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Inngangur 
 

Hér er á ferðinni lítið fræðsluhefti um ÖHU (öryggis-, heilbrigðis- og umhverfismál) sem 

inniheldur helstu grunnatriði varðandi vinnuvernd og vinnuumhverfisstarf fyrirtækja. Í 

heftinu fylgja einnig nokkur áhugaverð nýleg verkfæri byggð á rannsóknum atferlis-

vísinda sem geta mögulega stuðlað að aukinni virkjun starfsmanna og stjórnenda í 

vinnuverndarstarfinu.    

 

Fræðsluheftið var samið sérstaklega fyrir vefinn www.ohu.is en sá vefur er hugsaður sem 

samstarfstorg atvinnugreina í landinu á sviði vinnuverndarmála.  

 

Það er von aðstandenda heimasíðunnar að www.ohu.is  nái þeim status að fyrirtækin í 

landinu velji að taka virkan þátt og muni koma að stjórnun verkefnisins, miðlunar fræðslu, 

frétta, reynslusagna, áhugaverðra verkfæra o.s.frv. – þannig að það þurfi ekki allir að 

finna upp hjólið í vinnuverndar- og öryggisstarfinu. Í huga aðstandenda hljómar það 

heimskulegt að öll fyrirtæki þurfi að finna upp – hvernig menn framkvæma áhættumat, 

semja verklagsreglur um vinnu í lokuðu rými, framkvæma útlæsingu á orku, hvernig 

menn breyta algengri vél í bransanum þannig að hún uppfylli betur löggjöf varðandi 

öryggi o.s.frv. 

 

Hugmynd aðstandenda byggir almennt á danskri fyrirmynd sem heitir „Arbejdsmiljøråd“  

(www.bar-web.dk) sem er nokkurskonar samráðsvettvangur fyrirtækja á sviði vinnu-

verndarmála í Danmörku. Hugmyndin er að fyrirtæki í iðnaði skapi sameginlegan 

vettvang, fyrirtæki í mannvirkjagerð vinni saman að miðlun fróðleiks á þeim vettvangi, 

fyrirtæki í ferðaþjónustu um vinnuverndar- og öryggismálin í þeirri grein, fyrirtæki í 

sjávarútvegi um fiskvinnslu og sjósókn o.s.frv. – allt undir sömu regnhlíf þ.e. www.ohu.is  

Reyndar eru til vísar að svona samstarfi hérlendis þ.e. samvinna orkufyrirtækjanna á 

Íslandi gegnum Samorku (www.samorka.is) og samstarf álveranna.   

 

Á hinum Danska samstarfsvettvangi sem horft hefur verið til hefur verið gefið út 

gríðarmikið efni um vinnuverndar- og öryggismál sem getur gagnast atvinnulífinu. Sem 

dæmi um umfang þessa danska samstarfsvettvangs má nefna að iðnfyrirtækin í Danmörku 

reka sérstakt heimasíðuumhverfi innan regnhlífasíðunnar þar sem útgáfu- og 

fræðslustarfsemi iðnfyrirtækjanna hefur verið afar blómleg, meðal annars hefur verið 

gefinn út bæklingur - bara yfirlit um bæklingana sem gefnir hafa verið út – og er sá 

athyglisverði bæklingur aðgengilegur á:    

http://www.i-bar.dk/arbejdsmiljoeemner/generelt/materialeoversigt-2016  

 

Rekstur samstarfsvettvangs í vinnuverndar- og öryggismálum getur einnig gagnast 

atvinnulífinu sem tengiliður við skólana í landinu, bæði varðandi fræðslu og sem 

tengiliður og vettvangur fyrir rannsóknaverkefni af ýmsu tagi. 

 

Við gangsetningu heimasíðunnar www.ohu.is nutu aðstandendur veglegs styrks frá 

„Akkur“ styrktarsjóði félags vélstjóra og málmiðnaðarmanna (VM).   

 

 

 

 

 

http://www.ohu.is/
http://www.ohu.is/
http://www.bar-web.dk/
http://www.ohu.is/
http://www.samorka.is/
http://www.i-bar.dk/arbejdsmiljoeemner/generelt/materialeoversigt-2016
http://www.ohu.is/
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Vinnuverndarlögin 46/1980  (aðbúnaður, öryggi og heilsa)   

 

Vinnuverndarlögin þ.e. lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum nr. 

46/1980 fjalla um vinnuumhverfi starfsmanna á íslenskum vinnustöðum – og leggja 

sérstakar skyldur á stjórnendur þ.m.t. verkstjórnendur. Þannig segir í 21 gr. laganna að 

verkstjórnanda sé ætlað að sjá um að búnaður allur sé góður og öruggt skipulag sé ríkjandi 

á þeim vinnustað, sem hann hefur umsjón með. Verkstjórnandi merkir samkvæmt 

vinnuverndarlögunum hvern þann sem á vegum atvinnurekanda hefur með höndum 

verkstjórn og eftirlit með starfsemi í fyrirtæki eða hluta þess. Ákvæði um verkstjóra eiga 

því við um fleiri en þá sem bera þann vinnutitil þ.m.t. deildarstjórar hjá stofnunum. 

 

 
 

Lögunum er fylgt eftir eftir með fjölda reglugerða auk þess eru tengsl við aðra löggjöf 

 
 

Vinnuverndarlögin ná til margra þátta þ.m.t. setja þau lágmarkskröfur um ýmsa þætti 

varðandi vinnuumhverfið s.s. varðandi: 

 

 hávaða,  

 lýsingu,  

 efnanotkun,  

 líkamsbeitingu,  

 öryggi,  

 inniloft,  

 sálfélagslega þætti (stress, einelti o.fl.),  

 hita- og rakastig, 

 aðbúnað starfsmanna,  

 einnig innihalda lögin ákvæði um lögbundið innra starf í fyrirtækjum varðandi 

aðbúnað, hollustuhætti og öryggi s.s. um skipan öryggisvarða, öryggistrúnaðar-

manna, öryggisnefnda og um framkvæmd áhættumats.   

 

Vinnuverndarlögin innihalda einnig ákvæði um Vinnueftirlit ríkisins þ.e. stofnunar sem 

fylgir vinnuverndarlögunum, reglugerðum og reglum settum á grundvelli laganna eftir. 

Vinnueftirlitið er staðsett í Reykjavík en er líka með útibú víða um land og eftirlitsmenn 

fara reglulega í heimsóknir í fyrirtæki – misjafnlega oft eftir því hversu varasamt 

vinnuumhverfi fyrirtækja er talið - og hvernig þau eru að standa sig. 
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Innra starf að vinnuverndarmálum 

 

Líklega er reglugerð 920/2006 (innleiðing á tilskipun nr. 89/391/EBE) ein mikilvægustu 

reglugerðanna sem fylgja vinnuverndarlögunum úr hlaði en hún nær til allra fyrirtækja og 

fjallar m.a. um innra starf hjá hjá fyrirtækjum þ.m.t. um kröfuna um framkvæmd 

áhættumats, skipan öryggistrúnaðarmanna og öryggisvarða o.m.fl. Í viðauka 

reglugerðarinnar (viðauki 1) eru síðan gefin almenn viðmið um hvernig skuli staðið að 

forvarnarstarfi – þau viðmið eru birt hér að neðan lítillega umorðuð og sett fram í 

samræmi við danska líkanið „Forvarnartröppurnar“ (eigin þýðing). 

 

 
 

Reglugerð 920/2006 er að finna hér: http://www.vinnueftirlit.is/log-reglur-og-stadlar/reglur-og-reglugerdir/ 

 

Öryggistrúnaðarmaður, öryggisvörður og öryggisnefndir 

 

Eitt meginstef vinnuverndarlaganna er að fyrirtækin eiga sjálf að sinna eigin 

vinnuverndar- og öryggisstarfi. Lögin og reglugerð 920/2006 gera m.a. þá kröfu til 

fyrirtækja sem telja 10 starfsmenn eða fleiri - að atvinnurekandi skipi öryggisvörð (ef 

hann sinnir ekki hlutverkinu sjálfur) og að starfsmenn kjósi úr sínum hópi 

öryggistrúnaðarmann – saman vinni þessir aðilar að vinnuverndar- og öryggismálum. Hjá 

fyrirtækjum með 50 starfsmenn eða fleiri á atvinnurekandi að skipa 2 öryggisverði og 

starfsmenn að kjósa 2 öryggistrúnaðarmenn – saman mynda þessir öryggisfulltrúar 

öryggisnefnd fyrirtækjanna.  

Í minnstu fyrirtækjunum þ.e. undir 10 starfsmenn á atvinnurekandinn og/eða verkstjórinn 

að sinna öryggisfulltrúa starfinu. Í reglugerð 920/2006 má finna nánari lýsingu á 

kröfunum til innra öryggisstarfs og verksviðum hinna tilgreindu aðila hér að framan – 

þ.m.t. kröfunni um aðkomu að áhættumati fyrirtækja.   

 

Áhættumat 

 

Samkvæmt þeim breytingum sem gerðar voru á vinnulöggjöfinni á árinu 2003 og sem 

útfært var nánar með reglugerð 920/2006 - þá eru öll íslensk fyrirtæki nú skyldug til að 

framkvæma svokallað áhættumat en það er ferli sem felst í að fyrirtæki meta 

vinnuumhverfi sitt og vinna að bættu öryggi, aðbúnaði og hollustu á kerfisbundinn hátt. Í 

http://www.vinnueftirlit.is/log-reglur-og-stadlar/reglur-og-reglugerdir/
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ferlinu felst greining á álagi og hættum í vinnuumhverfinu, mat á möguleikum til að 

fjarlægja slíka þætti og á grundvelli þessa ákvarðanir um fyrirbyggjandi aðgerðir og 

eftirfylgni. Fyrirtækin mega sjálf velja hvaða aðferð þau velja að nota – eina krafan er að 

aðferðin dugi til að greina og ná tökum á vandamálunum. Oftast nota menn spurningalista 

af einhverju tagi eða fara sérstakar rýniferðir um fyrirtæki (gjarnan með gátlista) eða taka 

viðtöl við starfsfólk – oft er öllum þessum aðferðum beitt samtímis. 
  

Krafan um áhættumat byggir á erlendri fyrirmynd og það hafa verið gerðar sambærilegar 

kröfur til fyrirtækja á evrópska efnahagssvæðinu allt frá árinu 1989. Vinnueftirlitið hefur 

tekið saman töluvert efni um framkvæmd áhættumats þ.m.t. hafa þau unnið svonefnda 

vinnuumhverfisvísa en það eru samantektir/gátlistar um hvar megi helst búast við 

vinnuverndarvandamálum í einstökum atvinnugreinum. Einnig hafa þau birt einfalda 

framgangsmáta við framkvæmd áhættumats hjá fyrirtækjum (þ.m.t. 6 skrefa aðferðina). 

 

Við framkvæmd áhættumats styðjast menn oft við áhættuflokkun/áhættumatrísur af 

einhverju tagi þegar menn leitast við að meta áhættu af hinum fundnu hnökrum í 

vinnuumhverfinu. Þessi áhættuflokkun er í einföldustu mynd unnin með 3x3 matrísu 

samanber neðangreint þar sem menn margfalda saman líkur og afleiðingar og bregðast við 

í samræmi einkunnargjöf (aðferðin er til í mörgum útgáfum 4x4, 5x5 o.m.fl.). 

 

 
 

 

Oft styðjast menn svo við einhver kerfisbundin skráningarform þegar unnið er við að 

áhættumeta þau vandamál sem greinast.   

 

 
 
 

Efni Vinnueftirlitsins um áhættumat er hér: http://www.vinnueftirlit.is/vinnuvernd/ahaettumat/ 

 

http://www.vinnueftirlit.is/vinnuvernd/ahaettumat/
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Kerfisbundið forvarnarstarf 

 

Skipan öryggistrúnaðarmanna, öryggisvarða og öryggisnefnda er náttúrulega allt liður í 

kerfisbundnu forvarnarstarfi – og það gildir líka um framkvæmd áhættumats, þjálfun 

starfsfólks, framkvæmd sértæka áhættugreininga og virkjun sérhæfðra verklagsreglna.  

 

Í áhugaverðu riti frá Det Norske Veritas „Guideline til Arbejdsmiljøcertificering“ frá 2009 

er gefin eftirfarandi mynd af meðhöndlun áhættu þ.e. almennt líkan sem getur átt við um 

hverskonar áhættur í atvinnurekstri þ.m.t. varðandi öryggi starfsfólks (eigin þýðing).  

 

 
 

Grunnurinn að öllum forvarnarráðstöfunum gegn áhættum er að áhætturnar hafi verið 

greindar. Greiningarvinnan er bæði einfaldasti og erfiðasti hluti hluti áhættustjórnunar. 

Greiningin er einföld því hún fjallar einfaldlega um að útbúa lista yfir hugsanlegar hættur 

– erfið því listinn á að innihalda allar viðeigandi hættur og álagsþætti – þar með getur 

listinn auðveldlega orðið nokkuð langur, eki síst hjá stærri fyrirtækjunum.    

 

Ein mikið notaðra aðferða í forvarnarstarfi við mannvirkjagerð og víðar er svonefnd 

TAKE-5 eða „staldraðu við“ aðferð. Þessi aðferðarfræði er reyndar til í ótal útgáfum og 

undir mörgum heitum – en hún gengur út á að menn staldra við rétt áður en hefja á 

vinnuna, ígrunda allar helstu áhættur við viðkomandi starf, við hinar gefnu aðstæður rétt 

áður en vinnan hefst og gangsetja viðeigandi forvarnaraðgerðir. Styrkur þessarar 

aðferðarfræði liggur m.a. í að þó menn hafi reynt að sjá atvik fyrir við hönnunarvinnu þá 

kann eitthvað sérstakt að vera til staðar þegar framkvæmd fer í gang – eitthvað sem ekki 

sást fyrir s.s. mikill vindur, vinna fyrir ofan starfsstaðinn, vinna annarra verktaka o.m.fl.  

 

Aðrar mikið notaðar forvarnaraðferðir eru m.a. kerfisbundnar eftirlitsferðir um fyrirtæki, 

söfnun ábendinga um það sem betur má fara – og það sem er vel lukkað. 

 

Mannvirkjagerð 

 

Fyrir þá sem vinna við mannvirkjagerð eru reglur 547/1996 um aðbúnað, hollustuhætti 

og öryggisráðstafanir á byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð 

afar mikilvægar. Það eru þessar reglur sem setja lagaramman utan um vinnuumhverfi við 

mannvirkjagerð þ.m.t. kröfurnar um að unnin sé öryggis- og heilbrigðisáætlun fyrir 
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mannvirkjagerð og skipaður samræmingaraðili. Þá eru þarna settar fram lágmarkskröfur 

um öryggis- og vinnuverndarþætti s.s. hávaða, lýsingu, umgengni, merkingar, persónu-

hlífar o.m.fl. auk krafna um sértækar áhættugreiningar þegar vinna telst hættuleg. 

