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Efni: Upplýsingar er varöa starfsemi VIRK -  Starfsendurhæfingarsjóðs

Vegna umsagna ýmissa aðila um frumvarp til laga um atvinnutengda starfsendurhæfingu og starfsemi 
starfsendurhæfingarsjóða vill VIRK -  Starfsendurhæfingarsjóður koma eftirfarandi upplýsingum er varða 
starfsemi VIRK á framfæri við Velferðarnefnd Alþingis:

VIRK -  Starfsendurhæfingarsjóður veitir þjónustu á sviði starfsendurhæfngar til allra einstaklinga sem 
uppfylla eftirfarandi skilyrði:

• Til staðar er heilsubrestur sem veldur skertri starfsgetu
• Einstaklingur stefnir að þvi að verða aftur þátttakandi á vinnumarkaði
• Einstaklingur hefur getu til að taka þátt í þjónustunni og hún er viðeigandi og líkleg til að skila

Um 3400 einstaklingar hafa komið til ráðgjafa VIRK frá því að fyrstu ráðgjafarnir tóku til starfa, haustið 
2009. Ráðgjafar VIRK eru í dag 34 talsins sem starfa um allt land og aðgengi að þeim er mjög opið. 
Ráðgjafar VIRK eru undantekningarlitið með háskólamenntun og meirihluti ráðgjafa er auk þess með 
meistaragráðu í sínu fagi. Dæmi um fagmenntun ráðgjafa er sjúkraþjálfun, hjúkrunarfræði, sálfræði, 
iðjuþjálfun, félagsráðgjöf, þroskaþjálfun og náms- og starfsráðgjöf. Allir ráðgjafar starfa eftir stöðluðu 
verklagi og sifellt er unnið að því að skerpa það og bæta. Allir ráðgjafar hafa stuðning og eftirlit í 
sérfræðingum VIRK og einnig hafa þeir aðgang að þverfaglegu teymi sem kemur að málum einstaklinga

Það gerist ekki oft að ráðgjafar eða aðrir sérfræðingar á vegum VIRK meti það svo að einstaklingar sem 
leita til VIRK eigi ekki rétt á þjónustu samkvæmt skilyrðunum hér að framan (og þeim skilyrðum sem sett 
eru fram i frumvarpinu). Ef það gerist þá hefur yfirleitt verið um eftirfarandi þætti að ræða:

• Einstaklingur er í bráðameðferð innan heilbrigðiskerfisins og ráðgjafi VIRK, sérfræðingar 
á vegum VIRK og iæknir viðkomandi einstaklings telja rétt að þeirri meðferð Ijúki áður en 
starfsendurhæfing geti skilað árangri. Þegar svo er þá er einstaklingi beint aftur inn I 
heilbrigðiskerfið en jafnframt er tekið fram að hann sé velkominn aftur til ráðgjafa ef hann hefur 
síðar þörf fyrir þjónustuna.
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• Einstaklingur er í fu llri vinnu og hefur fulla vinnugetu þrátt fyrir heilsubrest þegar hann 
leitar til VIRK. Ef einstaklngar hafa getu til að vinna fulla vinnu þrátt fyrir heilsubrest af einhverju 
tagi þá eiga þeir ekki rétt á þjónustu hjá VIRK. Þjónusta VIRK snýst enda oft um það að hvetja 
og aðstoða fólk sem býr við heilsubrest við að ná aukinni vinnugetu þrátt fyrir að heilsubresturinn 
sé til staðar.

• Einstaklingur er ekki tilbúinn til að taka þátt í markvissri starfsendurhæfingu með 
viðeigandi áætlanagerð og eftirfylgni. Það kemur fyrir að einstaklingar eru ekki reiðubúnir til 
að koma í regluleg viðtöl til ráðgjafa eða taka þátt í annarri þjónustu sem fjármögnuð er af VIRK. 
Þessir einstaklingar geta þó sannarlega haft þörf fyrir þjónustu sem stuðlar að aukinni virkni og 
meiri lífsgæðum. Þegar svo er þá hafa ráðgjafar VIRK beint þessum einstaklingum í úrræði eins 
og Hlutverkasetur eða önnur virkniúrræði þar sem einstaklingar fá tíma til að átta sig á stöðu sinni 
og ekki er gerð krafa um tiltekna þátttöku. Þeir geta síðan síðar farið til ráðgjafa VIRK þegar þeir 
eru tilbúnir I þá þjónustu. Ráðgjafar VIRK hafa verið í góðri samvinnu við Hlutverkasetur og fleiri 
úrræði af þessum toga til að tryggja það að allir einstaklingar fái þjónustu við hæfi.

