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Protocol of 2002 to the Occupa
tional Safety and Health
Convention, 1981 (No. 155)

2002 års protokoll till 1981 års
konvention (nr 155) om arbetar
skydd och arbetsmiljö

The General Conference of the
International Labour Organization,
Having been convened at
Geneva by the Governing Body of
the International Labour Office,
and having met in its 90th Session
on 3 June 2002, and
Noting the provisions of Article
11 of the Occupational Safety and
Health Convention, 1981, (herein
after referred to as "the Conven
tion"), which states in particular
that:
"To give effect to the policy
referred to in Article 4 of this
Convention,
competent
the
authority or authorities shall
ensure that the following functions
are progressively carried out:

Internationella arbetsorganisa
tionens allmänna konferens,
som har sammankallats till
Geneve av styrelsen för Interna
tionella arbetsbyrån och samlats
där den 3 juni 2002 till sitt 90:e
möte,
beaktar bestämmelserna i artikel
11 i 1981 års konvention om
arbetarskydd och arbetsmiljö,
nedan kallad "konventionen", som
särskilt stadgar att:
"Åtgärder för genomförande av
den politik som avses i artikel 4
skall innefatta att vederbörande
myndighet eller myndigheter steg
för steg åtar sig följande uppgifter:

(c) the establishment and appli
cation of procedures for the notifi
cation of occupational accidents
and diseases, by employers and,
when appropriate, insurance insti
tutions and others directly con
cerned, and the production of
annual statistics on occupational
accidents and diseases;

c) utformande och tillämpning
av förfaranden för anmälan om
olycksfall i arbete och yrkessjuk
domar av arbetsgivare och, när så
är lämpligt, försäkringsinstitutio
ner och andra direkt berörda samt
framtagande av årlig statistik om
olycksfall i arbete och yrkessjuk
domar;

(e) the publication, annually, of
information on measures taken in
pursuance of the policy referred to
in Article 4 of this Convention and
on occupational accidents, occu
pational diseases and other injuries
to health which arise in the course
of or in connection with work",
and
Having regard to the need to
strengthen recording and notifica-

e) publicering av en årlig redo
görelse avseende åtgärder som
vidtagits för genomförande av den
politik som avses i artikel 4, däri
inbegripet olycksfall i arbetet,
yrkessjukdomar samt alla andra
hälsoskador som uppstår under
och i samband med arbete",
fäster avseende vid behovet att
stärka förfarandena för registrering
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tion procedures for occupational
accidents and diseases and to pro
mote the harmonization of
recording and notification systems
with the aim of identifying their
causes and establishing preventive
measures, and
Having decided upon the adop
tion of certain proposals with re
gard to the recording and notifica
tion of occupational accidents and
diseases, which is the fifth item on
the agenda of the session, and
Having determined that these
proposals shall take the form of a
protocol to the Occupational
Safety and Health Convention,
1981;
adopts this twentieth day of June
two thousand and two the follow
ing Protocol, which may be cited
as the Protocol of 2002 to the
Occupational Safety and Health
Convention, 1981.
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harmonisering av systemen för
registrering och anmälan så att
orsakerna till olycksfall i arbetet
och arbetssjukdomar kan identifieras och förebyggande åtgärder
vidtas,
har beslutat att anta vissa förslag
om registrering och anmälan av
olycksfall i arbetet och arbetssjuk
domar, en fråga som utgör den
femte punkten på mötets dagord
ning,
har fastställt att dessa förslag
skall ta formen av ett protokoll till
1981 års konvention om arbetar
skydd och arbetsmiljö, och
antar denna dag, den 20 juni
2002, följande protokoll, som kan
kallas 2002 års protokoll till 1981
års konvention om arbetarskydd
och arbetsmiljö.

