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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um atvinnutengda starfsendurhæfingu og starfsemi 
starfsendurhæfingarsjóða (heildarlög), 735. mál.

Frumvarp um atvinnutengda starfsendurhæfingu og starfsemi starfsendurhæfingarsjóði er afrakstur 
vinnu samráðsnefndar um framtíðarskipulag starfsendurhæfingar sem skipuð var fulltrúum VIRK 
ásamt fulltrúum velferðarráðuneytis, fjármálaráðuneytis og Landssamtaka lífeyrissjóða.

Frumvarp þetta er mjög mikilvægt skref í átt að einu heildarkerfi atvinnutengdrar starfsendurhæfingar 
hér á landi þar sem tryggt er að einstaklingar fái þá þjónustu sem þeir þurfa á að halda og lögð áhersla 
á að mismunandi stofnanir og þjónustuaðilar starfi saman að því að auka vinnugetu og lífsgæði 
einstaklinga sem glíma við heilsubrest af andlegum eða líkamlegum toga.

Starfsendurhæfing er flókið verkefni sem krefst samstarfs margra ólíkra aðila. Bæði fagaðila í 
starfsendurhæfingu, fagaðila innan hins opinbera heilbrigðis- og velferðarkerfis og þeirra aðila sem 
bera ábyrgð á launa- og bótagreiðslum til einstaklinga sem ekki hafa fulla vinnugetu. Til að árangur 
náist til framtíðar þá þarf að eiga sér stað samvinna og samspil milli þessara aðila, sem hvetur til 
ábyrgðar í öllu ferlinu. Fagaðilar -  hvar sem þeir eru staðsettir innan kerfisins -  þurfa að vinna saman 
með hagsmuni einstaklingsins í huga. Framfærsluaðilar bera ábyrgð á því að fyrirkomulag og kerfi 
framfærslugreiðslna styðji við og hvetji til atvinnuþátttöku og hver og einn einstaklingur þarf að bera 
ábyrgð á því að leggja sig fram um að ná árangri og nýta sér þá aðstoð sem honum stendur til boða.

Í þessu samhengi v ill VIRK leggja áherslu á mikilvægi eftirfarandi þátta í frumvarpinu:

• Víðtækt samstarf þeirra aðila sem hafa m ikilla hagsmuna að gæta varðandi árangur af 
atvinnutengdri starfsendurhæfingu. Gert er ráð fyrir að atvinnurekendur, lífeyrissjóðir og 
ríki fjármagni starfsendurhæfingarsjóði og að kveðið sé á um aðild launamanna í 
kjarasamningum á vinnumarkaði. Hér á landi þá bera aðilar vinnumarkaðarins mikla ábyrgð á 
framfærslugreiðslum einstaklinga með skerta starfsgetu og því er þátttaka þessara aðila í 
þessari þjónustu mjög mikilvæg ef árangur á að nást til framtíðar. Ennfremur má benda á að 
það er aðeins unnt að koma snemma að málum með starfsendurhæfingarþjónustu hér á landi 
í samstarfi við aðila vinnumarkaðarins því þar liggur ábyrgð á framfærslugreiðslum til 
einstaklingana fyrstu mánuðina og stundum árin í veikindum.

• Samstarf m illi mismunandi aðila. Lögð er áhersla á samvinnu og samstarf 
starfsendurhæfingarsjóða við aðra þjónustuaðila -  bæði innan heilbrigðiskerfisins, 
félagskerfisins sem og við fagaðila eins og starfsendurhæfingarstöðvar. Það er mjög
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mikilvægt að allir þessir aðilar vinni saman að því að tryggja einstaklingum viðgandi þjónustu á 
réttum tíma.

• Gott og opið aðgengi fy rir alla sem þurfa á þjónustunni að halda. Öllum sem þurfa á 
þjónustu á sviði atvinnutengdrar starfsendurhæfingar að halda er tryggð sú þjónusta óháð 
stöðu og sögu á vinnumarkaði. Einstaklingum á vinnumarkaði er tryggð aðstoð með greiðslu 
iðgjalds í starfsendurhæfingarsjóði og einstaklingum utan vinnumarkaðar er tryggð þjónusta 
með samningi milli stafsendurhæfingarsjóða og velferðarráðuneytisins.

• Samstarf við aðra starfsendurhæfingaraðila . Gert er ráð fyrir að starfsendurhæfingarsjóðir 
sjái um ráðgjöf, mat og áætlanagerð fyrir þá einstaklinga sem þurfa á atvinnutengdri 
starfsendurhæfingu að halda en ef einstaklingar þurfa sértæk úrræði þá séu þau úrræði 
fjármögnuð af starfsendurhæfingarsjóðum en veitt af mismunandi fagaðilum s.s. 
starfsendurhæfingarstöðvum um allt land.

