
 

 

Tilkynning og skráning atvinnusjúkdóma 

Í framhaldi af bókun um atvinnusjúkdóma, sem gerð var í  tengslum við kjarasamninga á almennum 

vinnumarkaði 17. febrúar 2008 var félags- og tryggingamálaráðuneytinu sent erindi vorið 2008. Í 

erindinu var óskað eftir því við ráðuneytið að þegar yrði hafin vinna með það að markmiði að setja 

reglur sem stuðluðu að bættri skráningu atvinnusjúkdóma. Ráðuneytið óskað í framhaldinu eftir því við 

Vinnueftirlitið að stofnunin gerði í samstarfi við aðila vinnumarkaðarins tillögur til félags- og 

tryggingamálaráðuneytisins um tilkynningu og skráningu atvinnusjúkdóma.  

Starfshópur sem stjórn Vinnueftirlitsins skipaði um málið viðaði að sér upplýsingum um fyrirkomulag 

þessara mála annars staðar á Norðurlöndum og fjallaði um með hvaða hætti þessum málum yrði best 

fyrir komið hér á landi. Niðurstaðan var að byggja á þeirri leið sem Danir hafa farið varðandi tilkynningu 

og skráningu atvinnusjúkdóma.  

Starfshópurinn skilaði af sér tillögu að reglugerð um tilkynningu og skráningu atvinnusjúkdóma í lok 

nóvember 2009 ásamt skýrslu um grundvöll og efni tillögunnar. Jafnframt var lagt til að 

atvinnusjúkdómalisti ESB yrði lagður til grundvallar við framkvæmd reglugerðarinnar. Á fundi stjórnar 

Vinnueftirlitsins 14. desember 2009 var fjallað um tillöguna og samþykkt að senda hana félags- og 

tryggingamálaráðuneytinu með ósk um að reglugerð yrði sett á grundvelli hennar. 

Það var síðan ekki fyrr en í maí 2011 sem reglugerð nr. 540/2011 um tilkynningu og skráningu 
atvinnusjúkdóma var loksins gefin út. Í  1. gr. segir um gildissvið og markmið hennar:  

„Reglugerð þessi gildir um skyldu atvinnurekenda til að skrá atvinnusjúkdóma og atvinnutengda 
sjúkdóma sem og skyldu lækna til að tilkynna um slíka sjúkdóma til Vinnueftirlits ríkisins. Þær 
skráningar sem og tilkynningar eru óháðar því hvort atvinnusjúkdómar eða atvinnutengdir sjúkdómar 
teljast leiða til bótaskyldu atvinnurekanda eða annarra aðila samkvæmt almennum reglum þar um. 

Markmið reglugerðar þessarar er að tryggja að atvinnurekendur haldi skrá um atvinnusjúkdóma og 
atvinnutengda sjúkdóma og að læknar tilkynni um atvinnusjúkdóma og atvinnutengda sjúkdóma til 
Vinnueftirlits ríkisins sem skráir þá í heilsuverndar- og forvarnarskyni.“  

Eins og fram kemur hér á undan er Vinnueftirlitinu falið að halda utan um skráningu atvinnusjúkdóma 

og vinna úr þeim upplýsingum sem þannig verða til.  

Um skyldur lækna segir m.a.: „Læknir sem kemst að því eða fær grun um að starfsmaður eða hópur 

starfsmanna hafi atvinnusjúkdóm, atvinnutengdan sjúkdóm eða hafi orðið fyrir skaðlegum áhrifum 

vegna starfa sinna, skal án ástæðulausrar tafar tilkynna það til Vinnueftirlits ríkisins. 

Tilkynningarskyldan tekur til allra lækna, þ.m.t. tannlækna, án tillits til þess hvort þeir starfa innan 

heilsugæslu, á sjúkrahúsi eða eru sjálfstætt starfandi.“ 

Um skyldur atvinnurekenda segir m.a. að hann skuli halda skrá yfir þá sjúkdóma sem hann hefur 

rökstuddan grun eða vitneskju um að eigi rætur sínar að rekja til tiltekins starfs eða annarra aðstæðna 

á vinnustað. Þá ber honum að skrá óhöpp sem eru til þess fallin að valda slysum á fólki, svo sem 

mengun vegna efna sem geta haft skaðleg áhrif á heilsu fólks. Vinnueftirlit ríkisins og þeir aðilar sem 

starfa að vinnuvernd innan fyrirtækisins sem og þjónustuaðili skulu hafa aðgang að skránni. 



Að mati ASÍ hefur mikilvægum áfanga verið náð með útgáfu reglugerðarinnar. Henni þarf að fylgja eftir 

í framkvæmd til að tryggja að upplýsingum sé safnað um atvinnusjúkdóma og atvinnutengda sjúkdóma 

og úr þeim unnið í forvarnarskyni. Þá þarf að fylgja reglugerðinni eftir með því að bótaréttur vegna 

atvinnusjúkdóma verði treystur.  

Halldór Grönvold, aðstoðarframkvæmdastjóri ASÍ 

 


