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Umsögn um frumvarp til laga um slysatryggingar almannatrygginga, 402. mál

Vísað er til beiðni velferðamefndar Alþingis um umsögn um ofangreint frumvarp sem barst í 
tölvupósti, dags. 5. desember 2014.

Inngangur

Vinnueftirlitið fer með framkvæmd laga nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhæti og öryggi á 
vinnustöðum, með síðari breytingum, en meginmarkmið þeirra er að koma í veg fyrir 
vinnuslys og atvinnutengda sjúkdóma. Ákvæði um atvinnusjúkdóma er að frnna í 
fyrirliggjandi frumvarpi og er því fjallað um það í umsögn þessari og hún því ekki takmörkuð 
við slysatryggingar.

Mikilvægt er að hér á landi gildi hliðstæðar lagareglur og í nágrannalöndum okkar um 
bótarétt vegna vinnuslysa og atvinnusjúkdóma sem upp koma. Sanngjam bótaréttur er 
réttlætismál fyrir þá sem fyrir vinnuslysum og atvinnusjúkdómum verða, en skiptir líka miklu 
máli fyrir forvamarstarf. I fyrsta lagi verður kostnaður vegna vinnuslysa og atvinnusjúkdóma 
sýnilegur og myndar mikilvægan hvata til forvama. í öðru lagi er mikilvægt fyrir 
Vinnueftirlitið að hafa nákvæmar upplýsingar um vinnuslys og atvinnusjúkdóma t.d. fjölda, 
orsakir og hvar slys/sjúkdómar eiga sér stað til að stofnunin geti gripið til ráðstafana til að 
koma í veg fyrir að vinnuslys eða atvinnusjúkdómar endurtaki sig. Lög nr. 46/1980 veita 
Vinnueftirlitinu ákveðin tæki til að afla upplýsinga um vinnuslys og atvinnusjúkdóma. Skv. 
1 . -2 .  mgr. 79. gr. eru alvarleg vinnuslys tilkynningarskyld til Vinnueftirlitsins, auk þess sem 
stofnuninni ber að rannsaka orsakir slíkra vinnuslysa, sbr. 81. gr. Skv. 3. mgr. 79. gr. ber 
lækni, sem kemst að því eða fær grun um að starfsmaður eða hópur starfsmanna hafi 
atvinnusjúkdóm, að tilkynna það til Vinnueftirlitsins. Til að skerpa á því að 
atvinnusjúkdómar verði tilkynntir til Vinnueftirlitsins var 11. maí 2011 sett sérstök reglugerð 
nr. 540/2011 um tilkynningu og skráningu atvinnusjúkdóma.

Skilgreining á vinnuslysi (5. gr.)

Vinnuefitirlitið skilgreinir vinnuslys með eftirfarandi hætti:

Með vinnuslysi er átt við skyndilegan, óvæntan atburð í tengslum við vinnu sem veldur áverkum, 
heilsutjóni eða dauða eins eða fleiri einstaklinga.
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Er þessi skilgreining í samræmi við skilgreiningu Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (ILO), 
Evrópusambandsins (ESB) og almannatryggingarlaganna í Danmörku á vinnuslysi.

Samkvæmt 1. mgr. 5. gr. fyrirliggjandi frumvarps munu slysatryggingar almannatrygginga 
taka til slysa við vinnu, iðnnáms, björgunarstarfa og tilteknar íþróttaæfingar, íþróttasýningar, 
íþróttakeppnir eða heimilisstörf, enda sé sá sem fyrir slysi verður tryggður samkvæmt 
ákvæðum 7. eða 8. gr. í 2. málsl. 1. mgr. 5. gr. frumvarpsins er slys síðan skilgreint með 
eftirfarandi hætti:

Með slysi er átt við skyndilegan utanaðkomandi atburð sem veldur meiðslum á likama þess sem 
tryggður er og gerist án vilja hans.

Þessi skilgreining á slysi sem leggur áherslu á utanaðkomandi atburð, útilokar á hverju ári 
vinnuslys þar sem ofraun verður á líkama en þau hafa frá árinu 2007 að telja verið á bilinu 55 
til 97 á ári hverju. Sem dæmi má nefna slys sem verður með þeim hætti að slasaði er að rétta 
hurð er hann fínnur fyrir smell í vinstri öxl með þeim afleiðingum að hann tognar. Þetta atvik 
er ekki með utanaðkomandi atburði og er því ekki bótaskylt, ef miðað er við ofangreinda 
skilgreiningu.

Á því eru verulegar líkur að með þessari áherslu á utanaðkomandi atburð í skilgreiningunni þá 
verði ofmetið í tölfræði þáttur slíkra atburða þar sem ríkir hagsmunir hins slasaða eru að fá 
slysið metið sem „slys” samkvæmt slysatryggingum. Þetta leiðir til þess að aukin hætta er á 
skekkju við mat á hvaða þættir skipta mestu máli í slysaforvömum. Þess vegna er mikilvægt 
að hafa skilgreininguna opna og í samræmi við almennan skilning á slysum. Eins og áður 
hefur verið getið þá er sú skilgreining sem Vinnueftirlitið notast við í samræmi við 
skilgreiningu ILO, ESB og almannatryggingarlög í Danmörku.