I. DEFINITIONS

I. DEFINITIONER

Article 1

Artikel 1

For the purpose of this Protocol:
(a) the term "occupational
accident" covers an occurrence
arising out of, or in the course of,
work which results in fatal or non
fatal injury;
(b) the term "occupational
disease" covers any disease
contracted as a result of an expo
sure to risk factors arising from
work activity;
(c) the term "dangerous occur
rence" covers a readily identifiable
event as defined under national
laws and regulations, with poten
tial to cause an injury or disease to
persons at work or to the public;
(d) the term "commuting acci
dent" covers an accident resulting
in death or personal injury occur-

I detta protokoll avses med
a) uttrycket "olycksfall i
arbetet" en händelse som inträffar
till följd av eller under arbetet och
som leder till dödsfall eller skada;
b) uttrycket "arbetssjukdom"
varje sjukdom orsakad av
exponering för riskfaktorer
arbetet;
c) uttrycket "tillbud" en enligt
nationella lagar och föreskrifter
klart identifierbar händelse med
potential att orsaka en skada eller
sjukdom hos anställda eller hos
allmänheten;
d) uttrycket "färdolycka till eller
från arbetet" en olycka som leder
till dödsfall eller personskada och
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ring on the direct way between the
place of work and:
(i) the worker's principal or
secondary residence; or
(ii) the place where the worker
usually takes a meal; or
(iii) the place where the worker
usually receives his or her
remuneration.
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och:
i) sin stadigvarande bostad eller
andrahandsbostad; eller
ii) sitt normala matställe; eller
iii) den normala platsen för ut
betalning av lön.

Il. SYSTEMS FOR RE
CORDING AND NOTIFICA
TION

Il. FÖRFARANDEN FÖR
REGISTRERING OCH
ANMÄLAN

Article 2

Artikel 2

The competent authority shall, by
laws or regulations or any other
method consistent with national
conditions and practice, and in
consultation with the most repre
sentative organizations of employ
ers and workers, establish and
periodically review requirements
and procedures for:

Den behöriga myndigheten skall
genom lagar eller föreskrifter eller
någon annan metod, som är
förenlig med nationella förhållan
den och praxis, och i samråd med
de mest representativa arbetsgivar
och
arbetstagarorganisationerna
utforma och med jämna mellan
rum se över de krav och förfaran
den som gäller:
a) registrering av olycksfall i
arbetet, arbetssjukdomar och, om
så är skäligt, tillbud, färdolyckor
till eller från arbetet och miss
tänkta fall av arbetssjukdomar; och

(a) the recording of occupational
accidents, occupational diseases
and, as appropriate, dangerous
occurrences, commuting accidents
and suspected cases of occupa
tional diseases; and
(b) the notification of occupa
tional accidents, occupational
diseases and, as appropriate,
dangerous occurrences, commut
ing accidents and suspected cases
of occupational diseases.

b) anmälan om olycksfall i
arbetet, arbetssjukdomar och, om
så är skäligt, tillbud, färdolyckor
till eller från arbetet och miss
tänkta fall av arbetssjukdomar.

Article 3

Artikel 3

The requirements and procedures
for recording shall determine:
(a) the responsibility of employ
ers:
(i) to record occupational acci
dents, occupational diseases and,
as appropriate, dangerous occur-

I kraven och förfarandena för
registrering skall fastställas:
a) arbetsgivarens ansvar att
i) registrera olycksfall i arbetet,
arbetssjukdomar och, om så är
skäligt, tillbud, färdolyckor till
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rences, commuting accidents and
suspected cases of occupational
diseases;
(ii) to provide appropriate in
formation to workers and their
representatives concerning the
recording system;
(iii) to ensure appropriate
maintenance of these records and
their use for the establishment of
preventive measures; and
(iv) to refrain from instituting
retaliatory or disciplinary mea
sures against a worker for re
porting an occupational accident,
occupational disease, dangerous
occurrence, commuting accident
or suspected case of occupational
disease;
(b) the information to be
recorded;
(c) the duration for maintaining
these records; and
(d) measures to ensure the con
fidentiality af personal and
medical data in the employer's
possession, in accordance with
national laws and regulations,
conditions and practice.
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fall av arbetssjukdomar,
ii) se till att arbetstagarna och
deras representanter får tillbörlig
information om registrerings
förfarandet,
iii) säkerställa att denna registre
ring upprätthålls på ett lämpligt
sätt samt att uppgifterna i fråga
används för att utforma före
byggande åtgärder, och att
iv) inte tillgripa repressalier
eller disciplinära åtgärder mot
arbetstagare som anmält olycksfall
i arbetet, arbetssjukdomar, tillbud,
färdolyckor till eller från arbetet
eller misstänkta fall av arbets
sjukdomar;
b) vilka uppgifter som skall
registreras;
c) hur länge uppgifterna skall
bevaras; och
d) de åtgärder genom vilka den
konfidentiella karaktären hos de
person- och hälsouppgifter som
arbetsgivaren förfogar över skall
säkerställas i enlighet med
nationella lagar, föreskrifter, för
hållanden och praxis.

