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Umsögn Endurhæfingarráðs vegna frumvarps til laga um breytingu á lögum 
um félagslega aðstoð númer 99/2007, 435. mál á 153. löggjafarþingi Alþingis.

Til velferðarnefndar Alþingis.

I tölvupósi dagsettum 21. nóvember 2022 er óskað eftir umsögn Endurhæfingarráðs varðandi 
ofangreina lagabreytingu sem nú er til meðferðar á Alþingi.

í frumvarpinu felst sú breyting að tímabil greiðslu endurhæfingarlífeyris lengist í allt aö 36 mánuði og 
að heimilt verði að framlengja greiðslutímabilið í allt að 24 mánuði ef sérstakar ástæður eru fyrir 
hendi.
Endurhæfingarráð lýsir sig samþykkt þessari lengingu tímabils endurhæfingarlífeyris.

í lögum númer 99/2007 er kveðið á um aö „skilyröi fyrir greiöslum er aö umsækjandi taki þátt í 
endurhæfingu meö starfshæfni aö markmiði sem telst fullnægjandi að mati framkvæmdaraðila". 
Endurhæfingarráö bendir á nauösyn þess aö skilgreina meö formlegum, lagalegum hætti hvað er átti 
við meö oröunum „endurhæfing" og „starfsendurhæfing". Endurhæfingarstig eru mörg og breytilegt 
hvaða þættirfelast í hverju stigi. í fyrsta lagi getur verið um aö ræða hæfingu eða endurhæfingu, í 
öðru lagi heilbrigðistengda endurhæfingu, starfsendurhæfingu eöa atvinnutengda 
starfsendurhæfingu. Jafnframt þarf að skilgreina hvort og þá á hvaða forsendum einstaklingar á 
mismunandi stigum endurhæfingar uppfylli skilyrði fyrir endurhæfingarlífeyri.

Þessu til skýringar má benda á aö í núverandi fyrirkomulagi umsóknar um endurhæfingarlífeyri er 
breytilegt hvort einstaklingar sem eru fyrst og fremst í heilbrigöistengdri endurhæfingu þegar sótt er 
um endurhæfingarlífeyri fái umsóknina samþykkta. Niöurstaðan er að talsverðu leyti háð afstööu og 
túlkun þess aðila sem afgreiðir beiðnina hjá Tryggingastofnun ríkisins. Þá kemur skýrt fram í 
núverandi framkvæmd endurhæfingarmats á vegum Tryggingastofnunar ríkisins það skilyröi aö 
endurhæfingarlífeyrir sé einungis greiddur til einstaklinga sem stefna aö endurkomu á almennan 
vinnumarkaö, sbr oröalagið „endurhæfing þarf alltaf aö miða að endurkomu á vinnumarkað" 
(https://www.tr.is/endurhaefing/fagadilar). Þó að þetta atriöi gildi um flesta þá er Ijóst aö í sumum 
tilvikum er um starfsendurhæfingu að ræða frekar en atvinnutengda starfsendurhæfingu. Skilgreining 
Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar á starfsendurhæfingu er eftirfarandi:

„Starfsendurhæfing erferli semfelur ísérstuðning við einstaklinga með skerta starfsgetu í kjölfar 
veikinda eða slysa íþeim tilgangi að auka starfshæfni, viðhalda henni og stuðla að endurkomu til 
vinnu. ístarfsendurhæfingu er unnið með styrkleika einstaklingsins samhliða því að lögð er áhersla á 
að draga úr áhrifum hindrana sem skerða starfsgetu".

(tilvitnun tekin af heimasíðu Virk starfsendurhæfingarsjóðs)

https://www.tr.is/endurhaefing/fagadilar


Við útfærslu og framkvæmd þessarar lagabreytingar þarf að vanda vel til verka, endurskilgreina 
matsferli umsókna og árangurstengja áframhaldandi greiðslur endurhæfingarlífeyris þar sem 
markmið skjólstæðings, þjónustuveitenda og Tryggingarstofnunar ríkisins fara saman.
Við leggjum áherslu á mikilvægi þess að endurhæfingarráð verði virkur þátttakandi í þessu ferli.

Fyrir hönd Endurhæfingarráðs,

Arnór Víkingsson
Formaður Endurhæfingarráös