 

Ein helsta sérstaða reglna 547/1996 er að hún beinist gegn verkkaupum enda eru það þeir 

sem geta haft mestu áhrifin á vinnuumhverfið á framkvæmdatíma gegnum val á 

verktökum, val á hönnun, val á byggingarefnum, ákvörðun um byggingarhraða o.fl. 

 

Meginmál 547/1996 

 

 
 

Reglugerð 547/1996 er hér: http://www.vinnueftirlit.is/log-reglur-og-stadlar/reglur-og-reglugerdir/  

 

Vinnueftirlitið hefur útbúið fínan leiðbeiningabækling um framkvæmd öryggis- og 

heilbrigðisáætlunar og er gefin krækja á bæklinginn hér: http://www.vinnueftirlit.is/fraedsla/utgefid-

efni/fraedslu--og-leidbeiningarit/.  Á heimasíðu Vinnuumhverfissetursins ehf. (www.vus.is) má 

einnig finna nokkuð af efni sem viðkemur reglum 547/1996.  

 

Móttaka og þjálfun 

 

Meðal þeirra starfsmannahópa sem oftast verða fyrir skakkaföllum á vinnumarkaðinum 

eru ungir, nýráðnir og óreyndir starfsmenn. Því er afar mikilvægt að nýir starfsmenn fái 

góða og vandaða kynningu og leiðsögn á vinnustaðnum. 

Sennilega eru ástæður hinnar háu slysatíðni meðal unga fólksins margþættar s.s. 

vankunnátta og reynsluleysi en einnig eru líkindi til að ungir karlar vinni oft hættumeiri 

störf en aðrir á vinnumarkaðnum.     

 

Samkvæmt vinnuslysaskrá Vinnueftirlitsins er stór hluti vinnuslysa meðal ófaglærðra á 

fyrsta starfsári og það á einnig við um vinnuslys á fyrsta starfsári faglærðra iðnaðar-

manna. 

 

Í vinnuverndarlögunum er gerð sú krafa að fyrirtækin tryggi nauðsynlega leiðsögn og 

þjálfun þannig að vinnan geti gengið örugglega og heilsusamlega fyrir sig. Þannig segir 

t.d. í 14 gr. laganna: 

http://www.vinnueftirlit.is/log-reglur-og-stadlar/reglur-og-reglugerdir/
http://www.vinnueftirlit.is/fraedsla/utgefid-efni/fraedslu--og-leidbeiningarit/
http://www.vinnueftirlit.is/fraedsla/utgefid-efni/fraedslu--og-leidbeiningarit/
http://www.vus.is/
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“Atvinnurekandi skal gera starfsmönnum sínum ljósa slysa- og sjúkdómshættu, sem kann 

að vera bundin við starf þeirra. Atvinnurekandi skal þar að auki sjá um, að starfsmenn fái 

nauðsynlega kennslu og þjálfun í að framkvæma störf sín á þann hátt, að ekki stafi hætta 

af.”  

 

Kerfisbundin leiðsögn og þjálfun er líka ein af mörgum forsendum fyrir því að lenda í 

flokki 1 við flokkun fyrirtækja í hinni nýju eftirlitsaðferð Vinnueftirlitsins, Aðlagað 

eftirlit. 

 

Við þekkjum það öll – við lesum eitthvað og áður en við vitum þá höfum við gleymt því. 

Öll fræðsla fer gegnum skilningarvitin fimm þ.e. heyrn, sjón, snertingu, lyktarskyn og 

bragðskyn. Almennt gildir að því fleiri skilningarvit sem eru notuð við námið, því betri 

árangur. Sjónin er það skilningarvit sem við notum mest við nám og um þetta gildir að 

það sem við sjáum festist betur í minni en það sem við heyrum. Snerting er einnig 

mikilvægur þáttur í námi og oft er snertingin það eina sem gildir s.s. varðandi ýmiss 

handbrögð og hreyfimynstur.  

 

Á árinu 2016 kom út áhugaverð skýrsla Toolbox-Træning, Forbedring af formænds 

planlægnings- og kommunikationsfærdigheder i byggebranchen og fylgdi eftirfarandi 

mynd um lærdóm (eigin þýðing)  

 

 Lærdómur – að 2 viknum liðnum þá munum við......... 

 

 
Aukin þekking og skilningur á hvernig nám og lærdómur gengur fyrir sig hefur á síðustu 

árum breytt hugsun manna töluvert varðandi framkvæmd kennslu.  

 

Kerfisbundna móttöku nýrra starfsmanna, leiðsögn og fræðslu má framkvæma á marga 

vegu allt eftir eðli vinnustaðar, umfangi fyrirtækja o.s.frv. Ein mikilvirkustu aðferðanna 

við móttöku og kynningu nýrra starfsmanna felst í að útbúa lista yfir þau atriði sem 

nýliðinn þarf að þekkja til. Í dönsku handbókinni Fakta om arbejdsmiljø sem gefin er út 

árlega hafa verið birtir hugmyndalistar að kynningu nýrra starfsmanna – við tókum saman 

saman lista á fylgjandi tveim síðum frá Dönunum– fyrirtæki hér heima gætu líklega notað 

efnisþættina (eða bara einhvern hluta efnisþáttanna) í kerfisbundinni móttöku nýliða.   
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Kynning nýrra starfsmanna 

 

Þáttur Innihald og aðstæður Eigin upplýsingar fyrir-

tækisins og öryggis-

nefndarinnar

Ábyrgur Framkvæmt

Fyrirtækið  - eigendur

 - viðskiptasvið

 - stefna og markmið

 - stjórnskipulag

 - starfsmenn

 - húsnæði

 - trúnaðarmenn

 - faglegir þættir

Stjórnunar-  - ráðningarsamningur

þættir  - laun og launafyrirkomulag

 - reglur um veikindafjarvistir

 - vinnutímar og hlé

 - frí og sumarfrí

 - verk og vinnutímaskýrslur

 - heimilisföng og símanúmer

Upplýsingar  - upplýsingafundir

 - tilkynningar

 - starfsmannablað

 - önnur upplýsingamiðlun

Húsnæði Kynningarferð um fyrirtækið

 - neyðarútgangar

 - slökkvitæki og búnaður

 - flutninga og astursleiðir

 - búningsherbergi

 - skápar og fataskápar

 - snyrting og sturtur

 - kaffistofa

 - aðgengi

 - bílastæði

 - öryggis- og umgengnisreglur

Félagslegir- Kynning á stjórnendum og

þættir samstarfsmönnum

 - félagslegar hefðir (haldið

   uppá afmælisdaga o.fl)

 - kaffihlé

 - matarhlé (tímar/staðsetning)

 - stefna varðandi áfengi/tóbak

 - þættir varðandi veikindi

Faglegir  - fagleg leiðsögn (samskipta-

þættir    aðili)

 - sérstakar faglegar venjur

 - fagleg þróun

 - heildaryfirlit yfir vinnsluferli

   (einnig í tengdum deildum)  
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Vinnu-  - öryggisnefndin

umhverfið  - vinnuumhverfisstefna fyrir-

    tækisins

 - vinnuumhverfi deildarinnar

 - viðurlög við sniðgöngu öryggis 

Verkefnið  - Hvað við byggjum/framleiðum

 - Hver verkefni nýliðans verða

 - Tímaplön

 - Vinnutímar

 - Hvar verkfæri fást o.fl

Vinnuálag  - áhættuþættir og aðstæður

og     við sérstakar starfsstöðvar

áhættuþættir  - áhættumat starfa

 - einhæf, endurtekin störf

 - starfavíxlun

 - varasöm efni og meðhöndlun

   þeirra

 - hætta á heyrnartjóni

 - hættur við vélar, krana, 

    þungar byrgðar o.fl

 - öryggisráðstafanir við vélar

    og notkun þeirra

 - skriflegar notendaleiðbeiningar

   með efnum og áhættumat

 - umgengni og hreinlæti

 - sálfélagslegir þættir

Þjálfun og  - leiðbeiningar (geta verið

leiðbeiningar     margar eftir verkefnum og

    staðnum)

 - leiðsögn samstarfsmanns

 - takmarkanir (s.s. bönn við

    akstri lyftara, notkun efna

    o.fl. án sérstakra réttinda) 

 - námsmöguleikar

Fyrstahjálp  - sjúkrakassi

 - staðsetning og notkun sér-

   staks neiðarbúnaðar s.s. 

   augnskolunarbúnaðar, sturtu

   o.fl

 - sjúkrarúm o.þ.h.

 - staðsetning síma

 - símanúmer

Ungir  - hvaða vinnu má framkvæma

starfsmenn  - hvaða vinnu má ekki fram-

Eins-    kvæma

mannsstörf  - sérstakar aðstæður varðandi

   einsmannsvinnu (hvern á

   að hafa samband við o.fl)

Annað  - verslun starfsmanna

 - líkamsrækt

 - klúbbar og félög

 - annað félagsstarf

 - meðferð tillagna frá starfs-

   mönnum um umbætur  
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Líkamsbeiting 

 

Undir lok áttunda og byrjun níunda áratugarins fóru menn að beina athygli í æ meira 

mæli að vinnuaðstæðum, líkamsbeitingu og líkamlegu álagi þ.e. að beina sjónum að 

starfsmanninum við starfsstöðina enda hafði þróunin á vinnumarkaði orðið með þeim 

hætti að kvartanir vegna óþæginda í stoð- og hreyfikerfi urðu sífellt algengari. Sem dæmi 

um víðfema útbreiðslu vandamála af þessum toga í nútímanum má nefna að dæmi eru 

um í nágranalöndunum að önnur hver læknisheimsókn og þriðja hver veikindatilkynning 

eigi rætur að rekja til hreyfi- og stoðkerfisvandamála. Fullyrða má að stærstu 

vinnuverndarvandamál í samtímanum séu tengd líkamsbeitingu annars vegar og 

sálfélagslegu vinnuumhverfi hins vegar.  

 

           
 

 

 
 

Í bæklingi Vinnueftirlitsins “Líkamlegt álag við vinnu” (fræðslu- og leiðbeiningarit 18) er 

fjallað um forvarnir gegn álagsmeinum og m.a. gerð gerð grein fyrir “norræna 

matskerfinu” sem er eins konar umferðarljósakerfi. Í ritinu eru m.a. upplýsingar um 

ráðlagða hámarksþyngd sem óhætt er að lyfta allt eftir aðstæðum. Einnig er fjallað þar um 

álag við sitjandi og standandi vinnu, einhæf störf, álag við að ýta og draga hluti o.m.fl. 

Vinnuverndarlöggjöfin fjallar í V kafla (m.a. í gr. 37 og 38) um  tilhögun og framkvæmd 

vinnunnar þ.m.t. líkamsbeitingu. Kröfurnar eru almennt orðaðar en ganga má út frá að 

lögin séu í miklum mæli túlkuð út frá áðurnefndum bæklingi Vinnueftirlitsins. Þá skal 

tekið fram að á mörgum afmörkuðum sviðum eru gerðar sérstakar kröfur varðandi 

líkamsbeitingu s.s. varðandi vinnu ófrískra kvenna, hönnun vélbúnaðar o.fl.    

 

 
 

Fræðslu- og leiðbeiningarrit Nr. 18 um líkamlegt álag við vinnu er aðgengilegt hér:  
http://www.vinnueftirlit.is/fraedsla/utgefid-efni/fraedslu--og-leidbeiningarit/  

 

Loks má nefna að síðustu ár hefur komið á markað fjöldi „appa“ sem leiðbeina fólki um 

réttar lyftur, hámarksþyngdir sem óhætt er að lyfta o.fl. Á heimasíðu Vinnuumhverfis-

setursins (www.vus.is) má í greinasafni finna tengla á fjölda appa af þessum toga – þ.m.t. 

á verkfæri danska vinnueftirlitsins „Løftetjek“ sbr. mynd að ofan.     

Heilsutjón getur hlotist af þegar einstaklingar 

fara yfir þolmörk sín varðandi vinnuálag.  
 

Hætta á álagseinkennum ræðst af mörgum 

þáttum. Þó hver þáttur um sig teljist ekki 

valda miklu álagi geta samverkandi áhrif 

þeirra valdið ofálagi (t.d. að lyfta og snúa 

upp á búkinn). 
 

Þegar vinna er skipulögð er mikilvægt að 

gera ráð fyrir því að einstaklingar hafa 

mismunandi þol gegn álagi. Danska vinnueftirlitið hefur þróað 
gagnvirt verkfæri (App) sem sýnir 

hvort lyfta sé skaðleg heilsunni 

http://www.vinnueftirlit.is/fraedsla/utgefid-efni/fraedslu--og-leidbeiningarit/
http://www.vus.is/
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Öryggi og slysarannsóknir 

 

Skráning og greining vinnuslysa gefur fyrirtækjunum aukna vitneskju um áhættur við 

vinnuna og möguleika á að beita skilvirkum forvörnum því oft eru það samskonar slys 

sem eru að koma upp aftur og aftur. Greining á orsökum vinnuslysa reynist oft nokkru 

flóknara ferli en búist er við en þetta felst m.a. í að leitað er svara við spurningunum  
 

 hvað gerðist  

 hversvegna gerðist þetta 

 hvernig er hægt að fyrirbyggja að sambærilegt tilvik komi upp aftur.  
 

Oft kemur á daginn að slys eiga sér margar og samverkandi orsakir þannig að réttast væri 

að tala um orsakakeðjur.  

 

Greiningarvinnan er unnin í tveim skrefum. Fyrst er framkvæmd athugun (á 

slysavettvangi) þar sem aflað er nákvæmra upplýsinga um atburðarrásina í tengslum við 

slysið. Þetta er gert með því að ræða við hinn slasaða og hugsanleg vitni um hvað gerðist 

og samhliða er oft unnin lýsing eða gerð mynd/teikning af slysstaðnum. Þegar 

atburðarrásin liggur fyrir er hafist handa við að leita hinna undirliggjandi orsaka fyrir 

atburðarrásinni þ.e. leitað svara við hversvegna atvik og aðstæður bar að með þeim hætti 

sem raunin varð (þ.e. sú greining sem á að koma í veg fyrir að sambærileg slys gerist á 

ný). 

 

Vinnueftirlitið gerir kröfur um að vinnuslys sem valda fjarveru sem nemur einum degi eða 

meira auk slysadagsins séu tilkynnt til þeirra á eyðublöðum stofnunarinnar og þar eru 

kröfurnar líka tíundaðar nánar (http://www.vinnueftirlit.is/vinnuvernd/oryggi/vinnuslys/). 

Fyrirtækjum er einnig ætlað að halda skrár um „næstum tilvik“ en þær skráningar eru 

alfarið fyrir fyrirtækin og þeim á ekki að skila til vinnueftirlitsins.  

 

 Skráning næstum atvika 

 
 

Ef starfsmönnum þykir erfitt að fylla út forskrifuð tilkynningaform 

er hægt að láta þá senda myndir af hinum varasömu aðstæðum, 
bilaða tæki o.s.frv. Síma er einnig hægt að nota til skráninga á 

niðurstöðum frá Take-5 o.s.frv.  

