
Minnisblað um ýmsa þætti í starfsemi 
VIRK-Starfsendurhæfingarsjóðs

Þetta minnisblað er tekið saman af framkvæmdastjóra VIRK í kjölfar funda í Velferðarráðuneytinu um 
starfsemi VIRK. Því er ætlað að koma ákveðnum upplýsingum um starfsemina á framfæri, bæði til 
frekari skýringar og til að leiðrétta misskilning á ákveðnum þáttum starfseminnar. Undirrituð er ávallt 
tilbúin til að veita frekari upplýsingar ef á þarf að halda.

Einstaklingar í þjónustu
Í dag eru um 2400 einstaklingar í þjónustu hjá VIRK. Allir þessir einstaklingar glímdu við alvarlegan 
vanda þegar þeir komu til VIRK og þurftu á þessari þjónustu að halda til að geta tekið virkan þátt á 
vinnumarkaði í kjölfar veikinda eða slysa.

Eingöngu læknar vísa inn í þjónustu VIRK í dag. Notuð er sérstök tilvísun sem er til staðar í Sögukerfi 
heilsugæslunnar.

Allar beiðnir um þjónustu fara fyrir sérfræðinga hjá VIRK sem taka afstöðu til þess hvort 
starfsendurhæfing sé raunhæf eða gagnleg fyrir viðkomandi. Ef vafi leikur á um það þá á sér stað 
sérstakt raunhæfimat starfsendurhæfingar þar sem einstaklingur hittir lækni í stutta stund og eftir 
aðstæðum aðra sérfræðinga (t.d. sálfræðing, sjúkraþjálfara eða félagsráðgjafa). Raunhæfimat 
starfsendurhæfingar er stutt skipulegt mat á stöðu og möguleikum einstaklings og ef niðurstaðan er 
sú að starfsendurhæfing sé ekki raunhæf þá getur þetta mat samt sem áður nýst einstaklingum mjög 
vel til að meta hvaða önnur þjónusta geti verið gagnleg á þessum tímapunkti.

Ef niðurstaða skoðunar hjá VIRK er sú að starfsendurhæfing sé ekki raunhæf eða gagnleg á þeim 
tímapunkti sem einstaklingur kemur í þjónustu þá er einstaklingi beint til annarra þjónustuaðila innan 
velferðarkerfisins í samráði við þá aðila. Ef niðurstaðan er sú að starfsendurhæfing sé viðeigandi og 
gagnleg þá er einstaklingi vísað til ráðgjafa VIRK.

Kostnaður og árangur
Rekstrarkostnaður VIRK á árinu 2013 var um 1,3 milljarðar króna. Í lok ársins 2013 voru um 1800 
einstaklingar í þjónustu hjá VIRK og meðaltími í þjónustu var um 1 ár. Kostnaður á hvern einstakling í 
þjónustu nam því um 60 þúsund krónum á mánuði að meðaltali.

Rekstrarkostnaður VIRK fyrstu 9 mánuði ársins 2014 nemur um 1,4 milljörðum króna. Um 2400 
einstaklingar voru í þjónustu á vegum VIRK í september 2014 og nemur því meðalkostnaður á hvern 
einstakling fyrstu 9 mánuði ársins um 64 þúsund krónum á mánuði.

