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Efni: Frumvarp til laga um atvinnutengda starfsendurhæfingu og starfsemi 
starfsendurhæfingarsjóða, 735. mál, stjórnarfrumvarp.

Vísað er til tölvubréfs Alþingis frá 15. maí sl. þar sem óskað er álits Læknafélags Islands (LI) 
á frumvarpi til laga um atvinnutengda starfsendurhæfíngu og starfsemi 
starfsendurhæfingarsjóða, 735. mál á 140. löggjafarþingi. Erindið barst LI eftir að athugasemd 
hafði verið gerð við það af hálfu félagsins að ekki var formlega leitað álits þess um 
frumvarpið.

Af frumvarpinu og greinargerðinni sem með þvi fylgir er ljóst að hér er um viðamikið 
mál að ræða sem er mikilvægt þeim einstaklingum sem njóta eiga góðs af ákvæðum 
frumvarpsins. Það sætir því furðu sá mikli flýtir sem er á vinnu þessa máls. Mælt var 
fyrir frumvarpinu 4. maí sl. og málið fyrst rætt í velferðarnefnd 9. maí. Augljóst er að 
við ákvörðun þess til hverra skyldi leitað varðandi umsagnir þá hefur að mestu gleymst 
heilbrigðiskerfíshluti starfsendurhæfingar. Er það miður. Úr þessu hefur þó verið bætt 
að hluta, annars vegar með því að óska eftir umsögnum frá fleirum en upphaflega var 
leitað til og hins vegar með því að ýmsir aðilar sem telja sig málið varða hafa haft sjálfír 
frumkvæði að því að senda velferðarnefnd umsögn sína. Frumvarpið á skv. 28. gr. þess 
að öðlast gildi 1. júlí nk. Sjálfsagt skýrir það að einhverju leyti þennan mikla asa á 
málinu en réttlætir hann ekki að mati LÍ, þegar um svo mikilvægan málaflokk er að 
ræða.

Skal nú vikið að nokkrum atriðum sem LÍ vill benda á vegna þessa frumvarps.

1. Markmið frumvarpsins er að tryggja einstaklingum með skerta starfsgetu í kjölfar 
veikinda eða slysa atvinnutengda starfsendurhæfingu, sbr. 2. gr. LÍ telur mikilvægt að 
rýmka markmiðsákvæðið þannig að undir það geti fallið einstaklingar sem við 16 ára 
aldur bera þess strax merki að vera með skerta starfsgetu, en sem mögulegt væri að 
gera vinnufæra með atvinnutengdri starfsendurhæfmgu. Mikilvægt er að gera það sem 
unnt er til að tryggja þessum hópi tryggingavernd. Eins og frumvarpið er nú úr garði 
gert er þessi hópur ótryggður, sbr. 8. gr. frumvarpsins. Þá ber orðalag 11. gr. með sér 
að þar er ekki gert ráð fyrir þessum hópi sbr. orðalagið „... og að hann stefni að 
endurkomu á vinnumarkað ...“ í 1. málslið 1. mgr. 11. gr. (leturbreyting LÍ).

2. 110. gr. frumvarpsins er tilgreind sú þjónusta sem starfsendurhæfingarsjóðir eiga að 
hafa á sínum snærum. Þar kemur m.a. fram að starfsendurhæfingarsjóðum sé ætlað að 
fjármagna viðeigandi úrræði, aðgerðir og verkefni á sviði atvinnutengdrar 
starfsendurhæfingar fyrir þá sem tryggðir eru, samkvæmt einstaklingsbundnum 
áætlunum, eftir því sem við á við hverju sinni. I skýringum kemur fram að ráðgjafi 
eigi að útbúa sérstakar einstaklingsbundnar áætlanir sem atvinnutengd 
starfsendurhæfmg byggi á og sjóðurinn síðan íjármagni þau úrræði sem viðkomandi 
þarf á að halda hverju sinni. Hér er nauðsynlegt að benda á að læknisfræðileg 
endurhæfing er í eðli sínu starfsendurhæfing, enda um að ræða einstakling á 
vinnualdri. Mikilvægt er því að fyrir hendi sé nægileg fagþekking hjá þeim sem vinna 
einstaklingsbundnar áætlanir. Vandséð er hvemig tryggja á mikilvægt og nauðsynlegt
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samspil þess starfsendurhæfingarkerfis sem frumvarpið stefnir að og læknisfræðilegrar 
endurhæfingar sem fram fer innan heilbrigðisþjónustunnar. Hvergi er að því vikið í 
frumvarpinu. Miklu skiptir að þetta samspil sé skýrt og afmarkað. E f ekki er hætt við 
að með útvíkkaðri starfsemi á þessu sviði verði í raun komið á fót tvöföldu kerfi þegar 
kemur að starfsendurhæfmgu.