 

Helsta kynningarefni Vinnueftirlitsins varðandi skráningu vinnuslysa, skráningu næstum 

slysa o.fl. er líklega í fræðslu- og leiðbeiningarbæklingi Nr. 30 sem er aðgengilegur hér: 

http://www.vinnueftirlit.is/fraedsla/utgefid-efni/fraedslu--og-leidbeiningarit/ Á heimasíðu Vinnuum-

hverfissetursins ehf. (www.vus.is)  má einnig finna greinarskrif o.fl. um rannsóknir 

vinnuslysa.  

http://www.vinnueftirlit.is/fraedsla/utgefid-efni/fraedslu--og-leidbeiningarit/
http://www.vus.is/
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Andlegt vinnuumhverfi 

 

Áherslur í vinnuverndarstarfi og sjálft vinnuverndarhugtakið hafa tekið verulegum 

breytingum á síðustu áratugum í samræmi við þær samfélagsbreytingar sem hafa átt sér 

stað. Nú er vinnuumhverfið t.d. gjarnan flokkað í: 

 

 hlutlæga/efnislega þætti 

 félagslega þætti 

 stjórnunarlega þætti  

 

Athyglin beinist orðið í æ ríkari mæli að sálfélagslega vinnuumhverfinu (félagslegu og 

stjórnunarlegu þáttunum). Það er að hluta til vegna þess að vitneskja okkar um mikilvægi 

þess hefur vaxið, að hluta til vegna þess að mörg hinna vandamálanna eru leyst og að 

lokum vegna þess að vandamálin í sálfélagslega vinnuumhverfinu líta út fyrir að hafa 

aukist. Á síðustu áum hafa þannig verið vaxandi umræður um nútíma áhættuþætti eins og 

króníska þreytusjúkdóma, kulnun, streitu, kynferðislega áreitni, einelti, erfið 

stoðkerfisvandamál, starfsmenn sem lifa í hræðslu við að missa vinnuna o.fl. Í ritinu 

„Psykisk arbejdsmiljø i praksis, Metoder og Værktøjer“ sem danska fjármálaráðuneytið 

o.fl. gáfu út 2001 var eftirfarandi líkan birt af meginþáttum andlega vinnuumhverfisins.   

 

 
 

Líkanið sýnir helstu sálfélagslegu þættina í vinnunni og innbyrðis samhengi 

þeirra. Samasem merkið þýðir gott jafnvægi milli krafna og úrræða, ójöfnumerkið 

þýðir lélegt samræmi. Ef kröfur eru í góðu samræmi við aðgengileg úrræði eru 

góðir möguleikar á vexti og þróun (Flow). Ef kröfurnar yfirstíga úrræðin leiðir 

slíkt til vandamála (óánægja, streita o.fl.)     

 

Vinnuverndarhugtakið er þannig farið að höfða til nokkuð æðri þarfa en áður var og má 

segja að hugtakið nái orðið til flestra starfshvata íslendinga (starfsandi, innihald starfa, 

ábyrgð, viðurkenning, samskipti, vinnuskilyrði, öryggi o.s.frv.). 

 

Frændur okkar Danir hafa lengi stuðst við greiningu á sálfélagslega vinnuumhverfinu 

gegnum mælingu á „6 nudgets“ þ.e. þáttunum á neðangreindri mynd. Síðustu misserin 

hefur þáttunum sem eru mældir þó verið að fjölga – m.a. gegnum þættina traust, réttlæti 

og samstarfshæfni (burðarásinn í félagsauði fyrirtækja).   
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 Sálfélagslega vinnuumhverfið 

 

 
 

Í Danmörku hafa menn lengi lýst andlega vinnuumhverfinu gegnum 

gullkornin sex (fyrirsjáanleiki og öryggi, félagslegur stuðningur frá 

vinnufélögum og samstarfsfólki, innihald starfsins, áhrif á eigin vinnu, réttlát 

umbun, hæfilegar kröfur). Síðustu árin hafa menn síðan fléttað gullkornin 

saman við félagsauð fyrirtækja (traust, réttlæti og samstarfshæfni). 

 

Nokkur fyrirtæki á Íslandi bjóða mælingar á sálfélagslega vinnuumhverfinu og veita 

ráðgjöf um hvernig bæta megi þá agnúa sem greinast. 

 

Undir árslok 2015 var gefin út reglugerð 1009/2015 um aðgerðir gegn einelti, 

kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum. Þar segir m.a: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglugerðin áréttar m.a. kröfur um að atvinnurekandi vinni áhættumat þar sem 

áhættuþættir eineltis, kynferðislegrar áreitni, kynbundinnar áreitni og ofbeldis á 

vinnustaðnum eru greindir – og þeim síðan stýrt. 

 

Á heimasíðu Vinnueftirlitsins má finna nokkra bæklinga um andlegt vinnuumhverfi t.d. 

rit nr. 32. Hér er slóð á efni Vinnueftirlitsins: http://www.vinnueftirlit.is/fraedsla/utgefid-efni/fraedslu--og-

leidbeiningarit/  Á heimsíðu Vinnuumhverfissetursins ehf www.vus.is má finna mörg greinarskrif 

um andlegt vinnuumhverfi auk umfjöllunar um félagsauð fyrirtækja. 

2. gr. 

Markmið. 

Markmið reglugerðar þessarar er að:  

a) koma í veg fyrir einelti, kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni og ofbeldi 

á vinnustöðum, meðal annars með forvörnum,  

b) stuðla að gagnkvæmri virðingu á vinnustöðum, svo sem með því að auka 

vitund og skilning á að einelti, kynferðisleg áreitni, kynbundin áreitni og 

ofbeldi er hegðun sem er óheimil á vinnustöðum,  

c) gripið verði til aðgerða í samræmi við skriflega áætlun um öryggi og 

heilbrigði á vinnustað, sbr. II. kafla, komi fram kvörtun, ábending eða 

rökstuddur grunur um einelti, kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni eða 

ofbeldi á vinnustað og  

d) að gripið verði til aðgerða í samræmi við skriflega áætlun um öryggi og 

heilbrigði á vinnustað, sbr. II. kafla, verði atvinnurekandi var við einelti, 

kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni eða ofbeldi á vinnustað eða 

ágreining í samskiptum starfsmanna sem líkur eru á að leitt geti til slíkrar 

hegðunar verði ekki gripið til aðgerða. 

 

http://www.vinnueftirlit.is/fraedsla/utgefid-efni/fraedslu--og-leidbeiningarit/
http://www.vinnueftirlit.is/fraedsla/utgefid-efni/fraedslu--og-leidbeiningarit/
http://www.vus.is/
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Coaching (markþjálfun) og vinnuverndarmálin 

 
Coaching hefur verið þýtt sem markþjálfun á íslensku en hér verður valið að nota enska heitið og 
það skal áréttað að coaching er samtals/samræðu aðferð milli coach/þjálfa og þeirra sem verið er 
að þjálfa. Það er vitanlega mikill munur á að þjálfa (coaching) samstarfsmenn í stjórnenda-
hópnum, undirmann eða heilt teymi starfsmanna. Út frá heildrænu sjónarhorni snýst þetta samt 
alltaf um að fá þjálfandann/þjálfendurna til að ígrunda fjóra þætti: 
  

- Fyrirliggjandi aðstæður 
- Óskaðar aðstæður 
- Möguleikar og afleiðingar 
- Val aðgerða sem leiða til óskastöðu hlutanna 

  

Þetta verður best gert með vönduðum undirbúningi, kerfisbundinni fyrstu samræðu aðila auk 
þess að skapa rétt jafnvægi milli ólíkra sjónarhorna á þjálfunarsamræðunum.  
  

Markþjálfun setur vitund og ábyrgð á dagskrána og gerir starfsmannahópinn færan um að: 
  

- Ígrunda núverandi aðstæður og þeirra hlutverk í því 
- Þróa sameginleg markmið 
- Innleiða nauðsynlegar aðgerðir 
- Koma fótum undir sameginlega skuldbindingu og eignarhald  

  

Eitt margra áhugaverðra sjónarhorna á notkun Coaching í vinnuverndarstarfinu er að láta starfs-
mennina finna eigin lausnir á vandamálum – slíkt virkar mjög hvetjandi. Þetta hefur stundum 
verið kallað IKEA áhrifin. Mike Norton heitir einn af þeim Harvard fræðimönnum sem hafa 
uppgvötað þetta sálfræðilega fyrirbrigði sem gengur út á að fólk meti hluti meira hafi það sjálft 
verið meðvirkandi í að búa þá til. Þetta á m.a.við þegar fólk setur IKEA húsgögn saman sjálft í stað 
þess að kaupa fullbúin og samsett húsgögn. 
 

IKEA-áhrifin eru lögmál sem gildir um hluti - en á líka við um lausnir á vandamálum. Mannfólkið 

vill einfaldlega vera hetjur í eigin lífssögum –slíkt gefur aukna eignartilfinningu. 

Það er vísindalegur rökstuðningur fyrir að það borgi sig fyrir stjórnanda að stjórna þörfinni að 

gusa út úr sér eigin tillögum að lausnum og láta starfsmennina í staðinn finna lausnirnar að eigin 

frumkvæði. Það er einfaldlega meiri hvatning hjá þeim sem á að færa áætlunina út í lífið ef 

hann/hún hefur sjálf verið með í að þróa lausnina.     

Ein af skilvirkum leiðum við coaching/þjálfun starfsmanna felst í lausnarmiðaðri nálgun sem er 

innblásin af markmiðseinbeittu samræðuformi sem þróað var af fjölskyldumeðferðarsérfræð-

ingunum Steve de Shazer og Inzoo Kim Berg. 

Lausnarmiðuð spurningartækni er aðferð sem allir geta lært og hún er skilvirk og auðveld í 

notkun. Þetta snýst um að hjálpa starfsmanninum hratt út úr þeim aðstæðum þar sem hann 

verður heltekinn af vandamálinu og beina í staðinn athyglinni að markmiðum og lausnartillögum. 

Þetta geta menn gert með aðstoð fáeinna vel tímasettra spurninga án þess að það þurfi að kosta 

sérstaklega mikinn tíma (byggt á grein eftir Line Ullmann á www.lederweb.dk) .      

Einfaldur spurningalisti – 4 skref 

Hin lausnarmiðaða spurningartækni samanstendur af fjórum þrepum/skrefum.  

1. Snúið kvörtun upp í markmið 

Aðstoðið á virkan hátt að snúa kvörtun yfir vandamáli yfir í markmið. Kjarni málsins er að 

lausnin finnst sjaldnast með því að tala um vandamálið. Hinar skapandi lausnir finnast annars 

http://www.lederweb.dk/
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staðar og spretta fram af draumi um eitthvað annað. Ef starfsmaðurinn talar sem dæmi um 

verkefnafundi sem ekki virka svo vel segðu þá t.d. „Ok svo þú vilt gjarnan að verkefna-

fundirnir virki betur?“.   
 

2. Rannsakið málið 

Spurðu hvað einkenndi aðstæðurnar ef vandamálið hefði verið leyst/horfið. Það er hér sem 

hvatningin liggur og það þarf að grafa hana fram í dagsljósið. Í daglegu tali spyrjum við oft 

„hvers vegna“ vandamál hafi sprottið fram – spurningu sem oft leiðir til að vandamálið er 

upplifað ennþá stærra og ógagnsærra. Spyrjið í staðinn „hvað“ þarf að vera öðruvísi. „Hvað“ 

myndi einkenna aðstæðurnar ef kraftaverk yrði og vandamálið væri horfið. Hvað myndi það 

þýða? Spyrjið t.d. starfsmanninn hvernig verkefnafundirnir ættu að vera ef þeir virkuðu vel. 

Hvað einkennir góða verkefnafundi?    
 

3. Finnið mögulegar lausnir 

Þegar markmiðið er orðið skýrt er komin tími til að ræða lausnir. Spyrjið hvaða hugmyndir 

hann/hún hefur varðandi lausnir. Hvað þarf til að ná markmiðinu? Hvers myndi það krefjast? 

Hvaða möguleika hafa menn þegar fundið? Hvernig væri hægt að hagnýta þá? Og já þú mátt 

gjarnan styðja með eigin hugmyndum en passaðu þig að festast um of við þínar eigin lausnir. 
 

4. Ákvörðun  

Aðstoðið við að ákveða hvaða lausnartillaga verður valin. Þegar mismunandi lausnir liggja 

fyrir þá þarf að taka ákvarðanir. Hvaða lausn inniheldur mesta orku? Spyrjið starfsmanninn 

„Hvað gerir þú svo“? Hvenær? Með hverjum? Tryggið að ákvörðunin verði beinskeytt og að 

starfsmaðurinn skuldbindi sig til að gera eitthvað markvisst til að leysa vandamálið. 
 

Kjarninn í þessu er að vandamálið er einn hlutur – lausnin er allt annar hlutur og hún þarf að gefa 

meiningu fyrir þann sem á að innleiða hana. 

Öryggis- eða vinnuverndarhjólið (Det Nationale Forskningscenter For Arbejdsmiljø í Danmörku) 
 

Hér að neðan er eitt af þeim öflugu verkfærum sem nota má við markþjálfun þ.e. öryggis- eða 
vinnuverndarhjólið. Notkun þessa verkfæris snýst um hópvinnu og gengur út á að yfirmaður eða 
öryggisfulltrúi teiknar hringlótta skífu á töflu/flettitöflu en starfsmenn þ.e. þáttakendur á 
fundinum velja síðan þá 6 til 10 þætti sem þeir telja mikilvægasta í vinnuumhverfi sínu og er það 
teiknað sem sneiðar í samræmi við hlutfallslegt mikilvægi þáttanna. Loks gefa starfsmenn 
þáttunum einkunn þ.e. hversu vel fyrirtækið er að standa sig í hinum einstöku þáttum á 
núverandi tímapunkti. Einkunin er gefin á skala 0-10 og teiknast út frá miðjunni með því að lita 
einkunnarsvæðið samanber myndina – áherslan verður á þætti með mikið vægi og lága einkunn. 
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Hávaði, lýsing, inniloft, tækjabúnaður 

 

Löggjöfin um vinnuvernd nær til ótal margra þátta sem geta valdið starfsfólki tjóni. Meðal 

helstu vinnuumhverfisþáttanna má nefna hávaða, lýsingu, inniloft og tækjabúnað.  

 

Hávaði 

 

Hávaði á vinnustöðum getur verið afar þreytandi vandamál. Oft er þetta auk hávaðans frá 

vinnu starfsmanna hávaði frá útvarpi og jafnvel samblanda margra útvarpstækja og 

útvarpsstöðva. Hávaði hefur verið skilgreindur sem óæskilegt hljóð sem veldur mönnum 

heilsutjóni eða óþægindum - og sjálfsagt þekkjum við öll að lágvær hávaði getur valdið 

manni sálrænu álagi.  