Að beiðni stjórnar Virk er stöðugt verið að rýna kostnað við þá þjónustu sem veitt er og leita leiða til 
þess að halda þessu niðri, en erfitt er að átta sig á því hvort þetta er of hátt eða lágt. Til samanburðar 
má nefna að þessar fjárhæðir eru mun lægri en það gjald sem var í flestum samningum milli 
Velferðarráðuneytisins og starfsendurhæfingarstöðva áður en þeir samningar fóru yfir til VIRK. Það 
gjald var í flestum tilfellum 86 þúsund krónur á hvern einstaklingum og hærra í sumum samningum 
eins og hjá Janusi. Í þeim samanburði er ekki hægt að halda því fram að rekstur eða 
rekstrarkostnaður VIRK sé óeðlilega hár eða úr takti við það sem gengur og gerist í svona þjónustu
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m.v. þá reynslu sem hér hefur safnast upp. Þvert á móti þá hefur VIRK tekist að þjónusta margfalt 
fleiri einstaklinga á talsvert lægra meðalverði en gert var í þeim samningum sem ríkið gerði. Auk þess 
hefur VIRK lagt mun meiri áherslu á þverfaglega aðkomu og gerir meiri kröfur til starfsemi 
starfsendurhæfingarstöðva en gert var í samningum ríkisins við þessar stöðvar. Á sama tíma hefur 
VIRK fjárfest gríðarlega í bæði innra skipulagi og skipulagi á árangursríku samstarfi við aðra aðila 
innan velferðarkerfisins. Til viðbótar við þetta má nefna þróun á starfsgetumati í samstarf við um 80 
sérfræðinga hérlendis og erlendis sem og öðrum verkferlum sem geta án efa nýst gríðarlega vel innan 
hins opinbera kerfis ef vilji er þar til samstarfs um þessa þætti.

VIRK hefur náð miklum árangri í starfsendurhæfingu einstaklinga. Eins og fram hefur komið þá leita 
einstaklingar til VIRK sem glíma við mikinn og fjölþættan vanda og flókið getur verið að finna réttar 
leiðir í starfsendurhæfingu fyrir þessa einstaklinga. Þrátt fyrir þetta þá eru um 72% einstaklinganna 
sem útskrifast hjá VIRK á þessu ári með framfærslustöðu sem gefur til kynna vinnugetu. Um er að 
ræða 65% stöðugilda. Í skýrslu Talnakönnunar gerir Benedikt Jóhannesson tilraun til að leggja 
tölulegan mælikvarða á árangur VIRK á árinu 2013 út frá gögnum í gagnagrunni VIRK og niðurstaða 
hans er að ávinningur af starfi VIRK á árinu 2013 geti numið allt að 9,7 milljörðum króna að gefnum 
mjög varfærnum forsendum. Til viðbótar við þetta má nefna að samkvæmt niðurstöðum 
þjónustukönnunar þá er það mat einstaklinganna að þjónusta VIRK hafi mikil jákvæð áhrif á bæði 
sjálfsmynd þeirra, lífsgæði og vinnugetu og um 94% þeirra segjast myndu ráðleggja öðrum í svipuðum 
sporum að leita til VIRK.

Starf og hlutverk ráðgjafa VIRK
Ráðgjafar VIRK eru 48 talsins og eru staðsettir hjá stéttarfélögum um allt land. Auk þess hafa 
sérfræðingar á skrifstofu VIRK tekið að sér starf ráðgjafa í afleysingum þegar þörf er á því. Ráðgjafar 
VIRK eru undantekningarlítið með háskólamenntun á sviði heilbrigðis- eða félagsvísinda og margir eru 
með mastersgráðu í sínu fagi. Starf ráðgjafa VIRK er flókið og vandasamt þar sem reynt er að finna 
leiðir til að leysa úr málum einstaklinga með margþættan og flókinn vanda í samstarfi við mikinn 
fjölda fagaðila innan velferðarkerfisins.

Hver ráðgjafi á vegum VIRK heldur utan um mál 46-60 einstaklinga. Víða erlendis hafa menn það 
viðmið að einn ráðgjafi ráði ekki við fleiri en 35-40 mál í starfsendurhæfingu án þess að missa yfirsýn 
og þar með missa möguleika á að ná árangri með einstaklingana. Hér þarf að hafa í huga að starf 
ráðgjafa í starfsendurhæfingu er á margan hátt frábrugðið öðrum ráðgjafastörfum s.s. við 
vinnumiðlun eða í félagsþjónustu. Þeir einstaklingar sem leita til ráðgjafa í starfsendurhæfingu eru 
undantekningarlítið að glíma við bæði alvarlegan heilsubrest og mjög margþættan vanda.

