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Frumvarp tii iaga um atvinnutengda starfsendurhæfingu og starfsemi
starfsendurhæfingarsjóða.
Mál nr 735

Rcykjalundur endurhæfingaimiðstöð er stærsta endurhæfingarstofnunin á íslandi og hefur þjónað 
því hlutverki í frá því að endurhæfing hófst á landinu um miðja síðustu öld. í raun var það 
starfsendurhæfing fyrir berklasjúklinga sem í upphafi var meginþátturinn í starfsemi 
Reykjalundar. Upp úr 1960 var stofnuninni breytt í alhliða endurhæfingarstofnun og enn þann 
dag í dag er til staðar sérstakt svið sem sinnir sérstaklega starfsendurhæfingu, starfs- 
endurhæfingarsvið, sem stofnað var 1999. Endurhæfing til starfa og atvinnuþáttöku hefur alltaf 
verið og er rauður þráður í endurhæfmgarstarfi á Reykjalundi e f möguleiki er á slíku út frá tærni 
einstaklingsins. Á Reykjalundi eru nú um 160 starfsmenn, stærstur hluti þessa hóps er 
sérmenntaður á sviði endurhæfingar. Það má því vera ljóst að á þessum stað er mest samanlögð 
reynsla og þekking á endurhæfingu á íslandi. Reykjalundur sinnir bæði þeim sem eiga við 
líkamlega og andlega/geðræna fötlun að stríða.

Allt endurhæfingarstarf miðar að því að auka fæmi þess skjólstæðings sem er til meðferðar 
hverju sinni þar með talið vinnufæmi. Þannig má segja að læknisfræðileg endurhæfing sé í eðli 
sínu starfsendurhæfing þegar miðað er að aukinni atvinnuþátttöku. Aðgreining starfs- 
endurhæfingar frá annarri endurhæfingu er því oft á tíðum óljós í þessari umræðu. Rétt er því að 
benda á að stofnanir eða fyrirtæki sem kenna sig við starfsendurhæfingu eru ekki einu aðilamir 
sem vinna að því markmiði. Að mati undirritaðs ætti því að nægja að tala um starfsendurhæfingu 
(í stað „atvinnutengd starfsendurhæfing“), þar sem í orðinu felst að markmiðið sé að 
endurhæfingin miði að atvinnuþátttöku.

Markmið laganna sem hér eru til umræðu er að tryggja heildstætt kerfi endurhætingar fyrir alla 
sem þess þurfa. Fyrir Reykjalund og allt endurhæfingarstarf í landinu hlýtur tilkoma þessara laga 
að vera mjög jákvætt skref og gefa fyrirheit um eflingu á sviði starfsendurhæfingar. Að mati 
undirritaðs er VIRK starfsendurhæfingarsjóður mikilvægur hlekkur í endurhæfingarferli þeirra 
cinstaklinga sem þurfa á starfsendurhæfingu að halda. Ég tel starf og hlutverk VIRK vera tvíþætt. 
Annars vcgar cr um að ræða að fanga fljótt þá einstaklinga scm vegna heilsubrests eru að missa 
fótanna á vinnumarkaði, meta ástand þeirra og fæmiskerðingu og koma þeim aftur út á 
vinnumarkaðinn með þeim endurhæfingarúrræðum sem á þarf að halda. Ilins vegar getur VIRK 
einnig verið einskonar framlengdur armur þverfaglegs endurhæfingarstarfs líkt og það er rekið á 
Reykjalundi með því að aðstoða einstaklinga við að ná aftur fótfestu á vinnumarkaði að lokinni 
cndurhæfingu. Sú reynsla sem Reykjalundur hefur hingað til haft af samstarfi við VIRK er góð 
og er í jákvæðri uppbyggingu.



Að mati undirritaðs cr mikilvægt að lögin efli og rýri alls ekki þann staðal sem er á 
starfsendurhæfingu í landinu í dag. Á starfsendurhæfingarstöðvum víða um land er vafalítið 
unnið ágætt starf og mörgum einstaklingum hjálpað aftur út i atvinnulífið. Á mörgum þessara 
stöðva er þó tæplega hægt að tala um að þar sé unnin „læknisfræðileg starfsendurhæfing“, því til 
að svo sé þarf ákveðinn lágmarksljölda fagaðila sem vinna í endurhæfingu. Samkvæmt 
frumvarpinu aukast líkur á að staðið sé faglega að starfsendurhæfingu, enda skulu úrræði valin 
efitir þörfum sem byggðar eru á faglegum grunni og á staðlaðan hátt. Þannig verður 
starfsendurhæfingarferlið betra og heildstæðara heldur en það kerfi sem hefur verið til staðar 
hingað til.