• Einstaklingur er með varanlega skerta starfsgetu og það er mat bæði einstaklings, læknis 
og ráðgjafa að starfsendurhæfing skili ekki árangri i aukinni starfsgetu. Þegar svo er þá er 
einstaklingum leiðbeint I önnur úrræði við hæfi.

Lögð er áhersla á það að ráðgjafar VIRK vísi einstaklingum aidrei frá sér þó þeir eigi ekki rétt á 
þjónustu án þess að vísa þeim annað þannig að tryggt sé að viðkomandi einstaklingur fái 
þjónustu við hæfi. Viðkomandi einstaklingur er síðan alltaf velkominn aftur til VIRK ef aðstæður 
breytast.

Einstakiingum hefur aldrei verið visað frá VIRK á þeim forsendum að starfsendurhæfing geti tekið 
langan tíma eða viðkomandi einstaklingur sé ekki tilbúinn til að taka þátt í vinnuprófunum eða 
reynsluráðningu á vinnumarkaði. Það er alveg Ijóst að margir einstaklingar sem koma til VIRK þurfa 
langan tíma í stafsendurhæfingu áður en það er mögulegt að tengja þá með beinum hætti við 
vinnumarkað aftur og ráðgjafar og sérfræðingar VIRK hafa þá séð um að viðkomandi einstaklingur fái þá 
þjónustu sem er viðeigandi á hverjum tímapunkti þannig að árangur verði sem mestur i hans 
starfsendurhæfingu. Það er mjög mismunandi hvað starfsendurhæfing getur tekið langan tíma hjá 
einstaklingum sem koma til VIRK -  alveg frá örfáum vikum upp i nokkur ár. Ekki hafa verið sett tímamörk 
á þjónustuna en áhersla er lögð á að fylgjast vel með og fá fleiri sérfræðinga eða úrræðaaðila að málum 
ef þörf er á því.

Hjá VIRK er lögð mikil áhersla á góða samvinnu við heilbrigðiskerfið og þá sérstaklega við 
heimilislækna og meðhöndlandi lækna. Ráðgjöfum VIRK ber alltaf að ráðfæra sig við heimilislækni 
eða meðhöndlandi lækni þegar starfsendurhæfingaráætlun er mótuð og áður en tekin er ákvörðun um 
kaup á úrræðum og annarri þjónustu. Álit og leiðbeiningar lækna vega því mjög þungt inn í allar þær 
ákvarðanir sem teknar eru hjá VIRK og varða kaup á starfsendurhæfingarúrræðum. Margar leiðir eru 
nýttar til þess að þetta markmið náist og í þessu samhengi er bent á að VIRK hefur unnið markvisst að 
því að koma á fót mánaðarlegum fundum innan heilsugæslustöðva þar sem heimilislæknum er gert kleift 
að koma með nýja einstakling inn í þjónustu VIRK auk þess að ræða þá einstaklinga sem nú þegar eru 
komnir inn í þjónustu VIRK. Einnig hafa á síðastliðnum mánuðum verið haldnir fundir með læknum á 
Reykjalundi og Grensás til að skýra betur færar leiðir inn í þjónustu VIRK.
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Samstarf VIRK við starfsendurhæfingarstöðvar um allt land hefur verið að aukast mikið á undanförnum 
mánuðum. Sem dæmi um það má nefna að á árinu 2011 nam kostnaður við kaup VIRK á úrræðum hjá 
starfsendurhæfingarstöðvum um þriðjungi af öllum aðkeyptum stafsendnurhæfingarúrræðum hjá VIRK og 
á fyrstu þremur mánuðum ársins 2012 hafa þessi kaup numið um helming þeirrar fjárhæðar sem varið 
hefur verið til kaupa á starfsendurhæfingarúrræðum hjá VIRK. Auk þessa þá margar 
starfsendurhæfingarstöðvar fengið styrki frá VIRK til þróunar- og rannsóknarverkefna.

Hjá VIRK er til staðar mikill metnaður til að byggja upp mjög gott samstarf við fagaðila í hinu opinbera 
velferðarkerfi og við starfsendurhæfingarstöðvar um allt land. Það er gríðarlega mikilvægt að allir þessir 
aðilar vinni vel saman að því að byggja upp heildstætt þjónustukerfi fyrir einstaklinga sem þurfa aðstoð 
við að komast aftur á vinnumarkað í kjölfar áfalla, veikinda og slysa.

Með kveðju,

Vigais jonsaonir,
Framkvæmdastjóri VIRK - Starfsendurhæfingarsjóðs
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