3. Frumvarpið ber ekki með sér hvernig haga á samspili starfsendurhæfingarsjóðanna, 
sem augljóst er að munu hafa talsverða íjármuni umleikis, og heilbrigðiskerfisins, sem 
annast að sjálfsögðu mikla starfsendurhæfingu í upphafi, þ.e. í kjölfar veikinda eða 
slysa. Vart þarf að rekja fyrir velferðarnefnd Alþingis þann mikla niðurskurð sem 
heilbrigðisþjónustan hefur orðið fyrir síðustu árin. Mikilvæg heilbrigðisþjónusta eins 
og heilsugæsla og heilbrigðisstofnanir, m.a. endurhæfingarstofnanir, hefur þurft að 
bera mikla skerðingu á ijárframlögum með tilheyrandi afleiðingum fyrir starfsemina. 
Það skiptir því máli hvort og þá hvernig eitthvað af þeim fjármunum sem í 
starfsendurhæfingarsjóðunum verða megi eða eigi að nota í þágu þeirrar mikilvægu 
starfsendurhæfingar sem heilbrigðisstofnanir og einstakir heilbrigðisstarfsmenn 
annast. LI telur mikilvægt að hið nýja kerfi drepi ekki niður starfsemi á þessu sviði 
sem reynst hefur vel undanfarin ár.

4. A f 13. sbr. 18. gr. frumvarpsins er ljóst að það fyrirkomulag sem lögfesta á með 
frumvarpinu felur í sér umfangsmikil kaup á heilbrigðisþjónustu af 
heilbrigðisstofnunum og heilbrigðisstarfsmönnum. Ákvæði frumvarpsins bera ekki 
með sér að tryggt verði að fagleg sjónarmið ráði við kaup á þessari þjónustu. Ekki 
verður séð að ákvæði frumvarpsins tryggi faglega þekkingu á kaupum á 
heilbrigðisþjónustu hvorki hjá stjórn né framkvæmdastjóra starfsendurhæfingarsjóðs.

5. í 12. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir því að ef starfsendurhæfingarsjóður hætti 
starfsemi skuli flytja upplýsingar sem safnað hefur verið hjá sjóðnum til embættis 
landlæknis. Ur því að svo er þá hlýtur að vera gert ráð fyrir að þessar upplýsingar séu í 
eðli sínu sjúkraskrárupplýsingar. Ekki er þó að sjá að frumvarpið hafi verið sent til 
umsagnar landlæknis eins og æskilegt hefði verið í ljósi þess hlutverks sem 
frumvarpið, ef að lögum verður, færir embættinu. LÍ telur að þetta ákvæði þurfi að 
skoða nánar m.t.t. varðveislu upplýsinganna, meðan unnið er með þær.

Vegna hins skamma tíma sem LÍ fékk til að gera athugasemdir vegna þessa frumvarps og 
vegna þess hraða sem er á vinnu við þetta mál hefur LÍ ekki getað leitað til þeirra sérfróðu 
aðila innan læknastéttar sem æskilegt hefði verið. LÍ sér að ýmsir aðilar sem eru vel kunnugir 
því fagsviði sem hér um ræðir hafa gefið velferðarnefnd Alþingis umsögn og eru með 
ábendingar og athugasemdir. LÍ nefnir í þessu sambandi umsagnir prófessorsins í 
geðlækningum frá 14. maí, Vinnueftirlitsins frá 15. maí, Reykjalundar frá 18. maí og Félags 
ísl. endurhæfingarlækna frá 21. maí.

LÍ varar við þeim mikla flýti sem hafður er á vinnslu þessa mikilvæga máls. Þá óskar LÍ 
eftir því að fá tækifæri til að senda fulltrúa sína á fund velferðarnefndar Alþingis til að ræða 
þetta mál frekar áður en það verður afgreitt úr nefndinni.

Virðingarfyllst, 
f.h. stjórnar Læknafélags íslands,

' ÞorÐjörn Jónsson, 
formaður.
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