intet fravær eller mindre enn en dag

03 To til tre dager etter ulykken

04 Minst fire dager men mindre enn to uker etter ulykken

05 Minst to uker men mindre enn en måned etter ulykken

06 Minst en måned men mindre enn tre måneder etter ulykken

07 Minst tre måneder men mindre enn seks måneder etter ulykken

08 Minst seks måneder men mindre enn ni måneder etter ulykken

09 Ni måneder eller mer etter ulykken

99 Ikke relevant (C214 = 0, 9, blank)

Blank Intet svar

220 Arbeidsforhold som forårsaket eller forverret det mest alvorlige 
helseproblemet (angi det mest relevante alternativet)

C214 = 1-2 og 
(C85/88 er ikke 

mindre enn åtte år før 
datoen for intervjuet)1 Nåværende hovedarbeidsforhold

2 Nåværende biarbeidsforhold

3 Siste arbeidsforhold (personen er ikke sysselsatt)

4 Arbeidsforhold for ett år siden

5 Annet biarbeidsforhold

9 Ikke relevant (C214 = 0, 9, blank)

Blank Intet svar

FAKtORER PÅ ARBEIDSPLASSEN SOM KAN HA SKADELIG INNVIRKNING PÅ PSYKISK OG 
FYSISK HELSE

221 Hvorvidt personen i særlig grad utsettes for utvalgte faktorer 
på arbeidsplassen som kan ha skadelig innvirkning på hans/
hennes psykiske helse

C214 = 1, 2

0 Nei

1 Ja, særlig mobbing

2 Ja, særlig vold eller trusler om vold

3 Ja, særlig tidspress eller for stor arbeidsbyrde

9 Ikke relevant (C24 = 3-9)

Blank Intet svar

222 Hvorvidt personen i særlig grad utsettes for utvalgte faktorer 
på arbeidsplassen som kan ha skadelig innvirkning på hans/
hennes fysiske helse

C24 = 1, 2

0 Nei

1 Ja, særlig kjemikalier, støv, damp, røyk eller gass

2 Ja, særlig støy og vibrering

3 Ja, særlig vanskelige arbeidsstillinger, vanskelige 
arbeidsbevegelser eller tunge løft

4 Ja, særlig risiko for ulykker

9 Ikke relevant (C24 = 3-9)

Blank Intet svar


