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Efni: umsögn frá Starfsendurhæfingu Hafnarfjarðar um Frumvarp til laga um atvinnutengda 
starfsendurhæfingu og starfsemi starfsendurhæfingarsjóða, þingskjal 1173 — 735. mál.
Beiðni um athugasemdir bárust í tölvupósti þann 9.maí og var þar óskað eftir að umsögn yrði skilað í 
síðasta lagi 15.maí.

Starfsendurhæfing Hafnarfjarðar hefur sinnt starfsendurhæfingu fólks sem stendur höllum fæti 
gagvart vinnumarkaði eða hefur þurft að hætta störfum vegna veikinda, slysa, félagslegra aðstæðna 
eða af öðrum ástæðum frá því haustið 2008. Starfsendurhæfing Hafnarfjarðar er eitt af innan við 10 
sérhæfðum, heildstæðum úrræðum á sviði starfsendurhæfingar á landinu öllu. Gott samstarf hefur 
tekist milli þessara starfsendurhæfingarstöðva og felst það meðal annars í faglegu samstarfi og 
þróunarvinnu. Hefur miklum tíma og mikilli orku verið varið í faglegt starf stöðvanna, þekkingaröflun 
og miðlun og þróunarvinnu sem hefur skilað sér í góðri þekkingu og reynslu á sviði 
starfsendurhæfingar á Íslandi. Frumvarp það sem nú er lagt fram tekur til grundvallarskipulags 
starfsendurhæfingar á landinu og það vekur nokkra furðu að við samningu frumvarpsins hafi ekki 
verið leitað álits fagfólks starfsendurhæfingarstöðva sem býr yfir mikilli þekkingu á efninu.

Þeim einstaklingum sem sótt hafa þjónustu til Starfsendurhæfingar Hafnarfjarðar hefur verið vísað í 
hingað af fagfólki í heilbrigðiskerfinu eða félagslega kerfinu, oftast læknum eða félagsráðgjöfum hjá 
sveitarfélögum. Starfsemin hefur verið fjármögnuð af þjónustusamningi við ríkisvaldið þar sem gert 
er ráð fyrir greiðslum fyrir allt að 50 manns í tvær fjögurra mánaða annir á ári og hefur 
samningsupphæð verið óbreytt frá upphafi eða frá haustinu 2008. Nýr kaupandi þjónustu, Virk 
starfsendurhæfigarsjóður bættist við haustið 2009 og frá september til desember það ár greiddi 
sjóðurinn fyrir endurhæfingu tveggja einstaklinga. Smám saman hafa kaup sjóðsins á þjónustu aukist 
og á árinu 2011 var hlutfall tekna Starfsendurhæfingar Hafnarfjarðar sem kom frá Virk 
starfsendurhæfingarsjóði komið upp í 6,5%, en 93,5 % voru greiddar af fyrrnefndum 
þjónustusamningi.

Reynsla okkar af samvinnu við Virk starfsendurhæfingarsjóð hefur verið góð, svo langt sem hún nær. 
Vinnuferlar sjóðsins eru þó þess eðlis vinnsla mála einstaklinga sem ráðgjafar sjóðsins vísa í þjónustu 
er mun þyngri í vöfum en þegar einstaklingum er vísað beint til okkar. Það skýrist af því að vinnsluferli 
mála hjá sjóðnum er seinvirkt og tímafrekt. Boðleiðir eru langar og mikil miðstýring og í mörgum 
tilvikum hafa ráðgjafar sjóðsins bæst við sem „milliliðir" milli fagfólks í heilbrigðis- eða félagskerfum. 
Þannig fer mun meiri tími í umsýslu en ella án þess að faglegar kröfur séu betur uppfylltar. Hætt er 
við því að vinnulagið tefji fyrir því að einstaklingum sé vísað í heildstæð úrræði. Það á einkum við um 
einstaklinga með flókinn vanda.