Hlutverk ráðgjafa er að afla upplýsinga um stöðu einstaklings og styðja hann og hvetja á leið sinni 
aftur á vinnumarkað. Þetta er gert í samráði við meðhöndlandi lækni einstaklings, teymi sérfræðinga 
á vegum VIRK og með aðstoð fjölda úrræðaaðila. Ráðgjafar tryggja virkt upplýsingaflæði á milli allra 
þeirra aðila sem koma að starfsendurhæfingu einstaklings. Hér eru tekin nokkur dæmi um þau 
verkefni sem ráðgjafi þarf að leysa úr gagnvart hverjum og einum einstaklingi:

• Söfnun upplýsinga um stöðu, hindranir og möguleika hvers og eins einstaklings til þátttöku á 
vinnumarkaði

• Hvatningarviðtöl við einstakling með áherslu á endurkomu til vinnu
• Samstarf við heimilislækni eða meðhöndlandi lækni. Símtöl og skýrslur
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• Samstarf við þverfaglegt teymi á vegum VIRK um mótun starfsendurhæfingaráætlunar og 
mat á stöðu. Safna saman gögnum fyrir rýnifundi með þverfaglegu teymi og endurgerð 
endurhæfingaráætlunar að þeim loknum

• Pöntun á starfsendurhæfingarúrræðum í samræmi við áætlanir í starfsendurhæfingu
• Samstarf við úrræðaaðila. Samtöl í síma, móttaka og skráning á skýrslum um gang mála og 

árangur
• Fylgjast með mætingu og ástundun einstaklings í úrræðum og annarri þjónustu
• Gerð endurhæfingaráætlunar fyrir Tryggingastofnun ríkisins (vegna endurhæfingarlífeyris)
• Samstarf við ýmsa fagaðila innan hins opinbera velferðarkerfis. T.d. fagfólk á geðdeildum 

LSH, félagsráðgjafa innan félagsþjónustunnar, ráðgjafa Vinnumálastofnunar og STARFs, 
félagsráðgjafa innan Tryggingastofnunar og fagfólk annarra endurhæfingarstofnana s.s. 
Reykjalundar, Grensáss og Kristness. Oft á þjónusta sér stað samhliða hjá þessum aðilum og 
þá er mikilvægt að samhæfa ákveðna þætti.

• Panta, undirbúa gögn og taka saman yfirlit yfir feril fyrir sérhæfð möt í flóknum málum
• Panta, undirbúa gögn og taka saman yfirlit yfir feril fyrir starfsgetumat í lok ferils
• Skráning í gagnagrunn VIRK á nauðsynlegum upplýsingum vegna starfsendurhæfingarferilsins

Starfsendurhæfing snýst um samstarf og samvinnu margra ólíkra aðila. Ráðgjafar VIRK gegna mjög 
mikilvægu samhæfingarhlutverki í þessu ferli og margir einstaklingar hafa haft á orði að þeir upplifi í 
fyrsta sinn í löngu ferli sínu um velferðarkerfið að reynt sé að leysa úr málum þeirra á heildstæðan 
máta og tryggt sé að ólíkir fagaðilar tali saman í leit að raunhæfum lausnum. Þessi samhæfing er 
forsenda þess að unnt sé að ná árangri í starfsendurhæfingu þegar um er að ræða flókin mál 
einstaklinga í miklum vanda.

Þverfagleg matsteymi og starfsgetumat
Í starfsendurhæfingarferli hjá VIRK er lögð áhersla á að horft sé þverfaglega á mál einstaklings. Bæði 
rannsóknir og reynsla sýna að sú nálgun er örugg og árangursrík. Þverfagleg vinna er kostnaðarsöm 
en reynt er eftir fremsta megni að gera þetta á hagkvæman máta hjá VIRK m.a. með því að 
þverfaglegt teymi ásamt ráðgjafanum rýnir öll ný mál innan mánaðar frá því að einstaklingur hefur 
þjónustu hjá ráðgjafa. Á grunni þess eru settar niður leiðbeiningar um næstu skref og gerð 
starfsendurhæfingaráætlunar. Mál eru síðan rýnd reglubundið af þverfaglegu teymi til að tryggja 
áframhaldandi faglegt starf. Þessi teymi eru orðin mjög þjálfuð í að vinna saman og því er unnt að 
fara yfir mörg mál á hverjum fundi þannig að kostnaður við hvert og eitt mál er ekki mikill.

