
Til velferðarnefndar Alþingis

Efni: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um stefnu og aðgerðaáætlun í 
geðheilbrigðismálum til fjögurra ára. Þskj. 405 - 338. mál.

Janus endurhæfing, sem er eina læknisfræðilega starfsendurhæfingarstöð landsins, 
þakkar fyrir tækifærið til að fá að koma sjónarmiðum sínum á framfæri. Ánægjulegt 
er að ákveðin verði stefna í geðheilbrigðismálum. Verði þessar áætlanir, sem gerð er 
grein fyrir í tillögunni, framkvæmdar álítum við að þær séu til mikilla bóta en viljum 
benda á nokkur mjög mikilvæg atriði.

Samantekt
Fyrirsjáanlegt er að ungir einstaklingar með þung geðræn vandamál eiga á hættu að 
lenda utangarðs í samfélaginu þar sem ekki er nægilegt framboð 
geðheilbrigðisþjónustu sem aðlöguð er að þeirra þörfum. Hér er um ungt fólk að 
ræða, til dæmis á einhverfurófi, með ADHD eða tvíþættan eða fjölþættan vanda. 
Þetta fólk hefur oft lent í mjög alvarlegum áföllum og hefur jafnvel að baki sögu um 
neyslu vímuefna, sem leitt hefur af sér mikil vandamál sem áhrif hafa á geðheilsu 
þeirra. Þetta unga fólk hefur stundum „fallið á milli kerfa" á barnsaldri þar sem þau 
hafa hvorki fengið viðeigandi þjónustu í heilbrigðiskerfinu né á vegum barnaverndar. 
Fjöldi þessara ungu einstaklinga eru á hverjum tíma í starfsendurhæfingu hjá Janusi 
endurhæfingu.

Nauðsynlegt er að sjá til þess að þau úrræði sem þegar eru til staðar í samfélaginu 
nýtist þessum hópi sem best. Janus endurhæfing hefur brugðist við vanda 
ofangreinds hóps sem t.d. kemur beint frá geðdeildum Landspítala 
Háskólasjúkrahúss (LSH). Sérstaklega gekk það vel meðan Janus endurhæfing hafði 
þjónustusamning við ríkið og LSH gat vísað einstaklingum án milliliðarins VIRK 
starfsendurhæfingarsjóðs og engar hamlandi kröfur voru settar á þjónustu þá sem 
veitt var í þjónustusamningi milli kaupanda og seljanda.

Janus endurhæfing fellur undir félagsmálahluta velferðarráðuneytisins og VIRK 
starfsendurhæfingarsjóður er í dag eini kaupandi þjónustunnar sem við veitum. 
Kröfur sjóðsins og verklagsreglur mismuna því miður einstaklingum með geðræn 
vandamál þannig að ekki fá allir þeir einstaklingar notið þeirrar þjónustu sem þeir 
þarfnast. Embætti landlæknis úrskurðaði árið 2012 að helmingur af starfsemi Janusar 
endurhæfingar ætti heima undir heilbrigðishluta velferðarráðuneytisins. Væri því 
fylgt eftir, að Janus endurhæfing fengi þjónustusamning fyrir helming skjólstæðinga 
sinna við ríkið myndi hluti vandans leysast og þessir einstaklingar kæmust 
milliliðalaust í þjónustu okkar.
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Umsögn um tillöguna

Eins og fram hefur komið erum við sátt við tillöguna í meginatriðum en viljum koma á 
framfæri þremur athugasemdum sem snerta starfssvið okkar:

1. Varðandi lið A og samþætta og samfellda þjónustu, þá er í dag til staðar 
samfellubrestur í meðferð viss hóps ungra einstaklinga með geðræn 
vandamál. Hvað tekur við eftir BUGL? Þingsályktunin nefnir ekki aðkomu 
skólakerfisins eða stuðning við ungmenni með geðræn vandamál sem hafa að 
hluta til farið á mis við grunn- og framhaldsskólanám. Slíkir einstaklingar þurfa 
á skipulagðri og þverfaglegri heildrænni aðkomu að halda til dæmis frá 
læknisfræðilegri starfsendurhæfingarstöð þar sem viðkomandi fær nákvæma 
kortlagningu á raunhæfum möguleikum til endurhæfingar ásamt meðferð og 
endurhæfingu. Slíkt getur tekið tíma einkum þegar um er að ræða slitrótta 
grunnmenntun.