Frumvarpið sem er til umfjöllunar snertir starfsemi Starfsendurhæfingar Hafnarfjarðar á þann hátt að 
verið er að setja reglur um það hverjir eigi rétt hjá starfsendurhæfingarsjóðum og hverjir ekki og 
hvernig réttur síðar nefnda hópsins skuli tryggður. Markmið laganna er meðal annars að tryggja 
heildstæða endurhæfingu þar sem atvinnutengd starfsendurhæfing skuli veitt í kjölfar
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læknisfræðilegrar og félagslegrar endurhæfingar með það fyrir augum að hjálpa sem flestum til 
endurkomu á vinnumarkað eftir veikindi. Í því sambandi er afar mikilvægt að tryggja það að ALLIR 
þegnar landsins eigi sama rétt og jafnt aðgengi að endurhæfingarþjónustu hver sem greiðir fyrir hana 
og að samþætta þjónustuna þannig að samfella sér tryggð til þess að ekki verði rof á því ferli sem 
nauðsynlegt er að endurhæfing sé.
Starfsendurhæfing Hafnarfjarðar gerir eftirfarandi athugasemdir við frumvarpið:

2. gr.
Markmið.

Markmið laga þessara er að tryggja einstaklingum með skerta starfsgetu í kjölfar veikinda 
eða slysa atvinnutengda starfsendurhæfingu sem skal vera einn þáttur í heildstæðu kerfi 
endurhæfingar þar sem starfsendurhæfingarsjóðir og stofnanir á vegum ríkis og sveitarfélaga 
starfa saman eins og kostur er og leitast við að skilgreina og sinna hlutverkum sínum með 
þeim hætti að sem flestir eigi þess kost að vera virkir á vinnumarkaði.

Í athugasemdum við 2.grein frumvarpsins segir m.a.: „Meginmarkmið atvinnutengdrar 
starfsendurhæfingar er að einstaklingur verði aftur virkur þátttakandi á vinnumarkaði eftir að 
hafa þurft að gera hlé á eða draga úr störfum sínum vegna heilsubrests í kjölfar veikinda eða 
slysa. Þarf þá oft að koma til læknisfræðileg endurhæfing eða félagsleg endurhæfing áður en 
komið getur til atvinnutengdrar starfsendurhæfingar. komið getur til atvinnutengdrar 
starfsendurhæfingar. Lengi hefur verið gagnrýnt að þegar endurhæfingu á 
heilbrigðisstofnunum sleppir skorti á eftirfylgni við að auka starfsgetu viðkomandi 
einstaklinga svo þeir geti átt afturkvæmt á vinnumarkaðinn. Þannig hafi ekki nægilega verið 
stuðlað að markvissri endurkomu þeirra til vinnu. Með tilkomu kerfis atvinnutengdrar 
starfsendurhæfingar sem hefur sterk tengsl við atvinnulífið standa vonir til þess að fleirum 
gefist tækifæri til að snúa til baka á vinnumarkað eða auka þátttöku sína í þeim tilvikum er 
einstaklingur hefur verið í hlutastarfi vegna skertar starfsgetu.“
A T H S  .:Hér kemur skýrt fram að læknisfræðileg eða félagsleg endurhæfing er oft 
nauðsynlegur undanfari atvinnutengdar starfsendurhæfingar. Brýnt er að skilgreina hvar 
mörkin liggja milli læknisfræðilegrar, félagslegrar og atvinnutengdrar endurhæfingar og hver 
ber ábyrgð á að kosta hvaða þátt. Þörf er á að skilgreina hvað átt er við þegar talað er um 
stofnanir á vegum ríkis og sveitarfélaga og hver hlutverkaskipting þeirra er. Ekki er einu orði 
minnst á þjónustuaðila eða úrræði sem nú sinna atvinnutengdri starfsendurhæfingu.

3. gr.
Atvinnutengd starfsendurhæfing.

Í lögum þessum merkir atvinnutengd starfsendurhæfing ferli sem felur í sér ráðgjöf og 
úrræði fyrir einstaklinga með skerta starfsgetu í kjölfar veikinda eða slysa til að auka 
starfsgetu þeirra og stuðla markvisst að endurkomu þeirra til vinnu að fullu eða hluta. 
Atvinnutengd starfsendurhæfing skal byggð á einstaklingsbundinni áætlun, sbr. b-lið 1. mgr.
10. gr., þar sem unnið er með styrkleika einstaklingsins samhliða því að lögð er áhersla á að 
draga úr áhrifum hindrana sem skerða starfsgetu hans.
A T H S .: Skilgreiningu vantar á það hvað starfsendurhæfing er og/eða hvenær hún breytist í 
atvinnutengda starfsendurhæfingu sbr. 2.grein.



