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Efni: viðbrögð við bréfi Vigdísar Jónsdóttur, framkvæmdastjóra Virk
starfsendurhæfingarsjóðs til nefndarinnar dags 30. mars 2016 með athugasemdum um 
umsögn Janusar endurhæfingar varðandi tillögur heilbrigðisráðherra til þingsályktunar um 
stefnu og aðgerðaáætlun í geðheiibrigðismálum til fjögurra ára.

Stjórn Janusar endurhæfingar (JE) lýsir undrun yfir athugasemdum framkvæmdastjóra Virk, 
þar sem aldrei var ætlun stjórnar Janusar endurhæfingar að starfsemi Virk 
starfsendurhæfingarsjóðs yrði aðalatriðið eða að efni umsagnar JE skildist sem villandi eða 
rangfærslur. Umsögn JE fjallar nefnilega alls ekki um þá einstaklinga sem uppfylla skilyrði til 
starfsendurhæfingar á vegum Virk starfsendurhæfingarsjóðs og/eða eru þegar í 
starfsendurhæfingu. Við biðjumst afsökunar á að hafa ekki verið nógu skýr í skrifum okkar. 
Tilefni umsagnar JE var að vekja athygli á að það er umtalsverður hópur einstaklinga með 
geðræn vandamál sem ekki nióta úrlausna í samfélaginu m. a. vegna bess að beir uppfvlla 
ekki skilyrði um starfsendurhæfingu á vegum Virk. Það er bví mikilvægt að albingismenn fái 
upplýsingar bar að lútandi svo að beir geti brugðist við og fundið viðeigandi lausn fyrir 
bennan hóp.

Umsögn JE er upptalning staðreynda sem sett var fram til að sýna fram á ofangreint. Því 
miður hefur framkvæmdastjóri Virk kosið að skilja umsögnina um þingsályktunartillöguna 
sem atlögu að starfsemi Virk og fer hluti bréfs hennar í að setja fram fullyrðingar um 
starfsemi og stjórnendur JE sem eru hreinlega ekki réttar. Álit stjórnar JE er að 
Velferðarnefnd sé ekki rétti vettvangurinn fyrir svona orðaskipti. Stjórn JE velur því að taka 
ekki þátt í hnútukasti og svara rangfærslunum og draga þannig athyglina frá kjarnanum, 
hópnum sem ekki uppfvllir skilvrði um biónustu starfsendurhæfingarsjóðsins og eyða um leið 
tíma Velferðarnefndar. í stað þess býður stjórnin þeim sem lesa athugasemdir 
framkvæmdastjóra Virk við umsögn JE um þingsályktunartillöguna að hafa samband við 
okkur og gefa okkur tækifæri til andsvara sé áhugi fyrir því.

Við viljum að lokum benda á að mikilvægt er að hópur með þung geðræn vandamáli fái að 
hefja starfsendurhæfingarferli þrátt fyrir að hann þarfnist heilbrigðisþjónustu samtímis. 
Þetta er hópur sem þarfnast aðlögunar að sínum sérþörfum, t.d. varðandi tímalengd og 
tímafjölda á viku og við vitum af eigin reynslu að margir innan þessa hóps geta átt möguleika 
á að komast aftur á vinnumarkaðinn ef þörfum þeirra er mætt. JE er eina læknisfræðilega 
starfsendurhæfing landsins utan stofnana en í því felst að læknar eru til staðar, vinna beint á 
gólfinu í JE með þverfaglegum sérfræðiteymum JE. Innan JE er viðhöfð heildræn þverfagleg 
nálgun (interdisciplinary approch) þar sem meðferðaraðilar vinna náið saman að samhæfðri 
starfsendurhæfingu en það er talin vera árangursrík nálgun innan starfsendurhæfingar 
samkvæmt nýútkominni skýrslu European Agency for Safety and Health at Work, ISSN:1831- 
9351 (https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/rehabilitation-cind- 
return-w ork-analysis-eu-and-m em ber-state/view ).
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