 

Löggjafinn hefur sett löggjöf um hámarks hávaða sem starfsmenn mega verða fyrir á 

vinnustöðum. Mikill hávaði getur m.a. valdið mönnum ólæknandi heyrnartjóni sem rýrir 

samskiptahæfni og félgslegt líf manna. Talið er að hátt hlutfall þeirra sem verða fyrir 

heyrnarjóni fái einnig tinnitus en það er stöðugt suð í eyrunum. Hávaði getur einnig valdið 

ýmsum truflunum á líkamsstarfsseminni s.s. þreytu, streitu, taugaveiklun, svefnleysi, 

einbeitingu o.fl. Þá má nefna að hávaði á vinnustað eykur slysahættu og rýrir afköst 

starfsmanna og bitnar þannig á afkomu fyrirtækja.  

 

Uppsprettur hávaða t.d. í málmiðnaðarstörfum geta verið fjölmargar, hávaðasamar vélar 

og tæki s.s. stansar, pressur, beyjuvéar, klippur, sagir, borvélar, fræsar, hamarshögg, 

slípirokkar, þrýstilofts- og vökvakerfi o.m.fl. Húsnæði vinnustaðanna getur einnig haft 

mikið að segja varðandi hljóðvistina – og náttúrulega sjálf framkvæmd vinnunnar.   

 

Hávaði (hljóðstyrkurinn) er mældur í einingum sem nefnast decibel (dB). Á þeim kvarða 

er 0 dB veikasta hljóð sem menn geta heyrt, hjá fólki með venjulega heyrn. Sársaukamörk 

vegna hávaða á hinum enda dB skalans er í kring um 120-130 dB. Á þessum mælikvarða 

sem er lógaritmískur gildir: 

 

 Hækkun um 1 dB er minnsta breyting sem heyrist 

 Hækkun um 3 dB skynja menn greinilega, þetta er tvöföldun hávaðastyrks (orku) 

og helmingar þann tíma sem óhætt er að dvelja í hávaðanum sé hann við eða yfir 

viðmiðunarmörkum 

 Hækkun um 10 dB skynjar mannfólkið sem tvöföldun hávaðans   

 

Skynjun mannfólksins á styrk hljóðsins fer mjög eftir tónhæðinni – skærir eða dimmir 

tónar. Þegar menn mæla styrk hávaða nota menn þess vegna svokallað A-filter til að 

leiðrétta gegn þessu og niðurstöðurnar eru þá gefnar sem hávaðastyrkur í dB(A). 

 

Samkvæmt lögunum skal atvinnurekandi m.a. láta starfsmönnum í té heyrnhlífar ef hávaði 

fer yfir 80 dB(A) og er starfsmönnum skylt að nota heyrnahlífar þegar hávaði fer yfir 85 

dB(A). Löggjöfin gerir einnig nokkrar kröfur varðandi hávaðamörk eftir því hvernig 

starfsemi fer fram í viðkomandi rýmum (framleiðsla, verkstjórakompa, matsalur 

o.s.frv.). Við 137 dB(C) eru sársaukamörk með hættu á skyndilegu heyrnatapi 

(högghljóð). 

 
Þegar fleiri hávaðavaldar eru í gangi samtímis þarf að reikna samanlagt álag þerra. Slíkt er 

ekki gert með einfaldri samlagningu því dB skalinn er lógaritmískur. Ef menn hafa sem 
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dæmi vél sem sendir frá sér 80 dB hávaða og gangsetja síðan aðra samskonar vél þá eykst 

hljóðstigið (orkumagnið) um 3 dB. Aukning um 3 dB leiðir því til tvöfalds slits á 

heyrninni. Sem gróft viðmið þá má segja að hávaði sé yfir 85 dB(A) ef menn ná ekki að 

skynja háværa rödd í meters fjarlægð.  

 

Hávaðaálgið 85 dB(A) sem löggjöfin miðar við sem hámarks jafngildishávaða (eða orku-

skammt) eftir 8 tíma álagstíma næst eftir: 

 

 8 tíma vinna með 85 dB(A) 

 4 tíma vinna með 88 dB(A)  

 2 tíma vinna með 91 dB(A) 

 1 tími með 94 dB(A) 

 30 mínútur með 97 dB(A) 

 15 mínútur með 100 dB(A) 

 8 mínútur með 103 dB(A) 

 4 mínútur með 106 dB(A)                                           Heyrnahlífar finnast í mörgum útgáfum 

 2 mínútur með 109 dB(A) 
 

Ef menn – sem dæmi - skera með slípirokk sem sendir frá sér 109 dB(A) í eyrnahæð og 

menn verða ekki fyrir öðru hávaðaálagi þann vinnudaginn þá verður hið daglega 

hávaðaálag búið að ná 85 dB(A) eftir 2 mínútna skurðartíma – þetta segir einnig nokkuð 

um áhrifin af því að taka heyrnahlífar niður þó það sé einungis gert í skamma stund. 
 

Vinnueftirlitið hefur tekið saman vandaðar upplýsingar um hávaða, skaðleg áhrif hans og 

forvarnir gegn hávaðamengun. Hér er slóð á efni Vinnueftirlitsins: 
 http://www.vinnueftirlit.is/vinnuvernd/hollustuhaettir/edlisfraedilegir-thaettir/havadi/   
Sænska vinnueftirlitið er með „appið buller“ á heimasíðu sinni sem gerir snjallsímum 

kleift að mæla hávaða með töluverðri nákvæmni. Þeir eru líka með opið reikniforrit á 

heimasíðu sinni til að reikna hávaðaálag. Slóðin á sænska vinnueftirlitið er: 
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/buller/mat-buller-med-din-mobiltelefon/  
Á heimasíðu Vinnuumhverfissetursins www.vus.is má einnig finna upplýsingar um hávaða, 

öpp til notkunar í vinnuverndarstarfi, forvarnir gegn hávaða o.fl. 
 

Á heimasíðu danska vinnuverndarráðsins í iðnaði má finna mikið magn gagnlegra 

upplýsinga um hávaða, forvarnir, sértækt áhættumat varðandi hávaðamengun o.fl. Þar 

benda Danirnir á að það geta verið margvíslegar hindranir í vegi forvarna gegn hávaða hjá 

fyrirtækjum, bæði innri hindranir s.s. skortur á þekkingu hjá einstökum þátttakendum og 

ytri hindranir eins og t.d. andstaða eða tómlæti hjá birgjum. Eftirfarandi þættir eru sagðir 

afgerandi fyrir velheppnað forvarnarstarf: 
  

 Stjórnendur séu í fararbroddi og sýni skuldbindingu 
 Að starfsmenn upplifi „eignarhlutdeild“ í lausnunum 

 Ákvarðanatökuferlið sé skýrt og gegnsætt 
  

Hér fylgja nokkrar hugmyndir eða húsráð frá danska efninu að markvissum hávaða-

vörnum að því gefnu að vinnustaðurinn hafi ákveðið að takast á við hávaðavandamál. 
  

 Dempið hávaða sem auðvelt er að ráða við 

 Dempið hávaðasömustu starfsstöðvarnar fyrst 

 Dempið allan hávaða sem er yfir 80 dB eins skilvirkt og hægt er (ódýrast og fyrir flesta) 

 Tryggið gott hávaðaumhverfi gegnum hávaðavæn innkaup (ekki kaupa vandamál) 

 Haldið hávaða undir 80 dB þegar þið byggið/endurskipuleggið 
 

Slóð á síðuna er hér: http://www.i-bar.dk/emner/stoej  

http://www.vinnueftirlit.is/vinnuvernd/hollustuhaettir/edlisfraedilegir-thaettir/havadi/
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/buller/mat-buller-med-din-mobiltelefon/
http://www.vus.is/
http://www.i-bar.dk/emner/stoej
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Lýsing 

 

Líklega má segja að mikilvægasta upplýsingalíffærið okkar sé augun – en hagnýting 

sjónarinnar er náttúrulega háð því að lýsingin sé í lagi. Ljós er rafsegulgeislun af 

ákveðinni bylgjulengd sem mannsaugað skynjar þ.e. á bilinu 380-700 nm. Litirnir sem við 

greinum eru mismunandi bylgjulengdir allt frá innrauðu yfir í útfjólublátt. Birtumagn er 

oftast gefið upp með mælieiningunni lúx en hún segir til um hversu mikið ljós eða 

birtustreymi fellur á ákveðinn flöt. 
 

 
 

Röng eða of lítil lýsing á vinnustöðum getur haft margháttuð áhrif á starfsfólkið s.s. 

valdið þreytu, höfuðverkjum og vinnuslysum. Vond lýsing getur líka valdið því að 

starfsfólk beitir líkamanum ekki rétt sem getur leitt af sér verki og vöðvabólgu. Góð 

lýsing bætir hins vegar nákvæmni, vinnuhraða og gæði vinnunnar auk þess að bæta 

starfsánægjuna.  

 

Góð lýsing á vinnustaðnum og gott vinnuljós eru mikilvæg þegar hlutirnir snúast um að 

hámarka afkastagetuna og það á ekki síðst við nú þegar vinnuaflið verður stöðugt eldra. 

Kostirnir við góða lýsingu hafa sýnt sig að vera víðfemari en menn höfðu áður séð fyrir 

og heilbrigðisvísindin hafa síðustu tvo áratugina sýnt fram á jákvæð áhrif lýsingar á 

heilbrigði og velferð fólks (áhrif á líkamsklukkuna, þunglyndi o.fl).   

 

Í lögum 46/1980, vinnuverndarlögunum, er kveðið á um að vinnu skuli hagað og vera 

framkvæmd þannig að gætt sé fyllsta öryggis og góðs aðbúnaðar og hollustuhátta. 

Jafnfram er fjallað þar um hvaða kröfur skuli uppfylltar varðandi skipulag, tilhögun og 

framkvæmd vinnu. Þetta á einnig við um lýsinguna á vinnustöðum.  
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Kröfur Vinnueftiritsins varðandi lýsingu á vinnustöðum studdust til skamms tíma að 

mestu við rit Vinnueftirlitsins „Birtutöflur“ þ.e. ráðlögð birtugildi og ofbirtustuðla fyrir 

vinnu við margvísleg störf/vinnustaði en ritið byggir á kröfum sænska ljóstæknifélagsins 

(birtutöflurnar eru aðgengilegar á http://www.vinnueftirlit.is/fraedsla/utgefid-efni/fraedslu--og-leidbeiningarit/.) Í 

dag byggja kröfur regluverksins að mestu leiti á staðlinum ÍST EN 12464-1:2011 Ljós og 

lýsing – Lýsing á vinnustöðum – hluti 1: Innanhúss vinnustaðir (eigin þýðing á heiti 

staðals). Staðalinn er hægt að kaupa hjá staðlaráði (www.stadlarad.is). Við sýnum hér 

lítinn hluta töflu 5.18 til að gefa fólki innsýn í hvernig kröfur staðalsins eru settar fram. 

 

 
 

 

Mismunur í ljósmagni, ljóslit og stefnu ljóss hafa mikil áhrif á vellíðan, hvatningu og 

starfshæfni starfsmanna á vinnustöðum. Litaendurgjöf, flökt og yfirlýsing (of miklar 

andstæður lýstra og ólýstra flata) geta orsakað ýmiss óþægindi. Meðal óæskilegra áhrifa 

af rangri lýsingu má nefna augnþreytu, höfuðverk og almenna þreytu, verki og 

vöfðabólgu í hnakka, herðum og baki auk þess sem lýsing getur verið orsakavaldur í 

vinnuslysum. 

  

Mikið af ljósabúnaði notar einnig of mikla orku m.t.t. þess ljósmagns sem búnaðurinn 

sendir frá sér. Þróun nýrra orkusparandi ljósapera og lampa (díóðulýsing o.fl) hefur verið 

ótrúlega hröð síðustu árin og sú þróun heldur vafalaust áfram.  

 
                          Nútíma díóðu ljósgjafar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Það má búast við að eldri ljósabúnaður 

margra fyrirtækja sé orkufrekur bæði 

vegna aldurs og einnig vegna þess að 

gæðin séu orðin eftirá.  

 

Þá leikur grunur á að það sé víða 

ekkert kerfisbundið viðhald með lýs-

ingunni þannig að það er full ástæða 

til að gaumgæfa lýsingu fyrirtækja í 

málmiðnaði og víðar.       

http://www.vinnueftirlit.is/fraedsla/utgefid-efni/fraedslu--og-leidbeiningarit/
http://www.stadlarad.is/
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Inniloft 

 

Inniloft gegnir mikilvægu hlutverki varðandi upplifun fólks á góðu vinnuumhverfi. 

Loftgæðin eru afar mikilvæg og mega ekki verða til þess að fólk fái sjúkdóma eða verði 

fyrir óþægindum við hin daglegu störf. Inniloftið hefur fjölþætt áhrif á mannfólkið þ.e. 

eðlisfræðileg-, efnafræðileg-, líffræðileg- og sálfræðileg áhrif. Þá má nefna að áhrifin á 

framleiðni fyrirtækja geta verið mjög mikil og reyndar svo mikil að fjárfestingar í 

umbótum á loftræstingu geta verið með hagkvæmustu fjárfestingakostum fyrirtækja. 

 

Vont inniloft getur haft alvarleg áhrif s.s. haft neikvæð áhrif á einbeitingu og starfshæfni 

og aukið veikindafjarveruna á vinnustaðnum – inniloft er meðal algengustu umkvörtunar-

efna fólks varðandi óþægindi í starfsumhverfinu. 

 

Þættir sem skipta miklu máli varðandi inniloft eru: 

  
 Hitastig og trekkur 

 Afgas 

 Loftræsting 

 Reykingar 

 Ryk, raki og örverur 

 Loftraki 

 Stöðurafmagn 

 Mengun frá framleiðsluferlum 

 

Það eru vinnuverndarlögin 46/1980 ásamt reglum 493/1987 um húsnæði vinnustaða sem 

afmarka lágmarkskröfur til innilofts en auk þeirra gerir löggjöfin einnig kröfur varðandi 

mengunarmörk efna í andrúmslofti (reglugerð 390/2009 um mengunarmörk og aðgerðir 

til að draga úr mengun á vinnustöðum). Einnig má finna nokkur ákvæði tengd loftmengun 

og tækjabúnaði í reglugerðum 1005/2009 um vélar og tæknilegan búnað annars vegar og 

hins vegar reglugerð 367/2006 um notkun tækja.      