9. gr.
Samningur við ráðherra.

Þeir sem hyggjast standa að stofnun og rekstri starfsendurhæfingarsjóðs skulu gera samning 
við ráðherra um þjónustu sjóðsins, sbr. 10. gr., við einstaklinga utan vinnumarkaðar, þar á 
meðal þá sem fá greiddan endurhæfingarlífeyri á grundvelli laga um félagslega aðstoð, 
örorkulífeyri á grundvelli laga um almannatryggingar og þá sem fá fjárhagsaðstoð hjá 
félagsþjónustu sveitarfélaga á grundvelli laga um félagsþjónustu sveitarfélaga og eftir 
atvikum aðra þá sem eiga ekki rétt til þjónustu starfsendurhæfingarsjóðs skv. 1. og 2. tölul. 1. 
mgr. 8. gr., að uppfylltum skilyrðum 11. gr. Kostnaður vegna atvinnutengdrar 
starfsendurhæfingar þessara einstaklinga greiðist ekki sérstaklega en telst felast í framlagi úr 
ríkissjóði skv. 7. gr.

Samningar skv. 1. mgr. skulu almennt vera ótímabundnir. Í þeim skal meðal annars kveðið 
á um eftirlit ráðherra með þjónustu sjóðsins skv. 23. gr., skil á fjárhagslegum upplýsingum og 
upplýsingum um mat á árangri. Árlega skal fara yfir framgang samningsins og möguleika til 
þróunar en endurskoða skal samninginn reglulega.

A T H S  .: Samkvæmt þessu eru þetta hópar sem “yrðu eftir” hjá ríkinu og ríkið áformar að semja 
um að starfsendurhæfingarsjóðir sinni þeim / verði milliliðir í þjónustu við þá og því í raun eini 
kaupandi atvinnutengdrar starfsendurhæfingar.
Hingað til hefur fagfólki s.s. læknum og fagfólki félagsþjónustu verið treyst til þess að meta þörf 
þessara hópa fyrir starfsendurhæfingu. Með því að ríkið semji um þjónustu við þá við 
starfsendurhæfingarsjóði er faglegt mat lækna og annarra heilbrigðisstétta hunsað. Auk þess er settur 
inn milliliður sem gerir það að verkum að boðleiðir lengjast og verða flóknari og hætt er við því að til 
verði enn eitt kerfið innan kerfisins. Hætt er við því að ákveðnir hópar lendi „milli skips og bryggju“ 
og fái ekki þjónustu eða að óþarfa töf verði á að þeir komist í heildstæð úrræði við hæfi. Nú þegar 
sjáum við merki þess. Fólk sem vísað er til okkar af starfsendurhæfingarsjóði hefur oft verið í 
tengslum við ráðgjafa sjóðsins mánuðum saman, jafnvel í eitt til tvö ár áður en ákvörðun er tekin að 
kaupa „dýrt úrræði“ eins og það er stundum kallað í okkar eyru þegar fólki er vísað í okkar þjónustu.

11. gr.
Skilyrði fyrir þjónustu starfsendurhæfingarsjóða.

