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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1709 

av 13. november 2018 

om angivelse av de tekniske egenskapene for tilleggsundersøkelsen for 2020 om arbeidsulykker og  

andre arbeidsrelaterte helseproblemer med hensyn til arbeidskraftundersøkelsen i henhold til  

rådsforordning (EF) nr. 577/98(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 577/98 av 9. mars 1998 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse i 

Fellesskapet(1), særlig artikkel 7a nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Som framhevet i kommisjonsmeldingen om EUs strategiske ramme for helse og sikkerhet på arbeidsplassen  

2014–2020(2) er det nødvendig å forbedre kvaliteten på innsamlingen av statistiske opplysninger om arbeidsulykker og 

arbeidsrelaterte sykdommer, yrkesmessige eksponeringer og arbeidsrelaterte helseplager. En gjentakelse av 

tilleggsundersøkelsen om arbeidsulykker og andre arbeidsrelaterte helseproblemer, som ble gjennomført i 1999, 2007 og 

2013, bør gjøre det mulig å supplere opplysningene som ble innberettet av medlemsstatene i henhold til kommisjons-

forordning (EU) nr. 349/2011(3). En slik gjentakelse bør dessuten gi opplysninger om yrkesmessig eksponering for 

risikofaktorer knyttet til fysisk helse og psykisk velvære. 

2) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1851(4) angis og beskrives områdene for spesialiserte opplysninger 

(«deltemaer») som bør tas med i tilleggsundersøkelsen for 2020 om arbeidsulykker og andre arbeidsrelaterte 

helseproblemer. 

3) Kommisjonen bør angi de tekniske egenskapene, filtrene, kodene og fristen for oversending av data for tilleggsunder-

søkelsen om arbeidsulykker og andre arbeidsrelaterte helseproblemer. 

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det europeiske statistikksystem. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

De tekniske egenskapene for tilleggsundersøkelsen for 2020 om arbeidsulykker og andre arbeidsrelaterte helseproblemer, 

filtrene og kodene som skal brukes, og fristen for innsending av resultatene til Kommisjonen er fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 286 av 14.11.2018, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 198/2019 av 10. juli 2019 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT L 77 av 14.3.1998, s. 3. 

(2) COM(2014) 332 endelig utgave av 6. juni 2014. 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 349/2011 av 11. april 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1338/2008 om fellesskapsstatistikker over folkehelse og helse og sikkerhet på arbeidsplassen med hensyn til statistikker over 

arbeidsulykker (EUT L 97 av 12.4.2011, s. 3). 

(4) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1851 av 14. juni 2016 om vedtakelse av programmet med tilleggsundersøkelser for tidsrommet 

2019 til 2021 for arbeidskraftundersøkelsen fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 577/98 (EUT L 284 av 20.10.2016, s. 1). 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 13. november 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I dette vedlegg fastsettes de tekniske egenskapene for tilleggsundersøkelsen om arbeidsulykker og andre arbeidsrelaterte 

helseproblemer som skal gjennomføres i 2020, samt filtrene og kodene som skal brukes. Vedlegget inneholder også datoene for 

innsending av data til Kommisjonen. 

Frist for oversending av resultatene til Kommisjonen: 31. mars 2021. 

Filtre og koder som skal brukes ved innsending av data: som fastsatt i vedlegg III til kommisjonsforordning (EF)  

nr. 377/2008(1). 

Kolonner som er reservert for valgfri vekt, og som skal benyttes ved delutvalg eller frafall: Kolonnene 226–229 inneholder 

heltall, og kolonnene 230–231 inneholder desimaltall. 

1) Deltema «Arbeidsulykker» 

Filter: 15 ≤ AGE ≤ 74 

Navn/kolonne Kode Beskrivelse Filter 

    

ACCIDNUM  Antall arbeidsulykker i løpet av de siste tolv månedene (WSTATOR = 1,2) 

211  Arbeidsulykker som har ført til skade, og som har inntruffet i løpet 

av de tolv månedene før referanseuken 

eller (WSTATOR = 3-5 
og EXISTPR = 1 

 0 Ingen og YEARPR og 

 1 En MONTHPR er ikke 

 2 To eller flere tidligere enn 1 år 

 9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret) før 

 Blank Svar mangler / Vet ikke referanseuken) 

    