Article 4

Artikel 4

The requirements and procedures
for the notification shall deter
mine:
(a) the responsibility of employ
ers:
(i) to notify the competent
authorities ar other designated
bodies of occupational accidents,
occupational diseases and, as
appropriate, dangerous occur
rences, commuting accidents and
suspected cases af occupational
diseases; and
(ii) ta provide appropriate
information ta workers and their
representatives concernmg the
notified cases;

I kraven och förfarandena för
anmälan skall fastställas:
a) arbetsgivarens ansvar att
i) anmäla olycksfall i arbetet,
arbetssjukdomar och, om så är
skäligt, tillbud, färdolyckor till och
från arbetet och misstänkta fall av
arbetssjukdomar till de behöriga
myndigheterna eller andra utsedda
organ, och att
ii) se till att arbetstagarna och
deras representanter får tillbörlig
information om de anmälda fallen;
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institutionerna, företagshälsovården, läkarna och andra direkt
berörda organ kan anmäla olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar;

(b) where appropriate, arrange
ments for notification of occupa
tional accidents and occupational
diseases by insurance institutions,
occupational health services,
medical practitioners and other
bodies directly concerned;
(c) the criteria according to
which occupational accidents,
occupational diseases and, as
appropriate, dangerous occurren
ces, commuting accidents and
suspected cases of occupational
diseases are to be notified; and
(d) the time limits for notifica
tion.

d) tidsfristerna för anmälning
arna.

Article 5

Artikel 5

The notification shall include data
on:
(a) the enterprise, establishment
and employer;
(b) if applicable, the injured per
sons and the nature of the injuries
or disease; and
(c) the workplace, the circum
stances of the accident or the
dangerous occurrence and, in the
case of an occupational disease,
the circumstances of the exposure
to health hazards.

I anmälan skall ingå uppgifter om:
a) företaget, arbetsstället och
arbetsgivaren,
b) i mån av möjlighet, skadade
personer och skadans eller sjuk
domens art, och
c) arbetsplatsen, omständighe
terna när olyckan eller tillbudet
inträffade och, om det är fråga om
en arbetssjukdom, de omständig
heter under vilka exponering för
hälsorisk förekom.

111. NATIONAL STATISTICS

III. NATIONELL STATISTIK

Article 6

Artikel 6

Each Member which ratifies this
Protocol shall, based on the notifi
cations and other available infor
mation, publish annually statistics
that are compiled in such a way as
to be representative of the country
as a whole, concerning occupa
tional accidents, occupational
diseases and, as appropriate,
dangerous occurrences and com
muting accidents, as well as the
analyses thereof.

Varje medlemsstat som ratificerat
detta protokoll skall årligen
offentliggöra statistisk som baserar
sig på anmälningar och andra till
gängliga uppgifter och som ställts
samman så att de statistiska upp
gifterna ger en representativ bild
av olycksfallen i arbetet och
arbetssjukdomarna i hela landet, i
tillämpliga delar även av tillbuden
och färdolyckorna till och från
arbetet,
samt
offentliggöra

c) kriterierna för anmälan av
olycksfall i arbetet, arbetssjuk
domar och, om så är skäligt, till
bud, färdolyckor till och från
arbetet och misstänkta fall av
arbetssjukdomar samt
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analyser av uppgifterna i fråga.

Article 7

Artikel 7

The statistics shall be established
following classification schemes
that are compatible with the latest
relevant international schemes
established under the auspices of
the lnternational Labour Organi
zation or other competent interna
tional organizations.

Statistiken skall upprättas enligt
klassificeringssystem som över
ensstämmer med de senaste rele
vanta internationella system som
av
Internationella
fastställts
arbetsorganisationen eller andra
behöriga internationella organisa
tioner.