Sé talin þörf á að einstaklingur hitti sérfræðinga fer fram þverfaglegt mat. Þar eru mál hans skoðuð á 
ítarlegan hátt af viðeigandi fagaðilum, allt eftir þörfum hvers og eins. Þetta er þó aðeins gert ef mál 
eru það flókin að ekki hefur fundist lausn á annan máta eða ef ekki næst árangur á fyrstu 6 mánuðum 
í starfsendurhæfingu án skýringa.

VIRK hefur lagt mikla vinnu í að þróa matsferli sem er samofið starfsendurhæfingarferli 
einstaklingsins. Á þann hátt er tryggt að allra mögulegra leiða sé leitað til að auka vinnugetu 
einstaklings áður en tekin er ákvörðun um rétt til varanlegra bóta vegna skertrar starfsgetu. Flestir 
einstaklingar hjá VIRK (um 72%) fara í virka þátttöku á vinnumarkaði í lok starfsendurhæfingarferils.
Ef starfsgeta er hins vegar ennþá skert í lok starfsendurhæfingarferils þá er einstaklingi vísað í 
starfsgetumat hjá sjálfstætt starfandi sérfræðingum sem VIRK fjármagnar. Í starfsgetumati er tekin 
afstaða til þess hvort starfsendurhæfing sé fullreynd með tilliti til mögulegra starfa á vinnumarkaði. 
Teljist starfendurhæfing fullreynd eru styrkleikar og hindranir einstaklings sérstaklega skoðaðir með
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hliðsjón af starfsendurhæfingarferlinu og þeir metnir til að setja niður möguleg störf á vinnumarkaði. 
Styrkleikarnir eru nýttir til að skoða störf sem talin eru raunhæf og meta hvort hindranir séu 
frábending í því tilfelli. Hér er meðal annars tekin afstaða til þess hvort hægt sé að aðlaga starf að 
hindrunum einstaklingsins.

Starfsendurhæfingarúrræði
VIRK hefur lagt mikinn metnað í að stuðla að uppbyggingu á góðum og faglegum úrræðum í 
starfsendurhæfingu um allt land. Á árinu 2013 tók VIRK yfir samninga við 
starfsendurhæfingarstöðvar af ríkinu fyrir um 400 milljónir króna. Að auki tók VIRK við um 100 
einstaklingum sem voru á bið eftir þjónustu hjá þessum stöðvum á þessum tíma og tryggði þeim 
þjónustu við hæfi. VIRK samdi við þessar stöðvar um áframhaldandi þjónustu en gerir skýrari kröfur 
um þverfaglega og heildstæðari nálgun en áður var. Flestar þessara stöðva hafa lagt áherslu á að 
þróast í þessa veru og byggt upp gott samstarf við VIRK. VIRK tryggir auk þess tilvist þessara stöðva á 
landsbyggðinni með föstu lágmarksframlagi í hverjum mánuði.

Í meðfylgjandi skjali er að finna yfirlit yfir hin ýmsu starfsendurhæfingarúrræði sem eru til staðar um 
allt land fyrir einstaklinga í þjónustu á vegum VIRK.