 

Það býr margt í inniloftinu en áherslan er oftar en ekki á hitastigi annars vegar og mengun 

inniloftsins hins vegar. Í 9 grein reglna um húsnæði vinnustaða er m.a. fjallað um að hver 

starfsmaður skuli getað notið a.m.k 12 m3 loftrýmis við störf sín. Þar er einnig fjallað um 

hitastig við vinnu:   

 

Við kyrrsetustörf er hæfilegt hitastig 18°C  - 22°C 

Við kyrrstöðu er hæfilegt hitastig 16°C  - 18°C 
 

(flestum finnst 20-22°C best, óþægilegt er ef breyting er yfir 4°C yfir daginn) 

 

Með loftraka er átt við hlutfallslegt magn af vatnsgufu í andrúmsloftinu. Hann er mældur 

og gefinn upp sem hundraðshluti þess rakamagns sem getur verið í loftinu við tiltekið 

hitastig 

 

• Rakastig hérlendis er á bilinu 20% til 60% 

• Rakastig er upplifað þægilegast 30% til 50%  

 

Helst upplifa menn óþægindi ef heitt er og rakt við erfiðisvinnu – og ertingu í þurru lofti 

sem þurkar slímhúð og dregur úr síuvirkni. Mikill loftraki getur orðið til þess að raka-

blettir myndast sem eykur hættu á óþægindum vegna ofnæmis (sýklar og sveppagróðri).  
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Helstu mengunarppsprettur innilofts á vinnustöðum málmiðnaðarmanna 

 

 Byggingarefni í húsnæði og innréttingar geta gefið frá sér ýmiss efni s.s. 

formaldehýð sem getur leitt til eitrunar eða ofnæmis (spónaplötur, lím, lökk, 

hreinsiefni o.m.fl.) 

 Laser prentarar og ljósritunarvélar geta gefið frá sér óson og valdið höfuðverkjum 

og ert slímhúð (skrifstofuumhverfið). 

 Í framleiðsluferlum mámiðnaðarfyrirtækja getur komið óheilsusamleg uppgufun 

og ryk m.a. frá rennibekkjum, fræsum, slípivélum, rafsuðu, lóðningu, pressum og 

slípirokkum.  

 Tóbaksreykur er blanda ca 4000 kemískra efna sem mörg eru skaðleg heilsunni. 

U.þ.b. 200 efnanna eru eitruð og 40-50 þeirra (m.a. arsenik, benzen og 

formaldehýð eru krabbameinsvaldandi). 

 Ryk, eimur og sveppir. Lífrænt ryk getur samanstaðið af húðflögum, frækornum 

og sporum sveppa. Það getur komið frá manneskjum, dýrum, plöntum og örverum 

eins og t.d. myglusvepp og bakteríum.  Það er því mikilvægt að stöðva straks alla 

raka- eða vatnsmyndun. Fjarlægja skal ryk með skilvirkri hreingerningu. 
 

Til þess að stýra gæðum innilofts er alment nauðsynlegt að nota loftræstingu af einhverju 

tagi. Oft er rætt um eftirfarandi tegundir loftræstingar 

 

1. Náttúruleg loftræsting (hitastigsmunur inni og úti knýr kerfið) 

2. Náttúruleg og vélræn loftræsting í bland 

3. Vélræn loftræsting 
 

Einfaldasta form loftræstingar er náttúruleg loftræsting gegnum opnar dyr, glugga og loft-

op sem hægt er að loka - eða ekki 

 

Vinnueftirlitið hefur gefið út vandaðan bækling um inniloft með ábendingum um til hvaða þátta þarf að líta 

(Leiðbeiningabæklingur Nr 27). Í bæklingnum er m.a. fjallað um helstu kröfur regluverksins til innilofts og 

um helstu þætti inniloftsins s.s. lofthita, hita, kulda, dragsúg, loftraka, loftgæði. Ennfremur er fjallað um 

loftræstingu, mælingar á innilofti ásamt góðum gátlista til greininga á aðstæðum og vandamálum innilofts.   
Í riti Eyjólfs Sæmundssonar Vinnuvistfræði frá 1995 má finna umfjöllun um inniloft og loftræstingu.   

Á heimasíðu Vinnuumhverfissetursins (www.vus.is) má finna upplýsingar um inniloft og umbótastarf. 

Á heimasíðu danska vinnuverndarráðsins fyrir iðnað má finna áhugaverðar upplýsingar um inniloft 

http://www.i-bar.dk/emner/indeklima  

Á heimasíðunni http://www.i-bar.dk/emner/kemi-biologi/arbejdsmiljoe-ved-svejsning-gode-loesninger má 

finna upplýsingar um vinnuverndarmál við suðuvinnu.  

Á dönsku heimasíðunni http://www.indeklimaportalen.dk/ má finna gríðarmikið magn upplýsinga um allt 

sem lýtur að innilofti.  

Vélræn loftræsting getur í einfaldri mynd 

falist í einum eða fleiri blásurum sem 

soga loft út úr byggingu (útsogskerfi) en 

fullkomnari kerfi soga bæði út loft og 

flytja í staðinn inn heitt eða kalt loft eftir 

óskum og geta bætt raka í loftið sem 

streymir um kerfið 

. 

 

Lykillinn að góðu innilofti felst í að:  

 -fjarlægja megunina við uppsprettuna!  

 -viðhalda loftræstikerfinu (síur o.fl.)!   

 

http://www.vus.is/
http://www.i-bar.dk/emner/indeklima
http://www.i-bar.dk/emner/kemi-biologi/arbejdsmiljoe-ved-svejsning-gode-loesninger
http://www.indeklimaportalen.dk/
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Vélar og tækjabúnaður 

 

Tækjabúnaður er stór og tiltölulega flókinn málaflokkur og gallaður eða vanhannaður 

vélbúnaður hefur valdið mörgu tjóni gegnum tíðina. Löggjafinn hefur tekið upp öfluga 

löggjöf á víðfeðma EU svæðinu (þ.m.t. Íslandi) og gerir kröfur um að allar vélar og 

vélbúnaður sem tekinn er í notkun innan svæðisins sé CE merktur. Krafan er ekki 

afturvirk svo eldri vélar geta verið án CE merkingar en undirliggjandi er almenn krafa um 

að eldri búnaður hefur ekki sérstök réttindi til að vera hættulegri en nýr búnaður. 
 

 
 

Athygli skal m.a. vakin á að iðnaðarmenn á sviði rafmagns, rafeindatækni, vélvirkjunar, 

vélstjórnar og málmiðnaðar fást oft við samsetningu véla og vélasamstæða. Um slíka 

vinnu gildir oftar en ekki að það ber að CE merkja samsetninguna óháð því að allir 

hlutarnir sem verið er að tengja saman í eina heild hafi CE merki hver um sig. Svipuð 

staða getur komið upp þegar verið er að breyta vélbúnaði í þeim mæli að nýjar/breyttar 

áhættur koma til. CE merkingar í þessum tilvikum ná þá venjulega einungis til 

viðkomandi breytinga (hafi maður breytt efnisúttöku úr vél er maður einungis ábyrgur 

fyrir því) og þarf ekki að vera flókið ferli – þar eru áhættumat og notkun ÍST EN XXX 

staðla hjartað í verkinu.    

 

Loks má vekja athygli á því að  almennt gildir að krafa er gerð um að vélar og búnaður sé 

skoðaður reglulega í samræmi við forskrift framleiðanda – í því felst venjulega krafa um 

árlegar úttektir.    
 

Reglurnar um vélbúnað finnast í reglugerð 1005/2009 um vélar og tæknilegan búnað. Reglugerðin er 

innleiðing ákvæða EU tilskipunar um vélbúnað og er hún aðgengileg hér: http://www.vinnueftirlit.is/log-

reglur-og-stadlar/reglur-og-reglugerdir/     

 

Krafan um reglubundnar úttektir er víðfeðm 

 

    

Meðal mikilvægra þátta varðandi vélaöryggi eru: 

 

 CE  merkingar 

 Neyðarstopp 

 Vélahlífar 

 Aðgengi 

 Öryggisfjarlægðir 

 Merkingar 

 Leiðbeiningar 

http://www.vinnueftirlit.is/log-reglur-og-stadlar/reglur-og-reglugerdir/
http://www.vinnueftirlit.is/log-reglur-og-stadlar/reglur-og-reglugerdir/
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Efnanotkun – varasöm efni 

  

Varasöm efni geta valdið margvíslegu tjóni. Sum efnanna geta valdið krabbameini, önnur 

ófrjósemi, ofnæmi eða fósturláti. Enn önnur geta valdið heilaskaða, skemmdum á 

taugakerfinu, astma eða húðsjúkdómum. Tjón af völdum varasamra efna getur orðið strax 

við fyrstu mengun eða í kjölfar langvarandi uppsöfnunar líkamans. 
 

 

Íslenskri löggjöf um efni og efnanotkun er ætlað að lágmarka heilsufarslega áhættu vegna 

varasamra efna. Reglurnar setja það að hætta notkun þessara efna og skipta yfir í 

hættuminni efni fremst á forgangslistann yfir forvarnir gegn hinum varsömu efnum. Á 

þessu sviði löggjafarinnar eru mikilvægar reglur/reglugerðir t.d varðandi efnafræðilega 

skaðvalda, krabbameinsvaldandi efni, asbest, líffræðilega skaðvalda, mengunarmörk efna, 

mengandi lofttegundir og hættuleg efni. Segja má að hjartað í regluverkinu hvað varðar 

öryggi og heilsu starfsmanna varðandi efnanotkun sé: 

 

 Reglugerð 415/2014 um flokkun, merkingu og umbúðir efna og efnablandna (CLP) 

 Reglugerð 888/2015 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar 
efni (REACH). 

 

Reglugerð 888/2015 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar 

efni er innleiðing á REACH regluverki EU en það regluverk var búið til í þeim tilgangi að 

ná utanum skráningu og söfnun upplýsinga um kemisk efni til að vernda fólk og 

umhverfi. REACH regluverkið  inniheldur m.a. kröfuna um að 16 liða öryggisblöð á 

íslensku um örugga notkun efnanna. 
 

Reglugerð 415/2014 um flokkun, merkingu og umbúðir efna og efnablandna (CLP 

reglugerðin þ.e. „Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures”) 

verður að teljast með mikilvægustu kröfum löggjafans fyrir heilsu og öryggi fyrir 

notendur efnanna (sjá www.ust.is) því þar er tilgreint hvaða upplýsingar notendurnir eiga 

að fá á umbúðum varanna (m.a. hættumerki, hættusetningar og varúðarsetningar). 

Það fyrirfinnast varasöm efni á mjög mörgum 

vinnustöðum og má sem dæmi nefna að samkvæmt 

niðurstöðum könnunar hjá Evrópusambands 

löndunum kom fram að 16% allra starfsmanna 

sögðust vinna með varasamar vörur og 22% þeirra 

sögðust verða fyrir gufum frá varasömum efnum.  
 

Meðal varasamra efna sem oft finnast í 

vinnuumhverfi við málmíði og í vélsmiðjum má 

nefna: 
 

 Málningarvörur 

 Hreinsi- og sótthreinsunarefni (klór o.fl) 

 Ammoníak (kælikerfi) 

 Eldfim og sprengifim efni 

 Asbest 

 Sýrur og basar 

 Tóbak 

 Ryk (slíping, þrif, blöndun) 
 
Í október 2012 tók gildi ný reglugerð um flokkun, merkingu og 

umbúðir efna og efnablandna (nú 415/2014). Reglugerðin byggir á 

reglugerð Evrópusambandsins nr. 1272/2008 (CLP reglugerð). 
 

 

          

http://www.ust.is/
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Merking umbúða  

 

Samkvæmt CLP reglugerðinni 415/2014 á að vera merkimiði á umbúðum efnavara sem 

teljast hættulegar þar sem eftirfarandi kemur fram: 

 
 Nafn, heimilisfang og símanúmer birgis eða birgja 

 Vörukenni  

 Hættumerki  

 Viðvörunarorð  

 Hættusetningar  

 Varnaðarsetningar  

 Magn efnis eða blöndu, nema magnið sé tiltekið annars 

staðar á umbúðum  

 Reitur fyrir viðbótarupplýsingar ef þurfa þykir 

 

                                                                                             

Hættumerkingar 

 

Með CLP reglugerðinni (415/2014) þá var hinum 7 appelsínu gulu hættumerkjum sem 

lengi höfðu verið notuð - skipt út fyrir 9 ný CLP hættumerki (sjá mynd á fyrri síðu). 

Hættuflokkunin og viðeigandi merkingar varða heilbrigðishættur, 

efnafræðilegar/kemískar hættur og umhverfishættur. Hættumerkingunum fylgja 

svokallaðar hættusetningar og varúðarsetningar auk sértækra EUH setninga sem eru 

sértækar fyrir EU svæðið en ekki notaðar annarsstaðar í heiminum. Dæmi um H og P 

setningar eru: 

 

 H317 Getur orsakað húðofnæmisviðbrögð 

 P280 Notið hlífðarfatnað 

 

Auk hættu- og varúðarsetninga tilheyra flokkun og merkingum svonefnd „viðvörunarorð“ 

– þetta eru orðin „hætta“ og „aðvörun“ þar sem orðið hætta tjáir meiri áhættu en aðvörun. 

Á merkimiðum efna er einungis sett eitt viðvörunarorð – og það skal tekið fram að 

viðvörunarorðin tilheyra ekki einstökum hættumerkjum.  

   

Með því að kíkja á hættumerkingu á efni geta menn öðlast skjóta yfirsýn yfir hvaða 

hættulegu eiginleikum efnið býr yfir. Með aðstoð öryggisleiðbeiningablaðs, áhættumats 

og mögulega notendaleiðbeininga vinnustaðar ákveða menn hvernig hægt er að vinna með 

efnið á öruggan hátt. 

 

Á heimasíðu Umhverfisstofnunar má finna ítarlegar upplýsingar um merki, varúðar- og 

hættusetningar o.fl. https://www.ust.is/atvinnulif/efni/flokkun-og-merking/merkingar-og-umbudir/    

 

Reglugerðir um helstu vinnuverndarkröfur varðandi efnamengun, merkingar o.fl. eru hér 
http://www.vinnueftirlit.is/log-reglur-og-stadlar/reglur-og-reglugerdir/  

 

Vinnueftirlitið hefur gefið út nokkurn fjölda fræðslu- og leiðbeiningarrita sem varða 

varasöm efni, notkun þeirra, geymslu o.fl. Hér má nefna leiðbeiningar um asbest, lífræn 

leysiefni, líffræðilega skaðvalda, eldfjallaaska og hættuleg efni í vinnuumhverfinu. Allt 

efnið er aðgengilegt hér: http://www.vinnueftirlit.is/fraedsla/utgefid-efni/fraedslu--og-leidbeiningarit/  

 

 

 

 
 

(Dæmi frá kynningarefni Umhverfisstofnunar) 
umhverfisstofnunar 

https://www.ust.is/atvinnulif/efni/flokkun-og-merking/merkingar-og-umbudir/
http://www.vinnueftirlit.is/log-reglur-og-stadlar/reglur-og-reglugerdir/
http://www.vinnueftirlit.is/fraedsla/utgefid-efni/fraedslu--og-leidbeiningarit/
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Umfang efnaálags 

 

Almennt snýst forvarnarstarf varðandi efnanotkun um að forðast að verða fyrir áhrifum af 

efnum og efnablöndum með því að afla þekkingar á þeim efnum og efnablöndum sem eru 

í notkun - maður þarf að vita hversu hættuleg efnin eru - og það geta menn gert: 

 

 með því að átta sig á hvaða efni eru notuð á vinnustaðnum og hvaða efni geta myndast í 
framleiðsluferlum s.s. suðureykur og slípiryk 

 með því að afla upplýsinga um hversu hættuleg efnin eru með því að skoða hættu-
merkingar og öryggisblað vörunnar 

 með því að finna út hvernig starfsmenn geta orðið fyrir varasömum efnum og ryki m.a. 
hvort um er að ræða innöndun á gufum, hvort um húðsnertingu er að ræða eða annað. 
Metið líka hversu langan tíma álagið varir og hversu oft þið verðið verðið fyrir álaginu 

 með því að vinna vinnustaðaleiðbeiningar á grunni raunverulegrar notkunar vinnu-
staðarins á efnunum og öryggisblöðum efnanna (upplýsingar framleiðanda/birgja) 

  

 
                                                                           (staðfærð hugmynd byggð á efni frá „Få styr på kemikalierne“ (i-bar.dk)) 

 

Forvarnir: 

 

- Skiptið varasömum efnum út 

Fyrsta sem ætti að ígrunda er að skipta varasömum efnum og vinnuaðferðum út með 

áhættuminni efnum og vinnsluferlum.  