IV. FINAL PROVISIONS

IV. SLUTBESTÄMMELSER

Article 8

Artikel 8

1. A Member may ratify this
Protocol at the same time as or at
any time after its ratification of the
Convention, by communicating its
förmal ratification to the Director
General of the International
Labour Office for registration.
2. The Protocol shall come into
force 12 months after the date on
which ratifications of two Mem
bers have been registered by the
Director-General. Thereafter, this
Protocol shall come into force for
a Member 12 months after the date
on which its ratification has been
registered by the Director-General
and the Convention shall be
binding on the Member concerned
with the addition of Articles 1 to 7
of this Protocol.

1. En medlemsstat kan ratificera
detta protokoll på samma gång
som konventionen eller när som
helst efter det att konventionen har
ratificerats genom att ett ratifika
tionsdokument avseende proto
kollet sänds till Internationella
arbetsbyråns generaldirektör för
registrering.
2. Protokollet träder i kraft tolv
månader efter den dag då ratifika
tioner från två medlemsstater har
registrerats hos generaldirektören.
Därefter träder protokollet i kraft
för varje annan medlemsstat tolv
månader efter den dag då dess rati
fikation har registrerats hos
generaldirektören, och efter det är
konventionen bindande för den
medlemsstaten
med
aktuella
tillägg av artiklarna 1-7 i detta
protokoll.

Article 9

Artikel 9

1. A Member which has ratified
this Protocol may denounce it
whenever the Convention is open
to denunciation in accordance with
its Article 25, by an act communi
cated to the Director-General of

1. En medlemsstat som har ratifi
cerat detta protokoll kan säga upp
det när uppsägning av konventio
nen är möjlig enligt dess artikel
25, genom en skrivelse som sänds
till Internationella arbetsbyråns
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the International Labour Office for
registration.
2. Denunciation of the Conven
tion in accordance with its Article
25 by a Member which has ratified
this Protocol shall ipso jure
involve the denunciation of this
Protocol.
3. Any denunciation of this
Protocol in accordance with
paragraphs 1 or 2 of this Article
shall not take effect until one year
after the date on which it is
registered.

generaldirektör för registrering.
2. Om en medlemsstat som rati
ficerat detta protokoll säger upp
konventionen enligt nämnda arti
kel 25, innebär uppsägningen i sig
att också detta protokoll sägs upp.
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3. En uppsägning av detta pro
toko11 enligt punkt 1 eller 2 i
denna artikel får inte verkan förrän
ett år efter den dag då den har
registrerats.

Article 10

Artikel 10

1. The Director-General of the
International Labour Office shall
notify all Members of the Interna
tional Labour Organization of the
registration of all ratifications and
acts of denunciation communi
cated by the Members of the
Organization.
2. When notifying the Members
of the Organization of the
registration of the second ratifica
tion, the Director-General shall
draw the attention of the Members
of the Organization to the date
upon which the Protocol shall
come into force.

1. Internationella arbetsbyråns
generaldirektör skall underrätta
samtliga medlemmar av Interna
tionella arbetsorganisationen om
registreringen av alla ratifikationer
och uppsägningar som har tagits
emot från organisationens med
lemmar.
2. När generaldirektören under
rättar organisationens medlemmar
om registreringen av den andra
ratifikationen i ordningen, skall
han fästa deras uppmärksamhet på
den dag då protokollet träder i
kraft.

Article 1 1

Artikel 1 1

The Director-General of the Inter
national Labour Office shall
communicate to the Secretary
General of the United Nations, for
registration in accordance with
article 102 of the Charter of the
United Nations, full particulars of
all ratifications and acts of denun
ciation registered by the Director
General in accordance with the
prov1s10ns of the preceding Arti
cles.

Internationella arbetsbyråns gene
raldirektör skall, för registrering
enligt artikel 102 i Förenta natio
nernas stadga, lämna Förenta
generalsekreterare
nationernas
fullständiga upplysningar om
samtliga ratifikationer och upp
sägningar som har registrerats hos
generaldirektören i enlighet med
föregående
bestämmelserna
artiklar.
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Article 12

Artikel 12

The English and French versions
of the text of this Protocol are
equally authoritative.

De engelska och franska versio
nerna av denna protokollstext har
lika giltighet.
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