Skýr rammi um úrræðakaup
Hjá VIRK eru til staðar nákvæmar reglur um kaup á starfsendurhæfingarúrræðum sem ráðgjöfum ber 
að fara eftir. Aðeins er heimilt að kaupa úrræði sem hafa skýr fagleg markmið að undangenginni 
skoðun á aðstæðum og þörfum einstaklinga og ráðgjöfum er aðeins heimilt að kaupa úrræði upp að 
tiltekinni hámarksfjárhæð fyrir hvernig einstakling. Einnig er til staðar hámark á hverja einustu 
tegund úrræða og þannig er einungis heimilt að kaupa bæði sálfræðiþjónustu og sjúkraþjálfun upp að 
tilteknu hámarki. Það er einnig mjög skýrt í verklagsreglum VIRK að einungis má kaupa þá þjónustu af 
sálfræðingum og sjúkraþjálfurum sem hafa það skýra markmið að finna færar leiðir til aukinnar 
atvinnuþátttöku. VIRK borgar þannig ekki fyrir viðhaldsmeðferð hjá sjúkraþjálfara og ekki fyrir aðra 
meðferð hjá sálfræðingi en þá sem stuðlar að aukinni atvinnuþátttöku. Virkt eftirlit er með öllum 
úrræðakaupum og sífellt er leitað leiða til að auka hagkvæmni og árangur.

Skrifstofa VIRK -  umsjón og eftirlit
Á skrifstofu VIRK starfa 30 starfsmenn í um 26 stöðugildum. Um 80% starfsmanna skrifstofunnar eru 
einstaklingar með háskólamenntun og flestir þeirra hafa mastersgráðu í sínu fagi og margra ára 
starfsreynslu sem nýtist í starfi. Það er því varhugavert að bera launakostnað á skrifstofu VIRK saman 
við launakostnað annarra stofnana þar sem bæði þjónustan og samsetning starfsmanna er allt önnur. 
Auk þess þá njóta starfsmenn VIRK ekki lífeyrisréttinda eða annarra sérstakra réttinda sem tilheyra 
mörgum opinberum starfsmönnum.

Velta VIRK er í dag um 2 milljarðar króna á ári og fjármálahluti skrifstofunnar heldur utan um 
fjárreiður VIRK. Allar pantanir fyrir úrræðum eru skráðir í sérstakt bókunarkerfi af ráðgjöfum um allt 
land og skrifstofa VIRK fer yfir hvern einasta reikning vegna þeirra 2400 einstaklinga sem eru í 
þjónustu og athugar hvort bæði þjónusta og verð sé í samræmi við pöntun og aðrar reglur. Öll 
úrræði eru bókuð á kennitölur einstaklinga og þannig er unnt að fylgjast með útgjöldum fyrir hvern 
og einn í samanburði við bæði þjónustu og árangur. Gerðir eru samningar við alla stærri úrræðaaðila.

Á skrifstofu VIRK er haldið utan um þróun á bæði upplýsingakerfi og gæðakerfi. Þessir ferlar hafa 
verið byggðir upp frá grunni og gefa kost á öflugu eftirliti með starfsemi sem er dreifð um allt land í 
samstarfi við fjölda ólíkra aðila.
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Starfsendurhæfingarhluti skrifstofunnar sér m.a. um eftirfarandi verkefni:

• Þjónusta, aðstoð og eftirlit með 48 ráðgjöfum um allt land
• Símenntun, fræðsla og annar stuðningur fyrir ráðgjafa. Ráðgjafar hafa m.a. aðgengi að

sérfræðingum í reglulegum símatímum og geta sent fyrirspurnir í netpósthólf sem vaktað er 
af sérfræðingum VIRK

• Samstarf við stéttarfélög og atvinnurekendur vegna starfs ráðgjafa
• Yfirferð allra beiðna sem koma inn um þjónustu
• Utanumhald og skipulag vegna starfa rýniteyma sem rýna mál og aðstoða ráðgjafa við að

setja upp árangursríkar starfsendurhæfingaráætlanir. 17 sérfræðingar (utanaðkomandi 
verktakar) sitja í þessum teymum. Hver ráðgjafi fær að meðaltali 3 klukkustundir á mánuði 
með teymum til að fara yfir bæði ný og eldri mál eftir þörfum á hverjum tíma.