Notið alltaf hættuminnstu vinnuaðferðirnar. Þegar skoðað er hvort hægt sé að skipta 

varasömum efnum út má nota hættumerkingar, varúðar- og öryggissetningar (eftir gömlu 

reglunum) eða hættu- og viðvörunarsetningum eftir nýju reglunum ásamt kóðanúmerum 

til að bera vörurnar saman (blöndurnar). Athugið – þegar efnanotkun er yfirfarin er 

viðbúið að henda megi einhverjum efnum út – efnum sem ekki eru lengur notuð, efnum 

sem eru orðin úrelt, efnum sem virka ekki sem skildi og efnum sem vantar á merkimiða.  

 

- Innkaup 

Munið að hugsa um öryggi- og heilbrigði starfsfólks þegar nýjar vörur eru keyptar. Ætíð 

ætti að kaupa hættuminnstu efnin sem uppfylla tækniskilyrðin. 

 
 Er varan til í lægri hættuflokki t.d. með „ertingu“ í stað „ætandi“? 

 Er varan til með fáum eða engum hættusetningum?  
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 Er málningin/límið/fúgu-sparslefni/prentlitur til án viðvörunarmerkis (kóða) eða eins lág 
merking og hægt er? 

 Er varan afhent í auðmeðhöndlanlegum umbúðum? 

 Fæst varan afhent með öryggisblaði á íslensku? 

 Er varan til á öðru formi (t.d. vökvi í stað spreybrúsa)? 

 Eru til vörur sem ryka minna?  

 

- Lokuð kerfi og útsog 

Ef ekki er komist hjá að nota varasöm efni og vinnuaðferðir - ætti ef mögulegt er að setja 

upp lokuð ferli. Þegar slíkt er ekki gerlegt þarf að tryggja útsog t.d. frá rykmyndandi 

vélbúnaði. Einnig þarf að tryggja að suðureykur og uppgufun frá lóðningu og 

losunargösum sé fjarlægt með útsogi – td. að starfsmenn noti heppilegt staðbundið útsog 

við suðuvinnu. Einnig þarf oftast skilvirka almenna vélræna loftræstingu til að fjarlægja 

smáar og dreifðar mengunaruppsprettur. Um efni og efnablöndur á skráningarlista sbr. 

REACH gilda sértækar kröfur varðandi loftræstingu – þær kröfur finnast á umbúðum eða 

á öryggisblöðum efnanna.  

Hagið ennfremur vinnunni þannig að sérlega mengandi vinna sé einangruð þannig að 

aðrir verði ekki líka fyrir menguninni að óþörfu. 

 

- Forðist ryk 

Skipuleggið vinnuna þannig að sem fæstir verði fyrir rykmenguninni (framkvæmið rykug 

ferli eftir vinnu eða um helgar) og ryksugið eða spúlið í stað þess að sópa eða nota 

þrýstiloft. Regluleg þrif hafa mikil áhrif á inniloftið í fleiri en einum skilningi.  

 

- Notkun persónuhlífa 

Þegar ekki næst að losna við vandamál á annan hátt er nauðsynlegt að nota viðeigandi 

persónuhlífar – fylgja þarf forskrift öryggisleiðbeininga – og munið persónuhlífar eru 

skammtímalausn sem notuð er þegar aðrar lausnir eru ekki aðgengilegar. Sem dæmi um 

notkun persónuhlífa í vinnuumhverfi málmiðnaðarmanna má nefna að það þarf dæmigert 

að nota ferskloftsgrímur við suðuvinnu við stærri mannvirki.     

 

Geymsla efna: 

 

Geymsla efna hjá fyrirtækjum þarf að gerast með forsvaranlegum hætti – bæði innanhúss 

og utanhúss – þannig að ekki verði slys eða mengunaróhöpp. Auðvitað eru aðstæður og 

umfang fyrirtækja misjöfn (sjá líka forskrift öryggisblaða) en almennu kröfurnar eru: 

 

 Efni eiga að vera geymd á stað með tryggu undirlagi svo efnin sígi ekki niður í jörðina 
ef gat kemur á umbúðirnar (steypt gólf, lekabyttur o.s.frv) 

 Tryggja þarf að efni séu geymd aðskilin þannig að komið sé í veg fyrir óheppilega 
blöndun efna sem gæti valdið sprengingu, eldsvoða, gasmengun o.þ.h. 

 Ef leki verður - mega efni ekki komast í skólpkerfið 

 Geymsluskápar með varasömum efnum eiga að vera læsanlegir 

 Efnageymslur og skápar eiga að vera loftræstir 

 Það þarf eftir atvikum að setja upp viðvörunarskilti (t.d. eldfimir eða ætandi vökvar) 

 Öryggisblöð – á íslensku – eiga að vera aðgengileg 

 Innan seilingar þarf svo augnskol og neyðarsturtu (sjá öryggisblöðin) 

 

Eitt margra mikilvægra atriða varðandi geymslu efna er – að menn merki nýjar umbúðir 

hafi menn sett efnin í ný ílát við framkvæmd vinnunnar – að menn merki þær á sama hátt 

og upphaflegu umbúðirnar.  
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Öryggisblöð: 

 

Öryggisblöð eru eitt mikilvægasta atriðið varðandi vinnuvernd en þau innihalda m.a. 

upplýsingar um meðhöndlun og notkun efna/efnablandna. Krafan um öryggisblöð kemur 

frá REACH regluverkinu (nú reglugerð 888/2015)  
 

       
 

 

Þjálfun starfsmanna: 

 

Atvinnurekandin (ásamt verkstjóranum/flokkstjóranum/iðnmeistaranum) er ábyrgur fyrir 

að upplýsa um öryggis- og heilbrigðisáhættur á vinnustaðnum og í vinnuverndarlögunum 

er gerð sú krafa að fyrirtækin tryggi nauðsynlega leiðsögn og þjálfun þannig að vinnan 

geti gengið örugglega og heilsusamlega fyrir sig (sbr. 14 gr. laganna). Hér fylgir hugmynd 

að gátlista fyrir kerfisbundna þjálfun.    

 
                                                                                          (byggt á efni frá „Få styr på kemikalierne“ (i-bar.dk)) 

 

Sem staðfestingu á að leiðsögnin hafi átt sér stað rita bæði starfsmaður og leiðbeinandi 

nöfn sín á gátlistann sem farið var yfir við leiðsögnina. 

Krafan um öryggisblöð er virk: 

 

 þegar efni/efnablanda flokkast hættuleg sbr. 
reglugerð 415/2014 (CLP),  

 þegar efni er þrávirkt, safnast upp í lífverum og er 
eitrað í samræmi við XIII viðauka REACH 

 Þegar efnið er tilgreint á lista á lista yfir sérlega 
varasöm efni skv. 59 gr. REACH vegna annarrar 
ástæðu 

 

Öryggisblöð eiga að vera á íslensku og fylgja ókeypis! 
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Heilsuefling 

 

Hugtakið heilsuefling heyrist oft nefnt í nútímanum þ.e. þetta með að gera vinnustaðinn 

að vettvangi til að stuðla að bættu heilsufari starfsmanna. Heilsuefling er ekki nein 

lagaskylda en „vara“ sem Vinnueftirlitið og Landæknisembættið ásamt ýmsum 

áhugamannahópum og leiðandi fyrirtækjum reyna að styðja með því að fræða um 

gagnsemi hennar. 
 

Skilningur fólks á heilsu hefur verið misjafn í áranna rás en með meiri þekkingu hefur 

skilgreiningin breyst mikið. Árið 1948 skilgreindi Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin 

(WHO) heilsu sem líkamlega, andlega og félagslega vellíðan en ekki einungis það að vera 

laus við sjúkdóma eða örorku.  
 

Skilgreining WHO nýtur almennrar viðurkenningar og það skal dregið fram að 

skilgreiningin undirstrikar að heilsa er annað og meira en fjarvera sjúkdóma. Heilbrigður 

einstaklingur er ekki bara frískur aðili – heilbrigðum einstaklingi líður vel með sjálfan sig 

og eigin líkama, með fjölskylduna, vini sína og vinnufélaga o.s.frv. Heilbrigðið sem vísað 

er til í þessum skilningi er ekki af sama toga og það þegar maður verður veikur þ.e. bara 

það að manni líði ekki vel í alla staði – menn geta sem dæmi haft gott líf þrátt fyrir að 

menn séu með verki.      
 

      Vinnutengdir áhrifaþættir 

 
 

Vinnustaðurinn er kjörinn vettvangur til að ýta undir bætta heilsu enda eyða menn 

drjúgum tíma ævinnar á vinnustaðnum og vinnuumhverfið hefur því mikil áhrif á 

heilsuna. Þá ber að hafa í huga að á vinnustöðum ríkir ákveðin samheldni og þar 

fyrirfinnast félagsleg tengslanet. Góð samskipti og tengslanet eru náttúrulega mikilvæg 

fyrir heilsuna og þau má einnig hagnýta til að stuðla að heilsusamlegri valkostum bæði 

innan og utan vinnustaðanna. Samfélagið á vinnustaðnum er einn þeirra þátta sem koma 

hvað mest að mótun á ríkjandi gildum og normum sem geta stutt við heilsusamlegan 

lífsstíl. Hópkenndin getur stutt einstaklingarna í að breyta óheilsusamlegum venjum í 

heilsusamlegra atferli. 
 

Í vinnustaðasamhengi er talið að heilsuefling hafi mest áhrif þegar íhlutanir eða framtakið 

er samþætt vinnuumhverfisstarfi fyrirtækjanna. Samþættingin felur í sér að 

heilsueflingaraðgerðir styðja við markmið í vinnuverndarstarfinu og öfugt. Dæmi af þessu 

tagi gætu verið líkamleg þjálfun sem styður markmiðið um fækkun hreyfi- og 

stoðkerfisvandamála hjá starfsmönnunum. Annað dæmi væri aukin áhrif á eigin vinnu 

sem styður við markmið um bætta sálfélagslega vellíðan meðal stafsmannanna.  
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Með samþættu framtaki getur fyrirtæki þannig náð markmiðum bæði varðandi 

vinnuumhverfi fyrirtækis og heilsu starfsmannanna gegnum samspil: 
 

 Tæknilegra og skipulagslegra aðgerða til að stuðla að öruggara og heilsusamlegra 

vinnuumhverfi í samræmi við vinnuverndarlögin 

 Tilboða og hvatningar um heilsusamlegra fæði og hreyfingu o.s.frv. til að stuðla að 

heilsusamlegri lífsstíl meðal starsmannanna 

 Sérstakrar tillitsemi og skipulags til að halda í starfsfólk þ.m.t. starfsmenn með eða án 

veikindafjarveru sem hafa skerta starfsgetu til skemmri eða lengri tíma  

 

Samþætt framtak getur einnig falist í að starfsfólkið öðlist heilsusamlegri lífsstíl í kjölfar 

þess að vinnuuverndarvandamál fyrirtækis varðandi hreyfi- og stokerfi, sálfélagslegt 

vinnuumhverfi og vinnuslys minnka í kjölfar vinnuverndarstarfsins – og haldið er í 

starfsmennina. Heilsueflingarstarfið getur samt ekki komið í stað lögbundins 

vinnverndarstarfs. 
 

Allar heilsueflingaraðgerðir geta eflaust talist gagnlegar. Haft skal samt í huga að 

heilsufarið batnar frekar gegnum daglegar athafnir vinnudagsins frekar en gegnum sérstök 

átaksverkefni lausrifin frá vinnustaðnum. Það er auðvitað fínt þegar vinnustaðurinn tekur 

þátt í stórum árlegum maraþonhlaupum, „hjólað í vinnuna“ átakinu eða sambærilegum 

gerningum en það er ennþá betra þegar markvissar daglegar eða vikulegar athafnir stuðla 

að bættri heilsu meðal starfsmannanna. 
 

Skilvirkt heilsueflingarátak felur í sér að unnið er með venjur starfsmannanna og rútínur 

varðandi hina tæknilegu og skipulagslegu ramma vinnustaðarins – og út frá tilboðunum 

sem fyrirtækið leggur af mörkum. Það er fyrst þegar starfsmennirnir sjálfir fylgja 

málunum eftir að aðgerðir og tilboð fyrirtækjanna ýta undir bætt heilbrigði. 

    

Því hefur lengi verið haldið á lofti að heilbrigðir starfsmenn sem hafa það gott á 

vinnustaðnum séu oft framleiðnari, skili meiri gæðavinnu og séu sjaldnar veikir – slíkt 

getur haft jákvæð áhrif á rekstrarafkomu fyrirtækja. Heilsuefling getur náttúrulega haft 

fyrirbyggjandi áhrif hvað varðar vinnutengd hreyfi- og stoðkerfisvandamál ásamt streitu 

og getur einnig alið af sér bætta samvinnu innan og milli deilda á vinnustaðnum. 
 

Þess munu dæmi að tíminn sem starfsmenn nota t.d. til ævinga í vinnutímanum vinnist til 

baka einfaldlega gegnum aukna framleiðni og aukin gæði. Heilsueflingaraðgerðir hafa 

síðan oftar en ekki jákvæð áhrif á veikindafjarveru þegar tekst að fyrirbyggja fjarveru 

og/eða stytta hana. Slíkt getur leitt af sér sparnað fyrir fyrirtækin auk þess sem 

heilsueflingaraðgerðir geta stuðlað að auknu orkustigi og umframgetu starfsfólksins, bæði 

 
 

Gönguhópar og/eða pásuleikfimi 

 
 

Hollari fæða og minni diskar! 

 
 

Samgöngustyrkir/ævingaaðstaða 
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við vinnu og í frítímanum - auk þess að bæta starfsánægju og dregur þannig úr 

starfsmannaveltunni. 

