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Umsögn II frá Hugarafli um drög að frumvarpi um félagslega aðstoð(um lengingu 

greiðslutímabils endurhæfingarlífeyris).
435, mál, lagafrumvarp
153 löggjafarþing 2022-2023

Hugarafl hefur unnið að endurhæfingu einstaklinga sem ganga í gegnum geðrænar áskoranir 
undanfarin 20 ár. Á þessu ári 2022 hafa verið gerðar 82 endurhæfingaráætlanir og samstarf við 
Tryggingastofnun verið gott þessi ár. Það fer mikill tími í gerð endurhæfingaráætlana og stuðningur 
og eftirfylgd tekur tíma. Hugarafl er að grípa stóran hóp sem hefur að mörgu leiti ekki möguleika á 
að stunda endurhæfingu sína annars staðar. Ástæðan getur verið að viðkomandi þykji ekki passa 
inn í kröfur annarra úrræða og þau úrræði séu ekki tilbúinn að mæta þeim viðmiðum sem notuð eru 
eins og til dæmis hjá Virk. Notandi sem leitar til Hugarafls hefur oft á tíðum fengið höfnun annars 
staðar (jafnvel á mörgum stöðum) og oftar en ekki er Hugarafl síðasti viðkomustaður, síðasti 
möguleikinn.

Notandi sem fer inn í endurhæfingarferli er oftast með áralanga áfallassögu á bakinu, margar 
tilraunir hafa mögulega verið gerðar með skólagöngu eða vinnumarkað en vegna þess að ekki hefur 
verið gefin nægur tími til þess að stunda sjálfsvinnu og endurhæfingu getur farið svo að það komi í 
ferilinn alvarlegt bakslag. Hjá Hugarafli sjáum við mikilvægi þess að sjálfsvinnan fái að klárast og 
til þess sé gefinn tími. Þá leggjum við gríðarlega áherslu á að einstaklingar skoði rót vandans og 
leggist í áfallavinnu sem tekur á bæði andlega og líkamlega. Úrvinnsla t.d ofbeldis/vanrækslu tekur 
langan tíma. Aðili hefur þá of fljótt verið dæmdur of veikburða til þess að stunda endurhæfingu sem 
er ekki alltaf rauninn.

Að fá ekki aðgengi að endurhæfingu getur torveldað batann stórkostlega og því miður sjáum við oft 
að einstaklingur hefur misst von um tækifæri og úrbætur. Að missa von er hættulegur staður að vera 



^HUGARAFL
VALDEFLING

á og mikilvægt að byggja endurhæfingarúrræði þannig upp að það sé í takt við forsendur notandans 
og geti tekið á móti vikomandi þegar rétti tíminn er kominn.

Hugarafl styður lengingu greiðslutímabils endurhæfingarlífeyris eindregið og telur það vera mikið 
réttindamál fyrir notendur. Einnig teljum við brýnt að endurhæfingaraðili hafi möguleika á að leggja 
til lengingu þegar ljóst er að endurhæfing næst ekki á þremur árum. Mögulega hefur tíminn verið 
nýttur í öðru úrræði áður og takmarkaður tími eftir en oftast sjáum við einfaldlega að þrjú ár eru 
ekki langur tími þegar kemur að því að ná bata. Það getur ýtt verulega undir batalíkur og að það 
takist að öðlast frekari starfshæfni og/eða til að efla samfélagsþátttöku. Lengri tími í endurhæfingu 
getur hindrað að sækja þurfi um örorkubætur.

Að undirbúa endurhæfingu er mikil vinna, mjög tímafrek og oft erfið fyrir notandann. Ferlið er 
einnig tímafrekt fyrir meðferðaraðilann. Þegar ákvörðun hefur verið tekin um að sækja um 
endurhæfingu hefst ferli sem er oft langt og strangt. Að ganga frá praktískum atriðum og fylla út 
umsókn og endurhæfingarlífeyris umsókn er tímafrekt. Ferlið krefst þess einnig að farið sé yfir 
lífssögu viðkomandi og félagslegar aðstæður og þetta ferli getur tekið á notandann. Ferlið ætti alltaf 
að fara fram í tryggum og góðum aðstæðum, og alls ekki vera unnið í flýti af fagaðila sem ekki 
hefur til þess tíma. Ef endurhæfingaráætlun er unnin í flýti og af takmarkaðri þekkingu um daglegt 
líf notandans, er hún eðlilega ekki samþykkt af Tryggingastofnun. Þar fer einnig tími til spillis og 
notandinn þarf að leita aftur að aðila sem getur gert áætlun og fundið aðila sem getur boðið uppá 
þjónustu sem nýtast á í endurhæfingunni.