• Utanumhald utan um sérhæfð matsteymi sem koma að bæði mati á raunhæfi, sérhæfðu mati 
og starfsgetumati fyrir einstaklinga í þjónustu. Í þessum teymum eru um 27 sérfræðingar 
(utanaðkomandi verktakar). Fjöldi mismunandi mata eru núna um 150 á mánuði og reiknað 
er með að þeim fjölgi í yfir 200 á mánuði á næsta ári. Á þennan hátt getur VIRK lokið 
stafsendurhæfingarferli einstaklings á formlegan hátt með starfsgetumati og í dag eru bæði 
lífeyrissjóðir og læknar TR farnir að kalla í auknum mæli eftir þessari niðurstöðu.

• Samskipti, eftirlit og utanumhald utan um úrræði sem veitt eru af nokkur hundruð fagaðilum 
um allt land. Þar á meðal starfsendurhæfingarstöðvum, sálfræðingum, sjúkraþjálfurum, 
símenntunaraðilum og fleiri. Gerðar eru reglubundnar úttektir á þjónustu þessara aðila og 
samningar endurnýjaðir reglulega í takt við nýjar áherslur og þróun í starfseminni.

• Þróun á vinnuferlum og starfsgetumati. VIRK hefur þróað stafsgetumat í samstarfi við fjölda 
sérfræðinga bæði hérlendis og erlendis. Þessi þróun hefur vakið mikla athygli erlendis og nú 
er svo komið að fleiri erlendir aðilar hafa óskað eftir samstarfi en VIRK hefur ráðið við að 
sinna. Í bígerð er að m.a. prufukeyra ákveðna þætti í starfsgetumati VIRK í nokkrum 
sveitarfélögum í Danmörku.

• Ýmis þróunarverkefni hafa verið í gangi á undanförnum árum s.s. verkefnið Virkur 
vinnustaður en afrakstur þess er m.a. gríðarlega góðar leiðbeiningar um velferð á 
vinnustöðum og fjarvistarstjórnun sem eru aðgengilegar öllum fyrirtækjum og stofnunum á 
heimasíðu VIRK. Í vetur verða gefnir út bæklingar um þetta efni og eins fræðsluefni fyrir 
stjórnendur um leiðir til að aðstoða starfsmenn sem glíma við geðrænan vanda af ýmsum 
toga.

• Ársrit VIRK hefur verið efnismikið og gefið fagaðilum innan starfsendurhæfingar kost á að 
koma á framfæri faggreinum um starfsendurhæfingu. VIRK hefur auk þess gefið út ýmsa 
bæklinga og fræðsluefni sem nýtist bæði starfsmönnum og stjórnendum fyrirtækja.

• Samstarf og fundir við ýmsa aðila innan velferðarkerfisins eins og farið er yfir í síðasta kafla 
þessa minnisblaðs.

Samstarf við opinberar stofnanir innan velferðarkerfisins
Á undanförnum tveimur árum hefur VIRK lagt mikla áherslu á að auka samskipti og samstarf við aðrar 
stofnanir velferðarkerfisins með það að markmiði að auka og bæta þjónustu við einstaklinga á öllum 
sviðum. VIRK leggur einnig mikla áherslu á að leiðbeina einstaklingum um mögulegar þjónustuleiðir 
innan velferðarkerfisins hvort sem einstaklingurinn getur nýtt sér þjónustu VIRK eða ekki. Hér eru 
nefnd nokkur dæmi um það hvað VIRK hefur lagt fram í þessu samstarfi:
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• Ráðgjafar VIRK halda utan um endurhæfingaráætlanir sem eru forsenda þess að einstaklingar 
geti fengið endurhæfingarlífeyri frá TR. Læknar sem starfa á vegum TR eru einnig í auknum 
mæli farnir að kalla eftir niðurstöðum starfsgetumats hjá VIRK áður en ákvörðun er tekin um 
lífeyrisgreiðslur hjá TR.