Reykjalundur vill þannig Icggja áherslu á að fagleg sérþekking og þverfagleg sýn sé höfð að 
leiðarljósi þegar kemur að atvinnutengdri starfsendurhæfingu. Jafnframt er mikilvægt að um 
einstaklingsmiðaða nálgun sé að ræða scm byggð er á faglegu mati á þörfum hvers og eins. Það 
ber hins vegar að benda á að læknisfræðileg endurhæfing sem eins og áður sagði miðar í mjög 
mörgum tiifellum að aukinni atvinnuþátttöku verður áfram sem hingað til að geta farið fram án 
þess að til komi milligönguaðili eins og starfsendurhæfingarsjóður, en þannig mætti túlka 
innihald laganna í þröngum skilningi. Þannig segir m.a í 10. gr. ,„Þegar tryggður einstaklingur 
skv. 8. gr. hefur þörf fyrir þjónustu sem vcitt er innan annarra þjónustukerfa á vegum ríkis og 
sveitarfélaga til að ná árangri við að bæta starfsgetu sína skulu ráðgjafar starfsendurhæfingar- 
sjóða leita eftir samstarfi við hlutaðeigandi þjónustuaðila í samráði við viðkomandi einstakling.'1 
Þá segir í 11. gr. að ,.Starfsendurhæfingarsjóður metur hvort skilyrði 1. mgr. séu uppfyllt“ og er 
þar m.a. átt við skilyrði um „heilsubrest“ og „þörf fyrir þjónustuna“ sem og að meta hvort 
einstaklingurinn hafi vilja og getu til að taka markvissan þátt í atvinnutengdri starfsendurhæfingu 
°g fylgja þeirri áætlun sem þar er sett fram.“

Af orðalagi í 10. gr. a-lið sem og í athugasemdum við 9. gr. mætti ráða að starfsendurhæfingar- 
sjóðir eigi að veita starfsendurhæfingu, sbr. „Skipuleggja, hafa umsjón með og fjármagna 
þjónustu ráðgjafa í atvinnutengdri starfsendurhæfingu sem aðstoða þá sem eru tryggðir...“ Mér er 
vafalítið átt við ráðgjafa sjóðanna, sem undirritaður taldi að ættu fyrst og fremst að gegna 
ráðgjafahlutverki og leiðbeina „þcim tryggða“ í endurhæfingarúrræði, líkt og fram kemur í 
athugasemdum við 10. gr., en þar segir m.a að „... miklivægt að ráðgjafar sem og aðrir 
scrfræðingar starfsendurhæfmgarsjóðanna eigi gott samstarf við hlutaðeigandi þjónustuaðila...“ I 
athugasemd við 9. gr. segir svo að „... þeir sem taka ekki virkan þátt á vinnumarkaði geti á 
grundvelli slíkra samninga fengið atvinnutengda starfsendurhæjingu hjá starfsendurhœfmgar- 
sjóðum ...“ (leturbr. MÓIa)

Eins og fram kemur í athugasemdum með frumvarpinu var skipuð samráðsnefnd vclferðar- og 
Qármálaráðuneytis, auk VIRK og Landssambands lífeyrissjóða til að fjalla um „framtíðar- 
skipulag starfsendurhæfingar”. Þá kemur einnig fram að fulltrúar nefndarinnar hafi fundað með 
fulltrúum ýmissa starfsendurhæfingarstöðva og “ ...farið yfir þær hugmyndir sem frumvarp þetta 
byggist á.” Undirritaður hefur þegar gert þá athugasemd til velferðarnefndar, að ekki var leitað 
álits stofnana sem sinna endurhæfingu né heldur til félaga fagaðila scm vinna í endurhæfingu fyrr



en um það leyti sem umsagnarfrestur um frumvarpið var útrunninn og var hann þá framlengdur 
um einn virkan dag. Undirritaður undrast að samráðsnefndin hafi ekki kallað til aðila innan 
heilbrigðiskerfisins, svo sem frá Læknafélagi íslands og/eða þeim sérgreinafélögum sem málið 
varða, né heldur til stofnanna sem sinna endurhæfingu. Hefði undirritaður kosið að haft hefði 
verið samband og samráð við þessa aðila á fyrri stigum frumvarpsgerðarinnar.

Undirritaður hefur kynnt sér nokkur af þeim innscndu umsögnum sem þegar liggja fyrir hjá 
Velferðarnefnd. Sumt sem þar kemur fram bendir til að skortur er á yfirsýn og þekkingu á 
endurhæfingu og eðli hennar, en jafnframt hafa komið fram þarllegar ábendingar. Þá lýsi ég 
einnig furðu minni yfir því þckkingarleysi scm fram kemur þar sem Reykjaiund ber á góma.

Fyrir hönd Reykjalundar óskar undirritaður eftir því að Reykjalundur endurhæfingarmiðstöð eða 
fulltrúi(ar) stofnunarinnar fá áheyrn velferðarnefndar til að ræða nánar um þetta frumvarp sem að 
mati undirritaðs skiptir endurhæfinguna í landinu í heild sinni mjög miklu máli.

Reykjalundi 18. maí 2012
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