Vinnueftirlitinu þykir eðlilegt að skilgreining á vinnuslysi verði samræmd hér á landi svo 
engin bjögun verði í tölfræði vinnuslysa og þar með slysaforvömum, auk þess verður það að 
teljast óeðlilegt að skilgreining á slysi skv. fyrirliggjandi frumvarpi sé ekki í samræmi við það 
sem almennt tíðkast á alþjóðavettvangi og hjá þeim sem við viljum bera okkur saman við.

Af ofangreindum ástæðum gerir Vinnueftirlitið bað að tillögu sinni að eftirfarandi brevtingar 
verði á 5. gr. frumvams til laga um slysatryggingar almannatrygginga:

í stað 2. málsl. 1. mgr. kemur nýr málsliður svohljóðandi: Með slysi er átt við skyndilegan, 
óvœntan atburð sem veldur meiðslum á líkama þess sem tryggður er og gerist án vilja hans.

Atvinnusjúkdómar (5. gr.)

Samkvæmt 6. mgr. 5. gr. fyrirliggjandi frumvarps er kveðið á um að ákveða skuli með 
reglugerð að tilteknir atvinnusjúkdómar skuli teljast bótaskyldir, en sambærilegt ákvæði er í 
núverandi lögum nr. 100/2007 um almannatryggingar (6. mgr. 27. gr.). Slík reglugerð hefur 
ekki verið sett.

Þegar liggur fyrir að atvinnusjúkdómar eru tilkynningarskyldir af hálfu lækna til 
Vinnueftirlitsins samkvæmt 79. gr. laga nr. 46/1980 og reglugerð nr. 540/2011 um 
tilkynningu og skráningu atvinnusjúkdóma. í reglugerðinni er vísað til þess að við greiningu 
og tilkynningu á atvinnusjúkdómum skuli læknirinn viðhafa ákveðið vinnulag og hafa í huga 
atvinnusjúkdómalista ESB. Þessi tilkynningarskylda hefur ekki virkjast nema að litlu leiti
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þrátt fyrir að sérstök reglugerð hafi verið sett um tilkynningu og skráningu atvinnusjúkdóma. 
I dag hafa að meðaltali innan við 20 atvinnusjúkdómar verið tilkynntir árlega til 
Vinnueftirlitsins. Þetta þýðir mögulega og líklega að hópur manna er enn að vinna í umhverfi 
sem getur valdið heilsutjóni sem hægt er að fyrirbyggja með virku tilkynningarkerfi.

Með þessu eru starfsmenn á íslandi settir skör lægra en starfsmenn annars staðar á 
Norðurlöndum og í öðrum nágrannalöndum sem við viljum bera okkur saman við, þar sem 
virkar atvinnusjúkdómavamir grundvallast á virku kerfi tilkynninga atvinnusjúkdóma. 
Jafnframt er tryggingarleg staða starfsmanna á íslandi í dag m.t.t. atvinnusjúkdóma verri en á 
hinum Norðurlöndunum. í Danmörku eru t.d. tilkynntir um 19.000 atvinnusjúkdómar á ári. 
Af þeim er um fímmtungur viðurkenndur sem atvinnusjúkdómur eftir skoðun yfirvalda. Ef 
við gerum ráð fyrir að danskur vinnumarkaður sé um 15 sinnum stærri en sá íslenski þá má 
gera ráð fyrir um 270 tilkynningum um atvinnusjúkdóm hér á landi. Við missum því 
mögulega af meir en 250 tilvikum þar sem koma má í veg fyrir atvinnutengt heilsutjón og 
mögulega örorkuorku vegna þess.

Vinnueftirlitið leggur ríka áherslu að allt sé gert til örva tilkynningarferli atvinnusjúkdóma og 
koma þannig í veg fyrir frekara atvinnutengt heilsutjón. Ein leið til þess er að allir 
tilkynningarskyldir atvinnusjúkdómar verði gerðir bótaskyldir með sama hætti og vinnuslys.

Af ofangreindum ástæðum gerir Vinnueftirlitið bað að tillögu sinni að eftirfarandi breytingar 
verði á 5. og 6. gr. frumvarps til laga um slysatryggingar almannatrygginga:

I stað 6. mgr. 5. gr. kemur nýr málsgrein svohljóðandi: Þeir sem verða fyrir sjúkdómum sem 
orsakast a f  vinnu eða aðstœðum í starfsumhverfi skulu eiga rétt á bótum í samræmi við lög 
þessi. Ráðherra setur reglugerð um nánari framkvœmd ákvœðisins.

Við 6. gr. bætist við ný málsgrein svohljóðandi: Lœknir sem kemst að því að starfsmaður eða 
hópur starfsmanna hafi orðið Jyrir sjúkdómi eða sjúkdómum sem orsakast a f  vinnu eða 
aðstœðum í starfsumhverfi skal án ástœðulausrar tafar tilkynna það til 
sjúkratryggingarstofnunar íþví formi sem stofnunin skipar fyrir um. Tilkynningarskyldan 
tekur til allra lækna, þ.m.t. tannlœkna, án tillits tilþess hvortþeir starfa innan heilsugœslu, á 
sjúkrahúsi eða eru sjálfstætt starfandi.

Að öðm leyti gerir Vinnueftirlitið ekki athugasemdir við frumvarpið að svo stöddu, en er að 
sjálfsögðu reiðubúið að senda fulltrúa sína til umfjöllunar um málið í háttvirtri þingnefnd.

Virðingarfyllst 
f.h. Vinnueftirlitsins

Kristinn Tómasson 
yfirlæknir
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