 

 

  

 

 

 
 

Heilbrigði á vinnustaðnum er garnan örvað með: 
 

 Heilsueflingartilboðum sem fyrirtæki bjóða og gera aðgengileg fyrir starfsmenn  t.d. 

heilsusamlegur matur í mötuneytinu, ævingaaðstaða til íþrótta- og styrkleikaþjálfunar, 

námskeið um að hætta reykingum og aðstoð við að hætta áfengis- og vímuefnaneyslu. 

 Með því að gangsetja sérhæft vinnulag til að halda í starfsfólk gegnum sveigjanlegan 

vinnutíma og verkefni 

 Virkjun félagslegra tengslaneta á vinnustaðnum og samheldni sem styður við heilbrigði 

hinna einstöku starfsmanna 

 Atferli starfsmannanna og vali þeirra innan hinna efnislegu- og skipulagslegu ramma 

ásamt heilsueflingartilboðum fyrirtækisins 

 Samgöngustyrkir o.m.fl.  
 

Vinnueftirlitið hefur í samvinnu við Landlæknisembættið staðið fyrir útgáfu á 

áhugaverðum bæklingi um heilsueflingu. Þar segir m.a. 

                      

 
 

Í danska ritinu „Sundhedsfremme, vejledning om sundhedsfremme på arbejdspladsen“ 

sem er á : http://www.i-bar.dk/arbejdsmiljoeemner/ergonomi/arbejdsstedets-indretning/sundhedsfremme 

og stuðst var við - við þessa samantekt er afar áhugaverð lýsing á flestum þáttum 

heilsueflingar. Í ritinu er heilsueflingu m.a. lýst sem ferli sbr. myndina að neðan.  

 

 
                                                                                                  
 

 

Bæklingur Vinnueftirlitsins og Landlæknisembættisins um heilsueflingu finnst á: 
http://www.vinnueftirlit.is/media/fraedslu--og-leidbeiningarit/radleggingar_heilsuefling_vinnustodum.pdf  

 

Heilsuefling á vinnustöðum er sameiginlegt verkefni  

vinnuveitenda, starfsmanna og samfélagsins alls og miðar 

að því að bæta heilsu og líðan vinnandi fólks. 

 

Með heilsueflingu á vinnustöðum er stefnt að því að bæta 

vinnuskipulag og vinnuumhverfi, hvetja til virkrar þátttöku 

og stuðla að áframhaldandi þroska einstaklingsins. 

 

Heilsuefling er fjárfesting – fyrir hverja krónu sem fjárfest er í 

heilsueflingu getur fyrirtæki sparað milli 1,5 – 12 kr. 

Endurgreiðslutíminn á fjárfestingunni er oft á bilinu 1 til 2 ár. 
 

              (frá ritinu Sundhedsfremme á www.i-bar.dk)    

Danirnir minna á að þó menn geti lært að því sem aðrir hafa 

gert þá geti menn ekki kóperað heilsueflingu annarra – 

gagnlegt framtak þarf að vera lagað að einstökum fyrirtækjum, 

menningu þeirra og starfsmannahópum - og innihaldið að vera 

ákvarðað af fólkinu. 
 

Undirbúningur sbr. ferlið snýst um skilning á hvað felst í 

heilsueflingu. Framkvæmdahlutinn á að vera í formi tilboða 

fyrir starfsfólk – án þrýstings. Matshlutinn snýst um árlegt mat 

á hvort markmiðin nást. Samþættingarhlutinn snýst um 

samþættinguna við kjarnastarfsemina þannig að framtakið 

verði ekki upplifað sem verkefni – heldur sem viðvarandi ferli    

http://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item11123/Heilsuefling_a_vinnustodum_NM30398_lowres_med_kapu.pdf
http://www.i-bar.dk/arbejdsmiljoeemner/ergonomi/arbejdsstedets-indretning/sundhedsfremme
http://www.vinnueftirlit.is/media/fraedslu--og-leidbeiningarit/radleggingar_heilsuefling_vinnustodum.pdf
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Nudging (bætt atferli með að hnippa vingjarnlega í fólk) 

 

Næst skulum við líta á eina af nýju „vörunum“ á sviði vinnuverndarmála þ.e. aðferð sem 

byggir á aðferðum sálfræði- og atferlisvísinda. 

 

Enska hugtakið ”nudging” – sem líklega mætti þýða sem ”hnipping” samanber orðfærið 

”að hnippa í” (eða ýta vingjarnlega við) - snýst um að fá fólk til að breyta atferli sínu af 

fúsum og frjálsum vilja með aðferðum sem byggja á skilningi á hvernig mannfólkið 

hugsar.  

  

  -Við heyrum oft sagt ”borðið hollar – farið út með ruslið – munið 

heyrnahlífarnar o.s.frv”. Með ”Nudging” eru þessir hlutir gerðir auðveldari 

því þetta snýst um að skipuleggja umhverfi sitt þannig að atferlið gerist á 

sjálfvirkari hátt. Með ”Nudging” má einnig fá fólk til að borða hollar, borða 

minna, hreyfa sig meira, bæta fjármálastöðu, bæta ákvarðanatöku o.m.fl.  

  

Nudging grundvallast á vísindalegum aðferðum (Behavioral Economics, Psychology og 

Political Theory) þ.m.t. kenningunni um tvívirkni heilans (Dual Process Theory, DPT) 

sem felst annarsvegar í ígrundandi heilastarfsemi og hinsvegar hinni sjálfvirku heilastarf-

semi mannanna. Hér verður endursagður hluti efnis greinarinnar Nudge theory: The 

mechanics of the brain eftir  Andreas Maaløe Jespersen  sem birtist á heimasíðu danska rannsóknar-

fyrirtækisins í atferlisrannsóknum http://inudgeyou.com . 

 

Þetta er í grunninn ekki svo flókið – hugsaðu bara um alla litlu hlutina sem þú fram-

kvæmir, eða ekki - á hverjum degi. Hversu miklu af þessu stjórnar þú í raun og veru með 

beinum hætti? Eða m.ö.o. hversu mikið af gerðum þínum má í reynd rekja til meðvitaðra 

ákvarðana með meðfylgjandi upplifun af stjórnun hlutanna?    

  

Þér kann að þykja þetta skrýtnar spurningar því ef þú stjórnar ekki atferli þínu hver gerir 

það þá? Svarið við þeirri spurningu gerir kröfu um að við hugsum um atferli okkar á alveg 

nýjan hátt. Ef þú ígrundar málið er ekki ólíklegt að þú getir fundið einhverja þætti í lífi 

þínu sem þú hefur einungis stjórn á í takmörkuðum mæli eins og því að fara á fætur á 

ákveðnum tímum á morgnana, fara reglulega í leikfimi og halda mataræðinu innan 

megrunarmarkmiða o.fl. 

 

Sumum gerðum okkar mannanna er erfitt að henda reiður á, þær virðast einfaldlega gerast 

algerlega utan vitundar okkar eins og t.d. líkamshreyfingarnar sem eru nauðsynlegar þegar 

hjólað er til vinnu - eða þegar þú lítur til hægri og til vinstri rétt áður en þú ferð yfir 

umferðargötu. Það getur verið að þú getir kallað framkvæmd þessara hluta fram í huga þér 

og jafnvel verið meðvitaður um þá við ígrundun en líklega veittirðu þessum þáttum ekki 

mikla athygli meðan þú framkvæmdir þá. 

  

Mikilvægasti þátturinn í DPT (Dual Process Theory) kenningunni er að heilinn okkar 

virkar á tvo ólíka vegu – venjulega á sama tíma - og þessari tvívirkni er stýrt með 

mismunandi stöðvum í heilanum. Önnur virknin er kölluð sjálfvirka kerfið en hin virknin 

er kölluð ígrundunarkerfið. Þessi tvívirkni endurspeglar ólík ferli og mismunandi aðferðir 

við meðhöndlun upplýsinga og mótun viðbragða. 

  

Sjálfvirka kerfið sér um mest af atferli/hegðun okkar fyrir okkur. Það vinnur hratt, 

ómeðvitað og er fært um að hugsa með hliðrænum hætti (getur meðhöndlað mörg ferli 

http://inudgeyou.com/
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samtímis), flokkar eða tengir þætti sem virðast svipaðir og gerir allt á áreynslulítinn og 

orkulítinn hátt. Ígrundunarkerfið er nánast alger andstæða þ.e. það er hægvirkt, meðvitað, 

vinnur á raðtengdan hátt (einungis eitt ferli kemst að í einu), er greiningarmiðað og mjög 

orkufrekt. 

     

Ígrundunarkerfið vinnur með því að búa til kenningar og sannreyna þær út frá fyrri 

þekkingu manna gegnum flokkun mikilvægra og léttvægra upplýsinga og annarra þátta. 

Þú getur virkjað þetta kerfi með viljanum og það líkist því sem við tengjum dæmigert við 

hugsun á margþætta vegu. Ígrundunarkerfið er virkjað þegar þú ert beðinn um að ljúka við 

púsl, þegar þú ert að ákveða hvert þú ættir að fara á laugardagskvöldi eða þegar þú 

stendur einfaldlega frammi fyrir að ákveða hversu hátt verð þú ert reiðubúinn að greiða 

fyrir kaup á húsnæði. 

  

Þegar við notum ígrundunarkerfið erum við með stjórn á ferlinu, við getum fylgt 

skrefunum sem við tökum og við værum fær um að útskýra þau skýrt og skilmerkilega 

fyrir sjónarvotti. 

           

Þrátt fyrir að manni gæti virðst að ígrundunarkerfið sé sjálfvirka kerfinu æðra þá er það 

ekki svo. Ígrundunarkerfið er einfaldlega of hægvirkt og of einfalt til að ráða við - þó ekki 

væri nema brot af þeim möguleikum sem við stöndum frammi fyrir daglega. Til allrar 

hamingju þá búum við yfir sjálfvirka kerfinu og það geislar af því við meðhöndlun 

þúsunda af vandamálum og möguleikum fyrir okkur án þess jafnvel að hafa fyrir því að 

láta okkur vita um niðurstöðurnar. 

  

Samvinna þessara tveggja kerfa gerir okkur kleyft að sigrast á flestum vandamálum sem 

verða á vegi okkar – en samvinnan er ekki lýtalaus. Þrír meginþættir sem valda 

óheppilegum viðbrögðum eru: 

  

 Ígrundunar/viðbragðskerfið er ómeðvitað um vandamál 

 Sjálfviku ferlin gefa okkur röng svör 

 Ígrundunar/viðbragðskerfið gefur okkur röng svör 

  

Við upplifum þessi óheppilegu viðbrögð daglega og líka þegar það varðar lymskulegt 

atferli sem hefur afleiðingar langt inn í framtíðinni þá sjáum við oft ekki vandamálið fyrr 

en það er of seint. 
  

“Nudge” eða „Hnipping“ vinnur út frá ofangreindum orsakaþáttunum og styðst við 

þekkingu á heilakerfunum tveimur og hvernig þau spila saman við umhverfið. 

  

„Nudges“ eru oft notuð til að láta sjálfvirka kerfið okkar velja með öðrum hætti án þess að 

við jafnvel vitum af því – eins og þegar við breytum t.d. stærðinni á diskum í mötu-

neytum.  

 

Í öðrum tilvikum beinist “Nudge” að því að virkja hina ígrundandi heilastarfsemi á réttum 

tíma til að tryggja að vitundin skapi betri viðbrögð en ómeðvitaða kerfið myndi gera eins 

og t.d. þegar sett er lítil innbrend fluga í glerung pissuskálar (slíkt er mikið notað á flug-

völlum og víðar til að minnka það sem fer á gólfið- og er talið minnka slíkt um allt að 

80%)! – sjá mynd á fylgjandi síðu! 
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Frá www.vus.is 

 

Málmiðnaðarmenn/konur geta mögulega notað aðferðina í tengslum við notkun heyrna-

hlífa, hlífðargleraugna  og öryggishjálma. Einnig varðandi hlífar á slípirokkum, handföng 

á rafknúnum handverkfærum, tiltektir og ótal marga aðra þætti. Sendið okkur línu um 

hugmyndir og hvernig þið gerðuð hlutina!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vus.is/
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Áhættumat fyrir skrifstofuvinnu 
 
Regluverkið um framkvæmd áhættumats kveður ekki á um ákveðna framgangsmáta við fram-
kvæmdina. Fyrirtækin mega sjálf velja aðferðina, eina krafan er að aðferðin hæfi til verksins. 
Framkvæmd áhættumats má gera á marga vegu m.a.: 
 

 6 skrefa aðferð vinnueftirlitsins 

(http://www.vinnueftirlit.is/vinnuvernd/ahaettumat/hjalpargogn-vid-ahaettumat/)  

 OiRA rafrænt áhættumat (http://www.vinnueftirlit.is/vinnuvernd/ahaettumat/oira-

rafraent-ahaettumat/)  

 Kaffistofufundur þar sem starfsmenn ræða vinnuumhverfismálin (munið fundargerð) 

 Notkun einhverra gátlista (t.d. gátlista atvinnugreinasambanda í nágranalöndunum) 

 Notkun spurningalista 

 Viðtöl við starfsmenn 

 Rýni öryggisfulltrúa 

 Notkun ráðgjafafyrirtækja 

Val á aðferð fer eftir stærð og umfangi fyrirtækis og oft velja menn að blanda aðferðum saman. 
Störf á skrifstofu gætu við fyrsta augnkast virst léttvæg við framkvæmd áhættumats – en það er 
ekki reyndin.  
 

Meðal áhættuþátta sem oft hefur borið á góma við greiningu á skrifstofuvinnu eru: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Það er mikilvægt að eftir greiningarvinnuna liggi fyrir skrifleg lýsing á þeim vanköntum sem 
finnast. Í kjölfar greiningar er vandamálum forgangsraðað og samin öryggis- og heilbrigðisáætlun 
vinnustaðarins þ.e. einfaldlega áætlun um umbætur, hvað á að laga, hvernig, hvenær, hver gerir 
það og hvernig verður málum fylgt eftir. 
 
Með í 6 skrefa áætlun Vinnueftirlitsins fylgir notkun „vinnuumhverfisvísa“ en það er nokkurs-
konar gátlisti sem inniheldur flesta dæmigerða og þekkta áhættuþætti í gefinni starfsgrein þ.m.t. 
hefur eftirlitið tekið saman vinnuumhverfisvísir fyrir skrifstofuvinnu. 
 
OiRA verkfærið er einfalt tölvuforrit þar sem maður er leiddur gegnum langan lista spurninga 
sem gefa góða mynd af aðstæðum. Þetta er verkfæri sem var gefið út af evrópusambandinu og 
hefur verkfærið verið þýtt fyrir skrifstofuumhverfi ásamt veitingahúsa/mötuneytaumhverfi.  

