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Efni: Svar við fullyrðingum um starfsemi VIRK -  Starfsendurhæfingarsjóðs sem fram koma í 
umsögn Janusar endurhæfingar ehf. við umsögn um tillögu til þingsályktunar um stefnu og 
aðgerðaráætlun í geðheilbrigðismálum til fjögurra ára.

í umsögn Janusar endurhæfingar ehf. eru settar fram rangar og vlllandi fullyrðingar um starfsemi 
VIRK. VIRK-Starfsendurhæfingarsjóður er því knúinn til að koma eftirfarandi ábendingum og 
leiðréttingum á framfæri við Velferðarnefnd Alþingis og óskar eftir því að fá að koma á fund 
nefndarinnar til að gera grein fyrir starfsemi VIRK.

Forsaga máls
Janus varáður með samning við velferðarráðuneytið en eftirgildistöku laga um atvinnutengda 
starfsendurhæfingu og starfsemi starfsendurhæfingarsjóða nr. 60/2012 ákvað ráðuneytið að 
starfsemi Janusar félli undir lögin. í framhaldinu var samningur Janusar við ráðuneytið ekki 
endurnýjaður en í stað hans samdi VIRK við Janus um þjónustu á sviði atvinnutengdrar 
starfsendurhæfingar. Forsvarsmenn Janusar lögðust gegn þessum breytingum og hafa viljað 
skilgreina þjónustu sína frekar á sviði heilbrigðisþjónustu en starfsendurhæfingar, þrátt fyrir að 
samningur ráðuneytisins við Janus hafi veríð um starfsendurhæfingarþjónustu. Samningur Janusar 
við ráðuneytið á sínum tíma var frekar opinn og ráðuneytið hafði ekki eftirlit með því hverjir komu 
inn í þjónustu.

Samningur VIRK og Janusar tryggði þeim einstaklingum þjónustu sem áður nutu þjónustu samkvæmt 
samningi velferðarráðuneytisins og Janusar. Hjá Janusi starfar gott fagfólk og VIRK hefur unnið að 
því að byggja upp gott samstarf við fyrirtækið, Til þess að svo megi verða þá hefur VIRK þurft að fara 
fram á breytingar á starfi Janusar þar sem Janus er einn af fjölmörgum úrræðaaðilum sem veita 
þjónustu á vegum VIRK og þetta starf þarf allt að samhæfa og samstilla til að tryggja bæði faglega og 
hagkvæma þjónustu. Það er einnig Ijóst að VIRK mun ekki gera stóra samninga við úrræðaaðila eins 
og Janus án reglulegs eftirlits og án þess að meta þarfir þeirra einstaklinga sem þangað fara á vegum 
VIRK.

Rekstrarskilyrði Janusar eru því gjörbreytt eftir að ViRK varð samningsaðili í stað 
velferðarráðuneytisins. Samningur Janusar og VIRK gerir ráð fyrir því að sérfræðingar á vegum VIRK 
meti þarfir einstaklinga áður en þjónusta hefst og gerð er krafa um tiltekna þjónustu og framvindu 
hennar. Reglubundið eftirlit er síðan haft með bæði einstökum málum og þjónustunni í heild sinni. 
Þannig er tryggt að einstaklingar fái þá þjónustu sem þeir þurfa að mati fagfólks á hverjum tíma. Ég 
vil taka sérstaklega fram að sérfræðingar á vegum VIRK, sem meta þarfir einstaklinga fyrir þjónustu 
og framvindu hennar, hafa margir áratuga reynslu á sviði endurhæfingar og um er að ræða 
þverfaglegt teymí sérfræðinga sem skipað er lækni, sjúkraþjálfara, sálfræðingi og fleiri sérfræðingum
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eftir þörfum. VIRK hefur einnig á að skipa sérstöku geðteymi sem mannað er mjög færum og 
reyndum sérfræðingum á sviði geðrænna vandamála og hefur þetta teymi komið sérstaklega að 
skoðun mála þeirra einstaklinga sem hafa verið lengi í þjónustu Janusar.

Eigendur Janusar eiga erfitt með að sætta sig við þau skilyrði sem VIRK setur og hafa brugðist við 
með ítrekuðum rangfærslum um starfsemí VIRK. Þessi afstaða Janusar kemur m.a. fram í umræddri 
umsögn og verður hér á eftir helstu rangfærslunum svarað.