VIRK -  Starfsendurhæfingarsjóður hefur veitt þjónustu á sviði starfsendurhæfingar í tæplega 3 ár eða 
frá því um haustið 2009. Gríðarlega þörf hefur verið fyrir þjónustuna og ekkert lát er á aðsókn 
einstaklinga til ráðgjafa VIRK en þeir eru staðsettir hjá stéttarfélögum um allt land. Í byrjun maí höfðu 
um 3400 einstaklingar leitað til ráðgjafa frá upphafi og í dag eru ríflega 1500 manns í þjónustu hjá 
ráðgjöfum VIRK. Um 72% stöðugilda þeirra einstaklinga sem hafa lokið þjónustu eða útskrifast frá 
VIRK eru með fulla starfsgetu og samkvæmt þjónustukönnunum þá eru einstaklingar mjög ánægðir 
með þjónustuna og meta að hún skili miklum árangri í aukinni starfsgetu og sterkari sjálfsmynd. 
Árangur starfsins er því góður. Nánari upplýsingar um starfið og árangur þess er að finna í nýjasta 
ársriti VIRK en hægt er m.a. að nálgast það á heimasíðu sjóðsins (www.virk.is) , bein slóð: 
http://virk.is/static/files/VIRK arsrit 2012.pdf

Auk þess að veita þjónustu á sviði starfsendurhæfingar hefur VIRK lagt mikla vinnu í þróun á 
starfsgetumati þar sem markmiðið er að meta og auka starfsgetu einstaklinga. Um er að ræða staðlað 
mat sem byggir á ICF (International Classification of Function) sem er alþjóðlegt flokkunar- og 
kóðunarkerfi gefið út af WHO (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin). Áhersla er á að meta getu til starfa 
en ekki vangetu og er það í samræmi við stefnumörkun stjórnvalda hvað þetta varðar. Að þróun 
þessa mats hafa komið um 60 sérfræðingar hér innanlands auk nokkurra erlendra sérfræðinga. 
Sérfræðingar VIRK hafa einnig lagt áherslu á að kynna sér uppbyggingu á mismunandi matsaðferðum 
í öðrum löndum til að auka gæði þessarar þróunarvinnu. Það er von VIRK að unnt sé að nýta þetta 
þróunarstarf hjá fleiri aðilum s.s. hjá lífeyrissjóðum, Tryggingastofnun ríkisins, 
starfsendurhæfingaraðilum og heilbrigðisstofnunum.

Hjá VIRK er einnig í gangi mikilvægt þróunarverkefni sem miðar að því að byggja upp forvarnir og 
finna færar leiðir til að tryggja farsæla endurkomu einstaklinga til starfa eftir veikindi og slys, ásamt því 
að auka atvinnuþátttöku fólks með skerta starfsgetu. Í verkefninu er verið að skoða og prófa leiðir til 
að auka vellíðan starfmanna, minnka fjarvistir, auka stuðning og sveigjanleika við endurkomu til starf 
eftir langtíma veikindi.

Takist vel til getur starfsendurhæfing skilað gríðarlegum ávinningi -  bæði fjárhagslegum og ekki síður í 
formi aukinna lífsgæða og betra og fjölbreyttara samfélags með auknum möguleikum til þátttöku. VIRK 
fékk Talnakönnun til að reikna nokkur dæmi um fjárhagslegan ávinning af árangursríkri 
starfsendurhæfingu miðað við tilteknar forsendur og ljóst er að það er til mikils að vinna eða að allt að 
100 milljónum króna fyrir einn einstakling sem fer á vinnumarkað í stað þess örorku og hefur þá ekki

2

http://www.virk.is/
http://virk.is/static/files/VIRK_arsrit_2012.pdf


^ V I R K
STARFSENDURHÆFINGARSJÓÐUR

verið lagt mat á aukin lífsgæði einstaklinga og sparnað í öðrum kerfum s.s. innan heilbrigðiskerfisins. Í 
ársriti VIRK er að finna stutta samantekt þessara útreikninga.

Það er mjög mikilvægt fyrir áframhaldandi þróun á starfsemi VIRK -  Starfsendurhæfingarsjóðs að það 
frumvarp sem hér er fjallað um verði að lögum núna í vor. Unnið hefur verið að undirbúningi þess að 
bjóða þeim sem fá örorkubætur frá lífeyrissjóðunum upp á þjónustu VIRK og ef gildandi 
bráðabirgðaákvæði um framlög frá frá lífeyrissjóðum verður ekki lögfest á þessu ári mun sjóðurinn ekki 
hafa möguleika á að hefja þetta verkefni af krafti né mæta vaxandi eftirspurn eftir þjónustu fyrir þá sem 
eru á vinnumarkaði.

Nánari upplýsingar um starfsemi sjóðsins er að finna á heimasíðu hans www.virk.is. Undirrituð veitir 
einnig fúslega allar nánari upplýsingar og er reiðubúin til viðtals ef óskað er eftir því.

Með kærri kveðju,

Vigdís Jónsdóttir,
framkvæmdastjóri VIRK - Starfsendurhæfingarsjóðs
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