Við teljum afar mikilvægt að lögð sé áhersla á markmið notandans og að þau komi skýrt fram. 
Þannig er lagt af stað inn í endurhæfingarferli á annan hátt, notandinn tekur ábyrgð og er betur 
tengdur við markmið sín allan tímann. Meðferðaraðilinn sem gerir áætlunina með notandanum er 
hér mjög mikilvægur og þarf að gefa ferlinu tíma.

Við teljum að endurhæfingaraðili eins og hjá Hugarafli, sem er iðjuþjálfi eða sálfræðingur eigi að 
fá þá ábyrgð að geta sett ferlið af stað án þess að það komið vottorð frá lækni. Eins og kerfið er í 
dag þarf einstaklingur að fara í langa og stranga vegferð til þess að fá sjúkdómsgreiningu sem er oft 
á tíðum óþörf, þ.e.a.s ef sjúkdómsgreining er ekki til staðar. Það getur síðan tekið langan tíma að 
bíða eftir læknisvottorðinu sem er mikið álag fyrir notandann. Að auki er notandinn settur í 
viðkvæma og erfiða stöðu sem getur verið óþarft. Sjúkdómsgreining segir alls ekki alltaf til um 
hvaða færnivanda viðkomandi stendur frammi fyrir og enn síður um möguleika á endurhæfingu. 
Sjúkdómsgreining er oftar en ekki viðmið sem getur dregið úr styrkleikum og fókuserar á veikleika. 
Við sem sinnum endurhæfingu hjá Hugarafli óskum þess oftar en ekki að það þurfi ekki 
sjúkdómsgreiningu og við teljum að það sé hægt að gera endurhæfingaráætlun án hennar. Það skýtur 
skökku við að þurfa læknisfræðilega ástæðu til þess að geta hafið endurhæfingu. Geðrænar 
áskoranir eru oft óljósar og tilfinningalegt ójafnvægi þarf ekki endilega að sjúkdómsgera. Ef 
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einstaklingur sem er ekki með greiningu á líðan sinni sækir um að fá að fara í endurhæfingu þá er 
Ijóst að umsókn verður synjað eins og staðan er í dag.

Aðili sem sinnir endurhæfingunni er sá aðili sem veit alla jafna mest um aðstæður notandans, líðan 
og möguleika í endurhæfingunni. Eins og staðan er hjá Hugarafli þá er það iðjuþjálfinn eða 
sálfræðingurinn sem veit mest um framvinduna í endurhæfingunni og hittir notandann mögulega 
daglega eða oft í viku. Það að lýsa framvindu er því aðgengilegt og raunhæft. Það myndast lítil 
yfirsýn hjá lækni eða öðrum aðila utan endurhæfingarinnar sem hittir notandann sjaldan eða aldrei. 
Það gerir notandann oftar en ekki óöruggan að hitta lækni eða meðferðaraðila sem viðkomandi 
þekkir lítið sem ekkert en þarf að fela viðkomandi þetta mikilvæga mál í hendur.

Við teljum að endurhæfing þurfi að fá að taka þann tíma sem æskilegur er og að það sé samstarf 
endurhæfingaraðilans og notandans sem er mikilvægast til að meta tíma og framvindu. Okkar 
reynsla er sú að einstaklingar með andlegar áskoranir hafa gengið í gegnum alvarleg áföll á 
lífsleiðinni og við teljum brýnt að það sé tekið mið af því að sjálfsvinna, bati og áfallavinna tekur 
tíma. Það koma gjarnan bakslög sem eru hluti af bataferlinu og það er mikilvægt að geta gengið í 
gegnum bakslögin og haldið áfram endurhæfingu. Þegar notandi er pressaður til að ganga í gegnum 
ferlið of hratt vegna núverandi viðmiða getur ferlið farið í uppnám og árangur jafnvel í vaskinn. 
Streitan sem fylgir þessu getur verið óbærileg fyrir notandann og í raun eyðilagt næstu skref. Það 
að taka skrefin til vinnu eða náms eru mikilvæg og þessi skref þarf notandinn að geta tekið í öryggi 
með sinn endurhæfingaraðila sér við hlið.