• Sérfræðingar VIRK bjóða upp á fundi á heilsugæslustöðvum um allt land. Þar gefst 
heimilislæknum tækifæri til að fara yfir mál sinna einstaklinga og gott upplýsingaflæði er 
tryggt.

• Ráðgjafar VIRK eru með aðsetur á Hvítabandinu og á Kleppi einu sinni í viku. Þessi viðvera 
hefur skipt miklu máli fyrir einstaklinga sem glíma við langvinna og alvarlega geðsjúkdóma og 
hefur orðið til þess að tengja betur saman þjónustu heilbrigðiskerfis og atvinnutengdrar 
starfsendurhæfingar.

• Reglubundnir fundir eru milli sérfræðinga VIRK og sérfræðinga á geðdeildum LSH -  bæði á 
geðdeild LSH við Hringbraut og á Kleppi.

• VIRK hefur útvegað geðdeild LSH á Laugarásvegi sérstakan ráðgjafa sem hefur aðstoðað unga 
einstaklinga með alvarlegar geðgreiningar við að finna starf við hæfi. Þetta samstarf hefur 
verið gríðarlega gott og nú þegar skilað þeim ávinningi á undanförnum mánuðum að 10 
þessara einstaklinga eru nú komnir í launaða vinnu. Mikil ánægja er með þetta samstarf hjá 
fagfólki geðdeildar LSH á Laugarásvegi.

• Reglulegir fundir eru milli sérfræðinga VIRK og Reykjalundar og milli VIRK og Grensás þar sem 
markmiðið er að tryggja samfelldan þjónustuferil fyrir einstaklinga

• VIRK vinnur markvisst með félagsþjónustu Reykjavíkurborgar, Hafnarfjarðar og 
Reykjanesbæjar þar sem fagaðilar frá VIRK og félagsþjónustunni fara sameiginlega yfir mál 
einstaklinga sem eru á „gráu svæði" með það í huga að finna árangursríkar leiðir að 
vinnumarkaði. Hér leggur VIRK t.d. til aðgengi að fagaðilum sem geta boðið einstaklingum 
upp á nánari skoðun með það í huga að finna færar leiðir hvort heldur sem er innan VIRK eða 
á vegum félagsþjónustunnar. Í undirbúningi er samstarf af þessum toga við fleiri sveitarfélög.

• Reglulegir fundir eru með bæði Vinnumálastofnun og STARFi þar sem þverfagleg teymi fara 
yfir mál einstaklinga og koma þeim í réttan farveg.

Þessi listi er ekki tæmandi og VIRK hefur lagt mikla áherslu á gott samstarf við alla aðila innan 
velferðarkerfisins með það að markmiði að tryggja góðan og samfelldan þjónustuferil fyrir 
einstaklinga.

VIRK gegnir í dag mikilvægu hlutverki innan velferðarkerfisins og hefur lagt mikið afl í að samþætta 
þjónustu atvinnutengdrar starfsendurhæfingar við þjónustu annarra stofnanna. Áhersla er alltaf lögð 
á það að finna einstaklingum réttan farveg í góðu samstarfi við aðra fagaðila innan kerfisins. Það er 
mjög mikilvægt að standa vörð um þessa uppbyggingu og er hún m.a. ein forsenda þess að unnt sé að 
taka upp starfsgetumats í stað örorkumats hér á landi. Starfsgetumat gerir kröfu til þess að allir eigi 
rétt á samhæfðum og faglegum feril í starfsendurhæfingu þar sem reynt er á skipulagðan og faglegan 
hátt að efla styrkleika og draga úr áhrifum hindrana hjá einstaklingum sem glíma við skerta starfsgetu 
vegna heilsubrests. Ef upptaka starfsgetumats á að vera meira en orðin tóm þarf að tryggja öllum 
einstaklingum þessa samhæfðu þjónustu um allt land.

Reykjavík, 21. nóvember 2014

Vigdís Jónsdóttir, framkvæmdastjóri VIRK - Starfsendurhæfingarsjóðs
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