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Til velferðarnefndar Alþingis

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

Umsögn

Við undirrituð sem störfum við endurhæfingu þökkum fyrir að fá tækifæri til þess að 
senda álit á tillögu til þingsályktunar um geðheilbrigðismál. Hér er um þarfa tillögu að 
ræða og snertir efni hennar þúsundir landsmanna. Í tillögunni er lögð rík áhersla á 
samþætta og samfellda þjónustu í geðheilbrigðismálum. Við teljum að vel mætti 
endurhæfa mikið fleiri einstaklinga en gert er ef betur væri að málum staðið. Þannig 
mætti koma í veg fyrir eða draga úr hættunni á því að þessir einstaklingar lendi í 
langvarandi örorku.

Undirrituð benda á nokkur atriði er varða tillögu þessa.

Við viljum lýsa yfir áhyggjum okkar af ástandi starfsendurhæfingarmála. Í því kerfi 
sem nú er við lýði er hætta á því að einstaklingar með þungan geðrænan vanda, 
félagslega erfiðleika, áfallasögu og lítið tengslanet lendi á milli skips og bryggju í 
kerfinu og fái ekki samþætta og samfellda þjónustu.

Fjarvera af vinnumarkaði og óvinnufærni má að stórum hluta rekja til geðræns 
vanda. Velta má því fyrir sér hvort heilbrigðiskerfið og starfsendurhæfingarsjóður séu 
í stakk búin að mæta þörfum þessa hóps. Áhyggjuefni er að línan milli þess hvenær 
um heilbrigðisþjónustu er að ræða og hvenær um eiginlega starfsendurhæfingu er að 
ræða er mjög óljós og óskilgreind. Hætta er á að einstaklingar með geðrænan vanda 
sem þurfa á starfsendurhæfingu að halda velkist um á milli heilbrigðiskerfisins og 
starfsendurhæfingarsjóðs og engin vilji taka ábyrgð.

Í dag er einungis einn starfsendurhæfingarsjóður starfræktur og liggur ljóst fyrir að 
mörgum þeirra sem leitast eftir að komast í starfsendurhæfingu er vísað frá. Þetta 
vekur upp spurningar um hvað ræður því að einstaklingar fái starfsendurhæfingu og 
hvað verður um þá einstaklinga sem komast ekki að.

Á sama tíma og mörgum er synjað um starfsendurhæfingu liggur það fyrir að örorka 
hefur aukist verulega á Íslandi og er mesta aukningin hjá fólki sem glímir við 
geðrænan vanda (sjá nánar https://www.velferdarraduneyti.is/frettir-vel/nr/35442 ). 
Það eru hagsmunir allra, ekki síst ríkisins, að starfsendurhæfing sé í boði fyrir fólk 
með geðrænan vanda og að enginn fari á örorku fyrr enn starfsendurhæfing er 
fullreynd. Hagkvæmara væri því að reyna að veita fleirum starfsendurhæfingu en nú 
er gert og þar með mætti hugsanlega fækka þeim sem þurfa að lifa á örorkubótum.

https://www.velferdarraduneyti.is/frettir-vel/nr/35442


Óbeinn sparnaður getur einnig hlotist af því að auka lífsgæði og efla heilsu bótaþega 
með endurhæfingu.

Undirrituð hvetja til þess að þessi umsögn um tillöguna verði tekið til skoðunar.
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