Læknisfræðileg starfsendurhæfing
Janus skilgreinir sig sem einu læknisfræðilegu starfsendurhæfingarstöð landsins. Ekki er skýrt hvað 
átt er við með þessari skilgreiningu. Janus hefur vissulega á að skipa geðlæknum við veitingu 
þjónustu sinnar en Ijóst erað endurhæfing, hvaða nafni sem hún nefnist, verðurekki veítt á ábyrgan 
hátt án samvinnu við lækna, Aðrir þjónustuaðilar, innan og utan VIRK, vinna þannig í nánu samstarfi 
við lækna, bæði heimilislækna og meðhöndlandi lækna. Á vegum VIRK starfa 13 læknar í 
þverfaglegum teymum sem bæði aðstoða ráðgjafa við uppbyggingu á starfsendurhæfingaráætlunum 
og sjá um starfsgetumat í lok þjónustu.

Óraunhæfar kröfur og mismunun
í umsögn Janusar er því haldið fram að VIRK setji hamlandi kröfur á starfsemi Janusar og að kröfur 
VIRK og verklagsreglur mismuni einstaklingum með geðræn vandamál þannig að „ekkifá allir þeir 
einstaklingar notið þeirrar þjónustu sem þeir þarfnast". Janus staðhæfir einnig að VIRK geri 
óraunhæfar kröfur til einstaklinga, t.d. varðandi mætingar, viðveru og tímalengd í þjónustu. VIRK 
vísar þvi á bug að einstaklingum með geðræn vandamál sé mismunað. Hjá VIRK er áhersla lögð á 
viðeigandi úrræði fyrireinstaklinga með geðrænan vanda og úrræði eru bæði fjölbreytt og margþætt. 
Þjónusta Janusar er aðeins eitt af mögulegum úrræðum og samningur VIRK við Janus gerir ráð fyrir 
því að þeir einstaklingar sem þangað eru sendir þurfi tiltekið umfang í þjónustu hvað varðar fjölda 
klukkustunda í viku og að mál þeirra séu skoðuð reglulega hvað tímalengd varðar. Einstaklingar sem 
ekki þurfa svo mikið þjónustuumfang fara til annarra þjónustuaðila. Af hálfu VIRK ríkir mikill 
sveigjanleiki varðandi undanþágu frá þessum tímamörkum ef aðstæður einstaklinga breytast. 
Veigamikil ástæða þess að settur er skýr rammi um þjónustu Janusar í gildandi samningi er sú að við 
skoðun á málum einstaklinga sem höfðu verið lengi í þjónustu hjá Janusi kom í Ijós skýr þörf fyrir 
slíkan ramma.

Hámarkstími í starfsendurhæfingu
Janus staðhæfir ranglega að hámarkstími starfsendurhæfingar einstaklings sé 12 mánuðir. Enginn 
hámarkstími er skilgreindur í starfsendurhæfingu hjá VIRK enda eru dæmi um einstaklinga í fjögur ár í 
þjónustu VIRK og meðaltími í þjónustu er 1 ár og 2 mánuðir. Rétt er að skilgreindur hámarkstími í 
þjónustu hjá sama þjónustuaðilanum sé 12 mánuðiren með þeirri undanþágu að mál einstaklings 
skuli alltaf skoðuð í samstarfi VIRK og viðkomandi þjónustuaðila eftir tiltekinn tíma og þá sé unnt að 
breyta þessum tímamörkum ef þörf krefur. Einstaklingar geta síðan haldið áfram í þjónustu hjá VIRK 
þó þjónustu hjá tilteknum þjónustuaðila Ijúki og um það eru mörg dæmi. Þegar þessi tímarammi var 
ákveðinn í samningi við Janus var haft samráð við marga sérfræðinga á sviði endurhæfingar og 
starfsendurhæfingar þarsem markmiðið var að festa viðmiðanirsem hafa reynst árangursríkar 
samkvæmt rannsóknum og reynslu. Af hálfu VIRK er skýr vilji til að skoða og þróa þessar viðmiðanir í 
takti við reynslu á hverjum tíma. Þetta vita forsvarsmenn Janusar vel en kjósa þó að haga 
málflutningi sínum með þessum hætti.
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í umsögn Janusarer vísað í „clinical guldelines" sem Ástralir og Nýsjálendingar sömdu fyrir 
einstaklinga með geðrof og tekur til allrar meðferðar sem einstaklingar með þennan geðsjúkdóm eiga 
að fá -ekki bara starfsendurhæfingar. Að mati VIRK er vafasamt að heimfæra þessar klínísku 
leiðbeiningar á starfsendurhæfingu eingöngu, auk þess sem því fer fjarri að allir þeir einstaklingar 
sem VIRK vísar til Janusar glími við þennan sjúkdóm.