2. Varðandi lið B.3: Fögnum þessari tillögu sannarlega en bendum á að nú þegar 
er til staðar hópur sem hefur flosnað og/eða á eftir að flosna upp úr 
framhaldsskólum. Tillagan nær ekki til þessa hóps heldur eingöngu efstu 
bekkjar grunnskóla, en afar mikilvægt er að þjónusta framhaldsskólanema og 
sjá til þess að sú þjónustu sem sá hópur þarfnast og er til staðar verði ekki 
skert svo sem læknisfræðileg starfsendurhæfing.

3. Varðandi lið C3, fordóma og mismunun, þá er mikilvægt að allir tilnefndir 
samstarfsaðilar undir þessum lið mismuni ekki sjálfir einstaklingum sem eiga 
við geðræn vandamál að etja með því að setja upp hindranir í götu þeirra 
með óraunhæfum kröfum á einstaklingana t.d varðandi mætingar. Eitt dæmi 
þar eru kröfur VIRKS starfsendurhæfingarsjóðs varðandi fjölda klukkustunda 
fyrir einstaklinga á viku og í tímalengd í þjónustu, sem getur leitt til þess að 
einstaklingar sem þarfnast starfsendurhæfingar fá ekki notið þjónustunnar. 
Hér þarf að ríkja góð samvinna við þá fagaðila sem best þekkja til 
einstaklingsins þannig að vel megi til takast. Fagaðilar innan Janusar 
endurhæfingar hafa sannarlega áhuga á að verða samstarfsaðilar t.d. með því 
að finna þátttakendur í verkefnið og veita fræðslu og stuðning inn á 
vinnustöðunum.

Varðandi athugasemdir við þingsályktunartillögu þessa 

Við leyfum okkur einnig að benda á eftirfarandi atriði varðandi athugasemdirnar 
sem fylgja tillögunni.
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Kaflinn: Almennt um þjónustu við fólk með geðraskanir á Íslandi. Almennt um 
þjónustu bls. 10 þar sem skrifað er að „Fólk með geðheilsubrest fæ r þjónustu á 
vegum VIRK uppfylli það skilyrði laga um atvinnutengda starfsendurhæfingu og 
starfsemi starfsendurhæfingarsjóða".

Mikilvægt er að stjórnvöld geri sér grein fyrir því að VIRK starfsendurhæfingarsjóður 
krefst amk. 15-20 klukkustunda viðveru einstaklings í viku hverri og að hámarks tími 
starfsendurhæfingar hans skuli vera 12 mánuðir. (Heimilt er að veita undanþágu en 
það krefst oft mikillar vinnu og veldur ósjaldan einstaklingum kvíða). Áríðandi er að 
stjórnvöld geri sér grein fyrir því að þessi ákvæði valda því að ákveðinn hópur 
einstaklinga með geðræn vandamál lendir milli skips og bryggju, og þeir fá ekki þá 
þjónustu sem þeir eiga rétt á samkvæmt lögum.

I vísindarannsókn Janusar endurhæfingar kemur fram að þeir sem náðu árangri (fóru 
í vinnu, nám eða atvinnuleit) voru að meðaltali 20,7 mánuði í starfsendurhæfingu hjá 
Janusi endurhæfingu. Hér var oft um að ræða einstaklinga með þung geðræn 
vandamál sem höfðu hvorki kynnst reglulegri mætingu (höfðu ekki verið á 
vinnumarkaði og voru með brotna skólagöngu) í skóla né vinnu og þurftu því 
langvarandi læknisfræðilega starfsendurhæfingu.