ACCIDTYP  Type arbeidsulykke ACCIDNUM = 1,2 

212  Om den seneste arbeidsulykken var en trafikkulykke  

 1 Trafikkulykke  

 2 Annen ulykke enn trafikkulykke  

 9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)  

 Blank Svar mangler / Vet ikke  

    

ACCIDJOB  Arbeid forbundet med ulykken ACCIDNUM = 1,2 

213  Arbeid på tidspunktet da den seneste arbeidsulykken som førte til 

skade, inntraff 

 

 1 Nåværende hovedarbeidsforhold  

 2 Nåværende biarbeidsforhold  

 3 Seneste arbeidsforhold (bare for ikke-sysselsatte personer)  

  

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 377/2008 av 25. april 2008 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging av en 

arbeidskraftundersøkelse i Fellesskapet med hensyn til kodingen som skal benyttes ved overføring av data fra og med 2009, og bruk av 

delutvalg til innsamling av data om strukturvariabler og definisjonen av referansekvartaler (EUT L 114 av 26.4.2008, s. 57). 
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Navn/kolonne Kode Beskrivelse Filter 

 4 Annet nåværende eller tidligere arbeidsforhold  

 9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)  

 Blank Svar mangler / Vet ikke  

    

ACCIDBRK  Varighet av fraværet fra jobben på grunn av arbeidsulykken ACCIDNUM = 1,2 

214-215  Antall kalenderdager – unntatt ulykkesdagen – i løpet av de tolv 

månedene før referanseuken da personen var arbeidsudyktig på 

grunn av den seneste arbeidsulykken som førte til skade 

 

 00 Fortsatt fraværende fordi vedkommende ennå ikke har kommet 

seg etter ulykken, men forventer å gjenoppta arbeidet senere 

 

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

ulykken 

 

 02 Intet fravær eller mindre enn en dag  

 03 Minst en dag, men mindre enn fire dager  

 04 Minst fire dager, men mindre enn to uker  

 05 Minst to uker, men mindre enn en måned  

 06 Minst en måned, men mindre enn tre måneder  

 07 Minst tre måneder, men mindre enn seks måneder  

 08 Minst seks måneder, men mindre enn ni måneder  

 09 Mellom ni og tolv måneder  

 99 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)  

 Blank Svar mangler / Vet ikke  

    

2) Deltema «Arbeidsrelaterte helseproblemer» 

Filter: 15 ≤ AGE ≤ 74 

Navn/kolonne Kode Beskrivelse Filter 

    

HPROBNUM  Antall arbeidsrelaterte helseproblemer i løpet av de siste tolv 

månedene 

(WSTATOR = 1,2) 

eller 

216  Fysiske eller psykiske helseproblemer som rammet personen i 

løpet av de tolv månedene før referanseuken, og som er forårsaket 

eller forverret av arbeidet, med unntak av tidligere registrerte 

arbeidsulykker 

(WSTATOR = 3-5 og 
EXISTPR = 1) 

 0 Ingen  

 1 En  

 2 To eller flere  

 9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)  

 Blank Svar mangler / Vet ikke  
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Navn/kolonne Kode Beskrivelse Filter 

    

HPROBTYP  Type arbeidsrelatert helseproblem HPROBNUM = 1,2 

217-218  Den alvorligste typen helseproblem som er forårsaket eller 

forverret av arbeidet 

 

 00 Bein-, ledd- eller muskellidelser som hovedsakelig påvirker 

nakke, skuldre, armer eller hender 

 

 01 Bein-, ledd- eller muskellidelser som hovedsakelig påvirker 

hofter, knær, ben eller føtter 

 

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

 03 Pustebesvær eller lungelidelser  

 04 Hudlidelser  

 05 Hørselsproblemer  

 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 Problemer med mage, lever, nyrer eller fordøyelse  

 11 Andre typer helseproblemer  

 99 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)  

 Blank Svar mangler / Vet ikke  

    

HPROBLIM  Helseproblem som begrenser de daglige aktivitetene HPROBNUM = 1,2 

219  Om det mest alvorlige helseproblemet som er forårsaket eller 

forverret av arbeidet, begrenser evnen til å utføre daglige 

aktiviteter på eller utenfor arbeidsplassen 

 

 0 Nei  

 1 Ja, til en viss grad  

 2 Ja, i stor grad  

 9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)  

 Blank Svar mangler / Vet ikke  

    

