
Alþingi 
Erindi nr. Þ 140/2413 
komudagur 14.5.2012

Atvinnutengd starfsendurhæfing og starfsemi 
starfsendurhæfingarsjóða (heildarlög)
@ 735. mál lagafrumvarp 140. löggjafarþingi.

Ágætu nefndarmenn í Velferðarnefnd

Undirritaður fékk veður af þessi máli í dag, en ekki virðist hafa verið beðið um umsagnir frá 
Læknafélagi Íslands, Geðlæknafélagi Íslands, Gigtarfélagi Íslands o.fl. félögum sem eiga mikið undir 
því að endurhæfing til starfa sé í takt við þarfir einstaklinga með geðraskanir, langvinnan verkjavanda 
eða hreyfiskerðingu vegna stoðkerfisvanda. Þetta eru fjölmennustu hóparnir á örorku í dag - sjá 
blaðsíðu 16 í neðangreindri skýrslu frá 2010:

http://www.ts.hi.is/sites/default/files/Net ororka og virk velferdarstefna med toeflum.pdf

Ég efa ekki að formaður Velferðarnefndar mun bregðast hratt og vel þessum leiðu en alvarlegu 
annmörkum á reifun málsins. Það er nauðsynlegt að nefndarmenn skilji hvaða afleiðingar það hefur 
fyrir veikari hluta hópsins sem þarf á starfsendurhæfingu að halda ef frumvarpið er samþykkt eins og 
það lítur nú út. Hér eru einkum undir hagsmunir einstaklinga sem eru án atvinnu vegna algengra 
geðsjúkdóma (þunglyndi, kvíði, áfallastreita), verkja eða skertrar hreyfigetu. Því er nauðsynlegt 
nefndin kalli eftir frekari gögnum án tafar og boði undirritaðan og aðra sem þekkja vel til 

málaflokksins af langri reynslu af vinnu með geðsjúkum með algengar geðraskanir á fund nefndarinnar 
(á cc lista eru nokkrir þeirra svo sem Kristinn Tómasson yfirlæknir Vinnueftirlitsins og formaður 
Geðlæknafélags Íslands, Páll Matthíasson framkvæmdastjóri geðsviðs og Nanna Briem geðlæknir 
sem hefur sérhæft sig í endurhæfingu geðsjúkra á Landspítala).

Undirritaður hefur um 13 ára skeið komið að greiningu, bráðameðferð, langtímameðferð og 
endurhæfingu geðsjúkra hér á landi sem yfirlæknir bráðageðdeilda á Sjúkrahúsi Reykjavíkur 1999- 
2001, sem geðlæknir á stofu frá 1999-2004 og sem yfirlæknir á einni bráðageðdeildar geðsviðs 
Landspítala frá 2002-2012. VIRK hefur nú starfað í þrjú ár og þangað hafa ýmsir leitað sem ég hef 
sinnt eða þekki, en það er sammerkt með þeim sem hafa getað nýtt sér þá þjónustu að þeir hafa meiri 
getu, glíma við minni og skammvinnari veikindi og búa oft að betra sjálfsmati en hinir sem þurfa lengri 
og meiri endurhæfingu til starfa vegna veikinda. Þeim hóp hefur helst verið hægt að sinna í 
endurhæfingu á stöðum eins og Janus endurhæfingu sem hefur boðið vaxandi sveigjanleika á síðustu 
árum. Fyrir vikið hafa þeir sem í upphafi (6-12 mánuði t.d.) þurfa mikið aðhald og hvatningu með 
mætingu og verkefni getað tekið smám saman aukna ábyrgð á sinni endurhæfingu og tengdu námi 
sem iðulega þarf að vara í 18-36 mánuði eigi að hindra að hlutaðeigandi fari á örorku. Hér er ég þó 
ekki að tala um einstaklinga með alvarlegustu geðsjúkdómana, þeirra endurhæfingu sinnir því miður 
vart nokkur stofnun skipulega utan geðsviðs í dag. Þó eru til eru staðir eins og Geðheilsa-Eftirfylgd 
heilsugæslunnar, Klúbburinn Geysir, Geðhjálp og Hlutverkasetur sem styðja vel eftir mætti suma 
þessara einstaklinga þegar geðhagur þeirra leyfir en eru afar fáliðaðir af fagmenntuðu starfsfólki. Þeir 
veikustu hljóta endurhæfingu á endurhæfingarþætti geðsviðs sem hefur verið skorinn niður á síðustu 
árum líkt og aðrir þættir í rekstri Landspítala (20-25%). Sú endurhæfing fer fram á Laugarásvegi, á 
Kleppi og á Hvítabandinu við Skólavörðustíg. Reykjalundur nýtist afar fáum af þeim sjúklingum sem 
leita meðferðar á geðsviði vegna langrar biðar. Starfsfólk Reykjalundar tekur flesta inn heyrist mér eftir 
beiðnum frá heimilislæknum eða sérfræðingum á höfuðborgarsvæðinu i dagdeildarpláss (ekki veitir af 
þeirri þjónustu - hún þyrfti að vera meiri) og sjúklingar sem búa úti í landi koma helst í þau fáu 
legupláss sem þar eru nú til staðar.

Þeir yngstu og minna veiku með geðraskanir hafa sumir hverjir getað nýtt sér vinnustaðinn 
Fjölsmiðjuna, þar sem Þorbjörn Jensson og samstarfsfólk hafa byggt upp sveigjanlega 
starfsendurhæfingu sem mætir þörfum ungs fólks á aldrinum 18-24 ára sem hefur endurtekið flosnað

http://www.althingi.is/rss/frettir.rss?feed=ferill&malnr=735&lthing=140
http://www.ts.hi.is/sites/default/files/Net_ororka_og_virk_velferdarstefna_med_toeflum.pdf


upp úr námi og störfum.

Utan geðsviðs eru það því einkum Janus endurhæfing og Fjölsmiðjan sem hafa ráðið við skipulegt 
utanumhald og starfsendurhæfingu samhliða einhverri bókmenntun fyrir fólk sem stefnir hraðbyri í 
örorku á 1-3 árum ef fullnægjandi endurhæfing til atvinnu heppnast ekki. Þegar það er raunin blasir 
oftast í áratugi hlutskipti öryrkjans eitt við. Nýir endurhæfingarstaðir sem nýtast einstaklingum með 
vefjagigt og skyldan vanda eins og Þraut tengjast gigtarlæknum en búa ekki yfir nauðsynlegri þekkingu 
á endurhæfingu geðsjúkra fremur en VIRK í mörgum tilvikum andstætt því sem hefur reyndin í Janus 
endurhæfingu sem hefur starfað í góðri og nauðsynlegri samvinnu við geðlækna.
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