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Efni: Frumvarp til laga um atvinnutengda starfsendurhæfingu og starfsemi 
starfsendurhæfingarsjóða -  Þingmál 735

Athugasemdir Félags íslenskra endurhæfingarlækna

FÍE er félag íslenskra endurhæfingarlækna. Endurhæfingarlækningar er sjálfstæð sérgrein innan 
læknisfræðinnar. Viðfangsefni hennar er að efla líkamlega og andlega getu, auka virkni, lífsgæði og 
þátttöku í samfélaginu almennt þ.m.t. að koma einstaklingum aftur til starfa. Endurhæfingarlæknar 
eru leiðandi í teymisvinnu á sviði endurhæfingar.

FÍE fagnar því að verið sé að búa til kerfi fyrir alla þar sem vinna er í brennidepli og með því sé tryggt 
að allir hafi rétt á samskonar þjónustu óháð því hvernig þeir koma inn í kerfið og þar með hver 
tilvísunaraðilinn er.

Rétt er að hafa í huga mikilvægi þess að allir aðilar hafi sama skilning á orðinu starfsendurhæfing. Það 
hefur verið tilhneiging til að ofnota það orð og á bak við það sé ekki það starf sem geti staðið undir 
þeim faglegu kröfum sem þarf til að okkar áliti, þverfagleg vinna margra fagaðila verði að vera til 
staðar til að geta notað þetta orð með réttu (t.d. ekki nægjanlegt með einum eða fáum fagaðilum án 
heildrænnar sýnar).

FÍE vill árétta að ekki megi slá af faglegum grunni þessa starfs þannig að þetta kerfi nýtist sem best 
þar sem hver fær þjónustu sem byggist á einstaklingsmiðaðri nálgun.

Sú reynsla sem FÍE hefur af VIRK er yfirleitt jákvæð og telur að hugmyndafræði þeirra á 
starfsgetumati tryggi að vel sé unnið að málefnum einstaklinga.

Varðandi einstakar greinar frumvarpsins gerir félagið athugasemd við 11. grein;

Í 11. grein laganna eru sett skilyrði fyrir þjónustu sem sjóðurinn á svo að meta sjálfur. Nauðsynlegt er 
að tryggja góða samvinnu starfsendurhæfingarsjóða og þeirra stofnana og fagaðila sem sinna 
endurhæfingu. Hafa þarf í huga að markmið endurhæfingar er að öllu jöfnu koma einstaklingum 
aftur út í þjóðfélagið eftir slys og veikindi þ.a. þeir geti orðið virkir í þjóðfélaginu og þar með í starfi. 
Þannig eru mörkin á milli læknisfræðilegrar endurhæfingar eða frumendurhæfingar innan og utan 
stofnana og eiginlegrar atvinnutengdrar endurhæfingar ekki alltaf skýr og verða það ekki, það verður 
sem sagt alltaf ákveðin skörun til staðar. Að frumendurhæfingu lokinni er oft, en ekki alltaf, ljóst 
hvort raunhæft sé að stefna að atvinnuþátttöku. Með þessu er viss hætta á því að þeir sem eru



veikastir og búi við langvinnan vanda verði hér út undan og fái ekki úrræði sem henti þeim þar sem 
þeir þurfa oft lengri tíma.

Þar sem starfsendurhæfingarsjóðir eiga að koma að starfsendurhæfingu þeirra sem búa við 
heilsubrest, sem oft á tíðum getur verið flókinn, er æskilegt að starfsfólk sjóðanna hafi viðeigandi 
fagmenntun. Það þarf því að vera skýrt að fagleg þekking innan VIRK sé tryggð með einhverjum hætti 
í þessu frumvarpi, þannig að þetta starf megi halda áfram að vaxa og dafna í rétta átt og nýtist fyrir 
þá einstaklinga sem þurfa á starfsendurhæfingu að halda.

Mikilvægt er að leggja áherslu á samstarf milli þeirra aðila sem hafa með einstakling að gera og þeirra 
sem taka við t.d. þegar endurhæfing inni á stofnun lýkur. Þar sé haft að leiðarljósi að sinna því starfi 
sem þarf til að auka líkur á að einstaklingur komist á vinnumarkað.

FÍE leggur til að komið verði á fagráði fagaðila í endurhæfingu sem verði VIRK ráðgefandi í faglegum 
málum.

FÍE vill að lokum lýsa yfir furðu á því að svona mikilvægt mál fyrir endurhæfinguna í landinu skuli ekki 
hafa verið reifað fyrr við fagaðila og stofnanir á þessu sviði.
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