Viðverureglur sjóðsins koma sjálfkrafa til með að útiloka vissan hóp sem hefur ekki 
getu í upphafi starfsendurhæfingar að „axla ábyrgð á eigin lífi" eða getur ekki „... 
tekið þátt í athöfnum daglegs lífs" en sjóðurinn tekur hvorttveggja fram á heimasíðu 
sinni (http://www.virk.is/is/einstaklingar/hverjir-eiga-rett-a-adstod) sem 
nauðsynlega forsendu til þess að veita einstaklingum þjónustu. Það er hins vegar 
óraunhæft og getur verið beinlínis skaðlegt að bíða með starfsendurhæfingu þar til 
þessir þættir eru komnir í fastan farveg. I erlendum viðmiðunum (Aust N Z J 
Psychiatry. 2005 Jan-Feb;39(1-2):1-30.) er gert ráð fyrir 3-5 ára meðferð við þungum 
geðröskunum og að meðferðin sé margþætt teymisvinna, þar sem starfsendurhæfing 
komi strax inn í áætlanirnar. Allar tímatakmarkanir á meðferð sem sjóðurinn hefur nú 
sett inn í viðmiðanir sínar vinna gegn hagsmunum þessa umrædda hóps.

Öryrkjum fer fjölgandi á Islandi samkvæmt tölum Sjúkratrygginga, þrátt fyrir betra 
atvinnuástand hérlendis. Einkum er áhyggjuefni að ungu fólki með geðræn vandamál 
fjölgar í þessum hópi. Hér er um að ræða þróun sem ætti að hafa verið fyrirsjáanleg 
ef litið er til reynslu Finna í kjölfar efnahagshrunsins sem var þar á tíunda áratugnum. 
Niðurskurður í geðheilbrigðismálum hjá Finnum á þeim tíma kom fram í vaxandi 
fjölda ungra öryrkja með geðraskanir og sá ekki fyrir endann á þeirri óheillaþróun 
hálfum öðrum áratug síðar (Greinargerð Hauks Sigurðssonar sálfræðings, sjá nánar. 
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2009/01/13/segir sparnadinn dyrkeyptan/).

Fagnaðarefni er að stjórnvöld vilja berjast gegn fordómum og mismunun í garð þeirra 
sem eiga við geðræn vandamál að etja. Óskandi er því að tekið verði til í stjórnkerfinu
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þannig að „hrunbörnin" gleymist ekki eins og virðist vera í þessari 
þingsályktunartillögu heldur fái að njóta þeirra réttinda sem þau eiga rétt á og lendi 
ekki milli steins og sleggju eins og er raunin getur verið í dag. Þjónustan er til staðar 
hjá Janusi endurhæfingu en áætlun eina kaupanda þjónustunnar, VIRK 
starfsendurhæfingarsjóðs er að skera hana markvisst niður strax núna með vorinu og 
síðan áfram þar sem sjóðurinn telur sig ekki eiga að greiða fyrir þá læknisfræðilegu 
starfsendurhæfingu sem þessi hópur þarf á að halda. Ef aðgerðaráætlunin á að takast 
er nauðsynlegt að öllum sem koma að áætluninni sé ljóst að hér er um sameiginlegt 
verkefni að ræða sem allir verða að taka þátt í en ekki byrja á að reisa múra kringum 
eigin starfsemi og/eða þá starfsemi sem nú er þegar til og hefur skilað frábærum 
árangri. Tækifæri stjórnvalda er núna til að bjarga a.m.k. hluta umrædds hóps og 
vonum við að það verði nýtt.

Virðingarfyllst, fyrir hönd stjórn Janusar endurhæfingar 

Kristín Siggeirsdóttir, framkvæmdastjóri
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