Skilyrði fyrir þjónustu starfsendurhæfingarsjóðs er að einstaklingur búi við heilsubrest sem 
hindrar fulla þátttöku hans á vinnumarkaði og að hann stefni að endurkomu á vinnumarkað 
eða að auka þátttöku á vinnumarkaði svo fljótt sem verða má. Enn fremur er það skilyrði að 
einstaklingurinn hafi þörf fyrir þjónustuna, hún sé til þess fallin að auðvelda honum að fara 
aftur til vinnu og líkleg til árangurs á þeim tíma sem hún er veitt. Þá er það skilyrði að 
einstaklingurinn hafi vilja og getu til að taka markvissan þátt í atvinnutengdri 
starfsendurhæfingu og fylgja þeirri áætlun sem þar er sett fram.
A T H S .:  Skilgreiningu vantar á það hvað telst vera heilsubrestur. Hver metur þörf fyrir þjónustu eða 
hvort hún er líkleg til þess að skila árangri, geta það verið læknar eða annað fagfólk sem ekki er tengt 
starfsendurhæfingarsjóðum? Ef úrskurðarvaldið liggur einungis hjá sjóðunum er þörf er á áfrýjunarleið 
sbr. athugasemdir við næstu málsgrein.

Starfsendurhæfingarsjóður metur hvort skilyrði 1. mgr. séu uppfyllt.
A T H S  .: Þörf er á úrskurðaraðila eða áfrýjunaraðila ef notendur eru ekki sáttir við afgreiðslu 
sjóðanna, sérstaklega ef starfsendurhæfinarsjóðir verða einu tilvísendur í atvinnutengda 
starfsendurhæfingu eins og frumvarpið bendir til að verði.

Starfsendurhæfingarsjóði er heimilt að binda þjónustu við einstakling skv. 10. gr. við það



skilyrði að hann skuldbindi sig til virkrar þátttöku í atvinnutengdri starfsendurhæfingu, þar 
með talið með því að lýsa sig reiðubúinn til þátttöku í atvinnutengdri starfsendurhæfingu sem 
getur að hluta farið fram í vinnuumhverfi, með starfskynningum, vinnuprófunum, þátttöku í 
sjálfboðaverkefnum eða reynsluráðningu á vinnumarkaði

A T H S  . : Það að skuldbinda sig til þátttöku í vinnuprófunum, starfskynningum og virkni af því tagi 
sem lýst er í greininni er mörgum ofviða í upphafi starfsendurhæfingar, jafnvel þótt henni sé ætlað frá 
upphafi að vera atvinnutengd. Okkar reynsla hjá Starfsendurhæfingu Hafnarfjarðar er sú að 
þátttakendur hafa almennt vilja til þess að komast til virkni á vinnumarkaði en þurfa að fá tíma til þess 
að byggja upp sjálfstraust og trú á eigin getu áður en þeir eru tilbúnir til þess að láta reyna á vinnugetu 
sína. Þeir eiga misjafnlega langa leið fyrir höndumog standa mjög margir all langt frá vinnumarkaði í 
þeim skilningi að þeir þurfa langan aðdraganda að því að verða tilbúnir til þess að feta sig fyrstu 
skrefin þangað. Ofuráhersla á það skilyrði að þeir séu reiðubúnir í vinnuprófanir við inntöku eða í 
upphafi endurhæfingarinnar getur auðveldlega orðið óyfirstíganleg hindrun í huga þeirra og dregið úr 
þeim allan kjark. Nauðsynlegt er að gera ráð fyrir þeirri forvinnu sem oft þarf að eiga sér stað til 
þess að gera fólk tilbúið til þess að undirgangast skilyrði af því tagi sem grein 11 lýsir.

Mikilvægt er að vandað sé til verka þegar tilhögun starfsendurhæfingarmála er ákveðin til framtíðar. 
Af lestri frumvarpsins virðist ljóst að starfsendurhæfingarsjóðum er fyrst og fremst ætlað að sinna 
hinum léttari hluta endurhæfingarinnar, lokahnykk endurhæfingar þátttakenda í starfsendurhæfingu. 
Brýnt er að tryggja fjármagn til þess að sinna þunga endanum þegar hann er nauðsynlegur undanfari 
og búa svo um hnúta að starfsendurhæfing einstaklinga geti verið órofa ferli frá upphafi til enda. 
Leggja þarf áherslu á að gæta jafnræðis þegna landsins þannig að þeir eigi allir sama rétt til þjónustu 
hver sem réttur þeirra hjá starfsendurhæfingarsjóðum er.

Virðingarfyllst,

Anna Guðný Eiríksdóttir,
framkvæmdastjóri Starfsendurhæfingar Hafnarfjarðar


