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Efni: Umsögn Iðjuþjálfafélags Íslands um frumvarp til laga um atvinnutengda
starfsendurhæfingu og starfsemi starfsendurhæfingarsjóða, mál 735.

Iðjuþjálfafélag Íslands fagnar þessu frumvarpi um atvinnutengda starfsendurhæfingu og 
starfsemi starfsendurhæfingarsjóða. Það sætir hins vegar nokkurri undrun að Iðjuþjálfafélag 
Íslands hafi ekki verið boðið að eiga fulltrúa í nefndinni sem undirbjó frumvarpið né hafi fengið 
það til umsagnar þrátt fyrir að aðalstarfsvettvangur iðjuþjálfa er innan endurhæfingar og að 
innan félagsins er mikil fagþekking á málaflokknum.

Með frumvarpinu er allri atvinnutengdri starfendurhæfingu stýrt frá starfsendurhæfingasjóðum. 
Hætta er á að með slíkri miðstýringu verði ferlið of langt og þunglamalegt fyrir skjólstæðinga 
sem ekki falla undir ákvæði starfsendurhæfingarsjóða. Þetta eru þeir skjólstæðingar sem ekki 
geta tekið þátt í athöfnum daglegs lífs, svo sem vegna veikinda og þurfa á annars konar aðstoð 
að halda, svo sem þjónustu innan heilbrigðiskerfisins eða félagslega kerfisins, áður en þeir geta 
hafið atvinnutengda starfendurhæfingu á vegum starfsendurhæfingarsjóðs. Þessi hópur fellur 
undir læknisfræðilega endurhæfingu en ekkert er getið um það í þessu frumvarpi.
Félagið telur mikivægt að ríkið tryggi fjármagn til að sinna þessum hópi skjólstæðinga sem ekki 
fellur undir skilyrði starfsendurhæfingarsjóða.

Í frumvarpinu er skilyrði fyrir þjónustu starfsendurhæfingarsjóðs að einstaklingur búi við 
heilsubrest og því telur félagið mikilvægt að ákvæði sé um fagmenntun ráðgjafa sem starfa hjá 
starfsendurhæfingarsjóðum.

Í frumvarpinu er ekki minnst á að meta skuli árangur af endurhæfingunni. Að mati félagsins þarf 
að bæta inn ákvæði um árangursmælingar, slíkt gæti t.d. heyrt undir 3. lið, 16. greinar.

Í frumvarpinu er starfsendurhæfingarsjóði heimilt að styrkja og stuðla með öðrum hætti að 
rannsóknum, þróun og uppbyggingu í atvinnutengdri starfsendurhæfingu. Að mati félagsins á 
starfsendurhæfingasjóðum að vera skylt að gera slíkt en ekki heimilt.

Þau aldursviðmið sem sett eru fram í frumvarpinu, 16 -  70 ára, er raunhæft að mati félagsins. Þó 
að foreldrar hafi framfærsluskyldu gagnvart börnum sínum til 18 ára aldurs þá er mikilvægt að 
það unga fólk sem kýs að fara ekki í framhaldsnám eftir grunnskóla sé í virkni og skapi sér 
heilbrigðar venjur og viðhof til vinnu. Rannsóknir sýna að því lengur sem fólk er utan 
vinnumarkaðar, því minni líkur eru á að það snúi þangað aftur. Fólk á aldrinum 67-70 ára er í
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mörgum tilfellum við góða heilsu, hefur mikla reynslu og þekkingu og eru þannig mikilvægir 
þátttakendur á vinnumarkaði.

Að öðru leyti gerir Iðjuþjálfafélag Íslands engar athugasemdir við frumvarpið.
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