Heilbrigðisþjónusta og atvinnutengd starfsendurhæfing
Atvinnutengd starfsendurhæfing er oft ekki eina endurhæfingin sem einstaklingum með heilsubrest 
stendur til boða innan velferðarkerfisins. Einstaklingar hafa oft verið í endurhæfingu innan 
heilbrigðiskerfisins í talsverðan tíma áður en þeir koma til VIRK. VIRK er í góðu samstarfið við geðsvið 
LSH, Grensás og Reykjalund þar sem farið er sameiginlega yfir mál og fundnar farsælar leiðir fyrir 
einstaklinga út frá þeirra stöðu og þörfum. Ráðgjafar VIRK eru einnig með reglulega viðveru á 
Hvítabandinu og Kleppi þar sem markmiðið er að tengja betur saman heilbrigðisþjónustu og 
atvinnutengda starfsendurhæfingarþjónustu. Einstaklingar eru síðan oft í tiltekinni þjónustu innan 
heilbrigðiskerfisins og starfsendurhæfingarþjónustu hjá VIRK á sama tíma og samanlagðurtími í 
þjónustu heilbrigðiskerfisins og VIRK getur hæglega numið nokkrum árum ef um er að ræða mikinn 
heilsubrest og flókinn vanda.

Janus virðist vilja veita þjónustu sem bæði er á ábyrgð heilbrigöiskerfisins og VIRK. Janus er með 
samning við VIRK en enginn samningur hefur verið gerður um að Janus veiti geðheilbrigðisþjónustu. 
Janus hefur ekki tilskilin leyfi til að veita slíka heilbrigðiþjónustu og um slíkt hefur aldrei verið samið 
þó Janus hafi teygt þjónustu sína í þá átt í skjóli áðurgildandi samnings milli Janusar og ráðuneytisins. 
VIRK hefur ekki viljað semja við Janus um heilbrigðisþjónustu af þessum toga enda hefur VIRK enga 
heimild tii þess. Það að Janus fái ekki samning um slíka þjónustu hjá VIRK veldur því hins vegar að 
Janus kýs að fara fram með bæði rangfærstur um þau viðmið sem notuð eru varðandi þjónustu hjá 
VIRK og líta framhjá því samstarfi sem er til staðar milli VIRK og heilbrigðiskerfisins þar sem 
markmiðið erað byggja upp árangursríkan þjónustuferil sem sniðinn er að þörfum einstaklinga.

Umfang þjónustu
Janus telur nauðsynlegt að „tekið verði til í stjórnkerfinu þannig að „hrunbörnin"gleymist ekki.....
heldurfái að njóta þeirra réttinda sem þau eiga rétt á og lendi ekki milli steins ogsleggju eins og 
raunin er í dag" og er í þessu samhengi vísað til þess að VIRK muni skera niður þjónustu Janusar á 
næstu mánuðum. Umfang þjónustu Janusar hefur margfaldast á undanförnum árum og nú kaupir 
VIRK þjónustu af fyrirtækinu fyrir 25 miljónir króna á mánuði. Fjölmargir aðrir þjónustuaðilar bjóða 
fram góða og heildstæða starfsendurhæfingarþjónustu og fyrir VIRK er mikilvægt að fleiri öflugir 
aðilar komi að þjónustunni sem eykur fjölbreytni og öryggi. VIRK hefur því ákveðið að kaupa minna 
þjónustumagn af Janusi á næstu mánuðum en hefurgefið fyrirtækinu rúman tíma til aðlögunar 
starfseminnar að þeirri breytingu. Eftirsem áður verður Janus langstærsti þjónustuaðilinn sem VIRK 
semur við. VIRK mun hins vegar nú eftir sem áður tryggja öllum einstaklingum sem rétt eiga á 
atvinnutengdri stafsendurhæfingu góða og faglega þjónustu í samstarfi við fjölda þjónustuaðila um 
allt land.

Að tokum
Að mati forsvarsmanna VIRK er nauðsynlegt að koma ofangreindum ábendingum á framfæri við 
velferðarnefnd Alþingis vegna rangfærslna í áðurnefndri umsögn Janusar.
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Undirrituð veitir fúslega frekari upplýsingar og vill gjarnan fá tækifæri til að koma á fund nefndarinnar 
og kynna starfsemi VIRK en hún er umfangsmikil þar sem nú eru 1.900 einstaklingar í þjónustu á 
vegum VIRK og tæplega 10 þúsund einstakiingar hafa leitað til VIRK frá árinu 2009. Þjónusta VIRK er 
fjölbreytt og þverfagleg og veitt í samstarfi við flestar stofnanir og fyrirtæki velferðarkerfisins um allt 
land. Mikilvægt er að nefndarmenn velferðarnefndar Alþingis séu vel upplýstir um þessa starfsemi og 
fái upplýsingar milliliðalaust.

Með kærri kveðju,

Viguis jonsuuiur
Framkvæmdastjóri VIRK - Starfsendurhæfingarsjóðs
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