HPROBJOB  Arbeid forbundet med helseproblemet HPROBNUM = 1,2 

220  Arbeid som forårsaket eller forverret det mest alvorlige 

helseproblemet 

 

 1 Nåværende hovedarbeidsforhold  

 2 Nåværende biarbeidsforhold  

 3 Seneste arbeidsforhold (bare for ikke-sysselsatte personer)  

 4 Annet nåværende eller tidligere arbeidsforhold  

 9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)  

 Blank Svar mangler / Vet ikke  
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Navn/kolonne Kode Beskrivelse Filter 

    

HPROBBRK  Varighet av fraværet fra jobben på grunn av arbeidsrelaterte 

helseproblemer 

HPROBNUM = 1,2 

221-222  Antall kalenderdager i løpet av de tolv månedene før 

referanseuken da personen var arbeidsudyktig på grunn av det 

mest alvorlige helseproblemet som er forårsaket eller forverret av 

arbeidet 

 

 00 Fortsatt fraværende fordi vedkommende ennå ikke har kommet seg 

etter helseproblemet, men forventer å gjenoppta arbeidet senere 

 

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

helseproblemet 

 

 02 Intet fravær eller mindre enn en dag  

 03 Minst en dag, men mindre enn fire dager  

 04 Minst fire dager, men mindre enn to uker  

 05 Minst to uker, men mindre enn en måned  

 06 Minst en måned, men mindre enn tre måneder  

 07 Minst tre måneder, men mindre enn seks måneder  

 08 Minst seks måneder, men mindre enn ni måneder  

 09 Mellom ni og tolv måneder  

 99 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)  

 Blank Svar mangler / Vet ikke  

    

3) Deltema «Risikofaktorer knyttet til fysisk helse og/eller psykisk velvære» 

Navn/kolonne Kode Beskrivelse Filter 

    

PHYSRISK  Eksponering for risikofaktorer for fysisk helse WSTATOR = 1,2 

223-224  Eksponering på arbeidsplassen for en av følgende risikofaktorer 

som kan påvirke fysisk helse. Angi den faktoren som anses som 

den største risikoen for fysisk helse. 

 

 01 Hovedsakelig trøttende eller smertefulle stillinger  

 02 Hovedsakelig gjentatte hånd- eller armbevegelser  

 03 Hovedsakelig tunge løft  

 04 Hovedsakelig støy  

 05 Hovedsakelig kraftige vibrasjoner  

 06 Hovedsakelig kjemikalier, støv, damp, røyk eller gass  

 07 Hovedsakelig aktiviteter som krever sterk visuell konsentrasjon  

 08 Hovedsakelig å skli, snuble og falle  

 09 Hovedsakelig bruk av maskiner eller håndverktøy (unntatt kjøretøyer)  
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Navn/kolonne Kode Beskrivelse Filter 

 10 Hovedsakelig bruk av kjøretøyer (i forbindelse med arbeidet, 

unntatt på veien til og fra arbeidsplassen) 

 

 11 Hovedsakelig en annen vesentlig risikofaktor for fysisk helse  

 00 Ingen vesentlige risikofaktorer for fysisk helse  

 99 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)  

 Blank Svar mangler / Vet ikke  

    

MENTRISK  Eksponering for risikofaktorer for psykisk velvære WSTATOR = 1,2 

225  Eksponering på arbeidsplassen for en av følgende risikofaktorer 

som kan påvirke psykisk velvære. Angi den faktoren som anses 

som den største risikoen for psykisk velvære. 

 

 1 Hovedsakelig voldsomt tidspress eller stor arbeidsbyrde  

 2 Hovedsakelig vold eller trusler om vold  

 3 Hovedsakelig mobbing  

 4 Hovedsakelig dårlig kommunikasjon eller dårlig samarbeid i 

organisasjonen 

 

 5 Hovedsakelig håndtering av vanskelige kunder, pasienter, elever 

osv. 

 

 6 Hovedsakelig usikkerhet omkring arbeidsforholdet  

 7 Hovedsakelig manglende selvbestemmelse eller manglende 

innflytelse på arbeidstempoet eller arbeidsprosessene 

 

 8 Hovedsakelig en annen vesentlig risikofaktor for psykisk velvære  

 0 Ingen vesentlige risikofaktorer for psykisk velvære  

 9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)  

 Blank Svar mangler / Vet ikke  

    

 