 Efnanotkun (ræstingarvörur) 

 Lýsing (næg, rétt átt o.s.frv) 

 Hitastig 

 Sólarálag 

 Hávaði (opin rými) 

 Hávaði að utan 

 Stilling skrifborðs og stóla 

 Stress 

 Einelti 

 Árásagjarnir viðskiptavinir 

 Lagerpláss 

 Vinnutíminn 

 Ráðrými 

 Rakastig 

 Dagsbirta 

 Starfsandi 

 Neyðarlýsing 

 Líkamsbeiting 

 Þrif 

 Mengun vegna ljósritunavéla 

 Mengun af prentara 

 Hávaðasöm tæki 

 Eldvarnir 

 Rýmingaráætlun 

 Heilsuefling 

 Bundin vinna 

 Jafnvægi vinnu og frítíma 

 Þrif og stilling loftræstikerfis 

 Upplýsingaflæði 

 Þjálfun og endurmenntun 

 Borðpláss 

 Fyrirsjáanleiki 

 Hrós og viðurkenning 

 Deilur 

http://www.vinnueftirlit.is/vinnuvernd/ahaettumat/hjalpargogn-vid-ahaettumat/
http://www.vinnueftirlit.is/vinnuvernd/ahaettumat/oira-rafraent-ahaettumat/
http://www.vinnueftirlit.is/vinnuvernd/ahaettumat/oira-rafraent-ahaettumat/
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Áhættumat starfa fyrir málmiðnað: 
 
Regluverkið um framkvæmd áhættumats kveður ekki á um ákveðna framgangsmáta við fram-
kvæmdina. Fyrirtækin mega sjálf velja aðferðina, eina krafan er að aðferðin hæfi til verksins. 
Framkvæmd áhættumats má gera á marga vegu m.a.: 
 

 6 skrefa aðferð vinnueftirlitsins 

(http://www.vinnueftirlit.is/vinnuvernd/ahaettumat/hjalpargogn-vid-ahaettumat/)   

 Kaffistofufundur þar sem starfsmenn ræða vinnuumhverfismálin (muna þarf þá að vinna 

vandaða fundargerð) 

 Notkun einhverra gátlista (t.d. gátlista atvinnugreinasambanda eða vinnueftirlita í 

nágranalöndunum) 

 Notkun spurningalista 

 Viðtöl við starfsmenn 

 Rýni öryggisfulltrúa 

 Notkun ráðgjafafyrirtækja 

Val á aðferð fer eftir stærð og umfangi fyrirtækis og oft velja menn að blanda aðferðum saman. 
Störf í fyrirtækjum málmiðnaðarmanna geta verið af mörgu tagi 
 

Meðal áhættuþátta sem oft hefur borið á góma við greiningu fyrir málmiðnað eru: 
 

 
 
Það er mikilvægt að eftir greiningarvinnuna liggi fyrir skrifleg lýsing á þeim vanköntum sem 
finnast. Í kjölfar greiningar er vandamálum forgangsraðað og samin öryggis- og heilbrigðisáætlun 
vinnustaðarins þ.e. einfaldlega áætlun um umbætur, hvað á að laga, hvernig, hvenær, hver gerir 
það og hvernig verður málum fylgt eftir. 
 
Með í 6 skrefa áætlun Vinnueftirlitsins fylgir notkun „vinnuumhverfisvísa“ en það er nokkurs-
konar gátlisti sem inniheldur flesta dæmigerða og þekkta áhættuþætti í gefinni starfsgrein þ.m.t. 
hefur eftirlitið tekið saman vinnuumhverfisvísa fyrir fiskimjölsverksmiðjur, fiskvinnslustöðvar, 
málmsmíði, málmvinnslu, orkuver- og dreifikerfi, verslanir, trésmíðaverkstæði o.fl. Hér er beinn 
hlekkur á vinnuumhverfisvísa Vinnueftirlitsins:  
http://www.vinnueftirlit.is/vinnuvernd/ahaettumat/vinnuumhverfisvisar/.  
 
 
 
 

http://www.vinnueftirlit.is/vinnuvernd/ahaettumat/hjalpargogn-vid-ahaettumat/
http://www.vinnueftirlit.is/vinnuvernd/ahaettumat/vinnuumhverfisvisar/
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7 straumar (Lean og vinnuverndarmálin) 
 
Eitt þeirra rita um vinnuverndar- og öryggismál sem vöktu mesta athygli höfunda þessarar 
samantektar á árinu 2016 var danska skýrslan TOOLBOX-TRÆNING, Forbedring af formænds 
planlægnings- og kommunikationsfærdigheder i byggebranchen. Í þeirri rannsóknarskýrslu segir 
frá tilraunaverkefni þar sem verkstjórar í dönskum byggingariðnaði fengu þjálfun í notkun nokk-
urra verkfæra til að efla getu þeirra í að framkvæma toolbox-training  jafnt og þétt í daglegum 
störfum þ.e. í stað þess að menn haldi sérstaka fundi í sama tilgangi (aðferð sem margir í 
byggingargreinunum þekkja). Einnig mætti líklega segja að verkefnið hafi snúist nokkuð um það 
sem heitir Leader Based Safety á enskri tungu (að stjórnendur fari í fararbroddi). 
 
Eitt verkfæranna sem mönnum var kynnt í verkefninu var ættað frá verkfærakistu Toyota verk-
smiðjanna þ.e. eitt verkfæranna í verkfærakistu „Lean“ sem kallað kefur verið straumlínustjórnun 
hérlendis. Lean gengur í einfaldleik sínum út á að menn straumlínulaga rekstur sinn – og fjarlægja 
allar óþarfa aðgerðir sem ekki gefa viðskiptavininum neinn virðisauka (óþarfa flutningur, mistök 
og gallar, lager, óþarfa hreyfingar o.s.frv). 
 
Meðal þeirra verkefna sem verkstjórarnir voru látnir glíma við var spurningin – Hvað gerist á 
byggingarvinnustað?  Niðurstaða verkstjóranna var: 

 

 
 

Líklega má segja að meginhugmyndirnar að baki Lean snúist um aukinn virðisauka – með færri 
úrræðum og það gera menn með að greina hvað skapar virði fyrir viðskiptavinina og greiningu 
virðiskeðjunnar sem skapar verðmætið. Síðan snúast hlutirnir um að skapa flæði í virðiskeðjunni, 
skapa viðskiptavinalega tosun (pull) í virðiskeðjunni og virkjun menningar stöðugra umbóta.  
 
Í mannvirkjagerðinni vinna menn dæmigert með eftirfarandi 7 strauma sem allir eru í rauninni 
forsendur fyrir markvissri áætlanagerð. 

                                                           

 
Verkstjórarnir fengu fyrst fræðslu um verkfærið 7 straumar og voru síðan leiddir gegnum dæmi 
um notkun verkfærisins – hjá þeim var fjallað um ísetningu á gleri í glugga en það er afar auðvelt 

7 straumar 
1. Undanfarandi verkþættir 

2. Byggingarefni (vinnsla) 

3. Upplýsingar (stjórnun, upplýsingar) 

4. Mannskapur (samsetning o.fl.) 

5. Tækjabúnaður 

6. Pláss (skipulag vinnusvæðisins) 

7. Ytri aðstæður (veður, leyfi o.s.frv.) 
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að taka hverskonar verkefni fyrir í sýnikennslu. Þrátt fyrir að verkefnið hafi alfarið snúist um 
byggingageirann í áðurnefndri skýrslu – má auðveldlega sjá notagildi aðferðarinnar í mörgum 
iðngreinum.   
 
Aðferðinni má gróflega lýsa á eftirfarandi hátt: 
 

 Takið ykkur stöðu við töflu/flettitöflu 

 Skýrið aðferðina gróflega 

 Teiknið 7 strauma á miðja töfluna 

 Út frá teikningu 7 strauma teiknið þið stóra kassa  
 

 
 

 

 Næst takið þið einn og einn straum fyrir í einu og biðjið starfsmennina að koma með 

dæmi um aðstæður sem skipta máli varðandi vinnuverndar- og öryggismál varðandi 

viðkomandi straum.  

Sem dæmi mætti ræða hvort pláss/rými væri til staðar fyrir allan tækjabúnaðinn inni í einstökum 
rýmum og á byggingarsvæðinu. Um byggingarefnin mætti t.d. ræða lögun og þyngd vörueining-
anna, hvort pakkningar gefi möguleika á þægilegum og öruggum flutningi o.s.frv. Kjörið getur 
verið að styðjast við notkun límmiða sem starfsmenn hengja á teikninguna. 
 
Aðferðin er kjörinn vettvangur fyrir hópvinnu starfsmanna – að þeir vinni í smærri hópum – og að 
einstökum þáttum ljúki síðan með framlögn hópanna á sameginlegum fundum. Slík nálgun ætti 
að tryggja hámarks virkjun starfsmannanna.   
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Heimildir 

Við vinnslu þessa fræðsluheftis var stuðst við efni frá eftirfarandi heimildum sem flestar eru 
aðgengilegar á internetinu: 

Lög 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, aðgengileg á www.althingi.is   

Reglugerð 920/2006  um skipulag og framkvæmd vinnuverndarstarfs á vinnustöðum. Reglu-
gerðin er aðgengileg á www.reglugerd.is  

Reglugerð 1005/2009 um vélar og tæknilegan búnað. Reglugerðin er aðgengileg á 
www.reglugerd.is  

Reglugerð 1009/2015 um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og 
ofbeldi á vinnustöðum. Reglugerðin er aðgengileg á www.reglugerd.is 

Reglur 547/1996 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggisráðstafanir á byggingarvinnustöðum og 
við aðra tímabundna mannvirkjagerð. Reglurnar eru aðgengilegar á www.vinnueftirlit.is 

Reglugerð 415/2014 um flokkun, merkingu og umbúðir efna og efnablandna (CLP). Reglugerðin 
er aðgengilega á: http://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/415-2014  

Reglugerð 888/2015 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni 
(REACH). Reglugerðin er aðgengilega á: http://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-
raduneytum/umhverfis--og-audlindaraduneyti/nr/0888-2015  

Fræðslu- og leiðbeiningaritið „Ráðleggingar um heilsueflingu á vinnustöðum“. Útgefið af 
Lýðheilsustöð og Vinnueftirlitinu 2008. Efnið er aðgengilegt á www.vinnueftirlit.is  

Fræðslu- og leiðbeiningaritið „Líkamlegt álag við vinnu. Vinnustellingar, þungar byrðar og 
einhæfar hreyfingar“. Útgefið að Vinnueftirlitinu 2005. Efnið er aðgengilegt á www.vinnueftirlit.is 

Leiðbeiningaheftið „Sundhedsfremme, Vejledning om sundhedsfremme på arbejdspladsen“. 
Útgefið af  Industriens Branchearbejdsmiljøråd í Danmörku 2012 (tekið saman af COWI A/S). 
Efnið er aðgengilegt á: http://www.i-bar.dk/arbejdsmiljoeemner/ergonomi/arbejdsstedets-
indretning/sundhedsfremme  

Handbókin „Fakta om arbejdsmiljø 2015“. Útgefið af Arbejdsmiljøforlaget ApS 2014. 

Leiðbeiningaheftið „ Få styr på kemikalierne, Stoffer og materialer i industrien“. Útgefið af  
Industriens Branchearbejdsmiljøråd í Danmörku 2015. Efnið er aðgengilegt á: http://www.i-
bar.dk/media/3402241/faa-styr-paa-kemikalierne.pdf   

Lokaskýrsla verkefnisins „TOOLBOX-TRÆNING Forbedring af formænds planlægnings- og 
kommunikationsfærdigheder i byggebranchen“. Útgefið af „Det Nationale Forskningscenter for 
Arbejdsmiljø 2016. Efnið er aðgengilegt á: www.arbejdsmiljoforskning.dk/~/media/Boeger-og-
rapporter/Toolbox/Toolbox-traening-Afslutningsrapport-til-AMFF.pdf  

Efni frá heimasíðu Umhverfisstofnunar (www.ust.is) um REACH og CLP  ásamt efni um merkingar 
og umbúðir efna. Efnið er aðgengilegt á: http://ust.is/atvinnulif/efni/  
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http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/~/media/Boeger-og-rapporter/Toolbox/Toolbox-traening-Afslutningsrapport-til-AMFF.pdf
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Efni og greinaskrif frá heimasíðu Vinnuumhverfissetursins ehf. Efnið er aðgengilegt á www.vus.is.  

Efni Vinnueftirlitsins um framkvæmd áhættumats starfa sbr. 920/2006. Efnið er aðgengilegt hér: 
http://www.vinnueftirlit.is/vinnuvernd/ahaettumat/  
 
Staðallinn IST EN 12464-1:2011 Light and lighting - Lighting of work places - Part 1: Indoor work 
places. Staðallinn fæst hjá Staðlaráði Íslands  (www.stadlarad.is)  

Handbókin „Håndbog om psykisk arbejdsmiljø i praksis“. Útgefið í Danmörku af Personale-
styrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg 2005. Efnið er aðgengilegt á 
http://pav.perst.dk/Publikation/~/media/FD3B9D0472AB4B93A1F3654FD818CF1D.ashx  

Leiðbeiningabæklingurinn „Guideline til Arbejdsmiljøcertificering“. Útgefinn af Det Norske 
Veritas, Danmark A/S árið 2009. Efnið er aðgengilegt á: 
https://www.dnvgl.dk/Search?q=guideline+til+arbejdsmilj%C3%B8certificering  

 
Greinarskrifin „Hvad IKEA kan lære dig om at motivere dine medarbejdere” á heimasíðunni 
www.lederweb.dk eftir Line Ullman. Greinin er aðgengileg á: 
http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/114020/hvad-ikea-kan-lare-dig-om-at-
motivere-dine-medarbejdere 

Fræðslu- og leiðbeiningaritið „Vinnuslys, Forvarnir, tilkynning og skráning“. Útgefið að 
Vinnueftirlitinu 2013. Efnið er aðgengilegt á: www.vinnueftirlit.is/media/fraedslu--og-
leidbeiningarit/vinnuslys_forvarnir_tilkynning_skraning_nr30.pdf  

Öryggi á vinnustað. Heilsuvernd og slysavarnir. Útgefið af Iðntæknistofnun fyrir 
Verkstjórnarfræðsluna 1993, höfundur Hörður Bergman  

Greinaskrifin „Hvad IKEA kan lære dig om at motivere dine medarbejdere” eftir Line Ullmann á 
www.Lederweb.dk. Efnið er aðgengilegt á: 
www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/114020/hvad-ikea-kan-lare-dig-om-at-motivere-
dine-medarbejdere  

Leiðbeiningaheftið „Sikkerhedskassen, Redskaber til at skabe bedre sikkerhed på 
arbejdspladsen“. Útgefið af  Industriens Branchearbejdsmiljøråd í Danmörku 2016 (tekið saman 
af COWI A/S). Efnið er aðgengilegt á: www.i-bar.dk/media/4060959/sikkerhedskassenweb.pdf  
 
Heimasíðan www.inudgeyou.com, greinin „Nudge theory: The mechanics of the brain” eftir 
Andreas Maaløe Jespersen 2012. Efnið er aðgengilegt á: http://inudgeyou.com/en/archives/1177 
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