Við teljum að það að lengja endurhæfingar tíma í fimm ár sé afar brýnt og að sú ákvörðun geti 
tryggt jákvæða niðurstöðu endurhæfingar. Ef tíminn er nægur ætti að vera í flestum tilfellum hægt 
að hindra að sækja þurfi um örorku. Þar með sparast óöryggi og þjáning notandans við að vera ýtt 
of snemma af stað og einnig sparast umtalsverðar fjárhæðir. Ferlið getur hindrað að það komi til 
örorku og þar með sparað samfélagi okkar miklar fjárhæðir sem annars færu í örorku. Við teljum 
einnig að endurhæfingin sé árangursríkari ef tíminn er nægur, það takist frekar að fara í gegnum 
sjálfsvinnuna og vinna að bjargráðum sem duga til framtíðar og að endurhæfingin festist frekar í 
sessi ef tíminn er nægur.

Við leggjum mikla áherslu á að endurhæfingaráætlun sé plagg notandans, sé unnið á forsendum 
notandans í samvinnu við fagfólk í endurhæfingunni og Tryggingastofnun. Okkar reynsla er sú að 
það sé of algengt í endurhæfingarúrræðum að notandinn eigi ekki hlutdeild í gerð áætlunarinnar, að 
fagaðilinn ráði í sumum tilfellum alfarið för og að notandinn viti jafnvel ekki hvað í henni stendur. 
Að okkar mati leiðir þessi aðferð það af sér að áætlunin verður ekki það utanumhald sem hún ætti 
að vera og er einnig réttur notandans. Ef notandinn kemur hvergi að gerð áætlunnar verður 
metnaðurinn ekki eins mikill að ná markmiðum sem annar aðili setur honum og byggir jafnvel 
hvergi á styrkleikum né áhuga notandans.
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Sömuleiðis teljum við að endurhæfingaráætlun til skamms tíma, svo sem þriggja mánaða í senn eins 
og algengt er í dag skapi mikla streitu hjá bæði fagaðila og þjónustuþega. Slík streita getur leitt til 
þess að endurhæfing ber ekki tilsettan árangur og getur jafnvel farið í uppnám. Því leggjum við til 
að lágmarkstími hverrar endurhæfingaráætlunar sé til sex mánaða í einu með möguleika á að semja 
til lengri tíma.

Að lokum viljum við benda á að hluti endurhæfingar felst oft í því að komast aftur í nám eða til 
atvinnu. Við teljum það mikilvægt að komist notandinn í hlutastarf geti endurhæfingarlífeyrir komið 
á móti á meðan notandinn haslar sér völl á vinnumarkaði. Þannig má tryggja betur að endurkoma á 
vinnumarkað verði farsæl og að það skapist ekki streituvaldandi aðstæður vegna afkomu á meðan 
notandinn stígur þetta skref. Endurhæfingin er þá að hluta til sá stuðningur sem þarf í ferlinu og 
endurhæfingaraðili getur séð um eftirfylgdina út á vinnumarkaðinn og veitt viðeigandi stuðning á 
meðan þátttaka á vinnumarkaði næst.

Að síðustu viljum við benda á að skrefin sem stíga þarf til að sækja um örorku eru ekki létt. Það er 
með öllu ólíðandi að á meðan beðið er eftir úrskurði getur notandinn lent í þeirri stöðu að hafa ekki 
fjárhagslegt bakland vegna þess hver örorkumatið tekur langan tíma. Þessu þarf að breyta.

Eins viljum við nefna að ófrísk kona sem er í endurhæfingu þarf að taka hlé á meðan fæðingarorlof 
er greitt, en hefur enga möguleika á að vinna sér inn þær stundir sem þarf til að öðlast rétt til fulls 
fæðingarorlofs, á meðan endurhæfingu stendur. Hér er flækjustig sem þarf að laga og jafnvel meta 
endurhæfinguna sem vinnustundir. Það væri alls ekki óviðeigandi því endurhæfing er mikil vinna 
og krefst mikils framlags af hendi notandans, stundum eru kröfurnar í endurhæfingu meiri en full 
atvinna.

Auður Axelsdóttir framkvæmdastjóri Hugarafls audur@hugarafl.is

Málfríður Hrund Einarsdóttir formaður Hugarafls frida@hugarafl.is 
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