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Samþætting þjónustu.  

Þátttaka og virkni 

 

Áhrif starfsendurhæfingar: Sagan og 

skilaboð úr rannsóknum hérlendis 

Halldór S. Guðmundsson, lektor 

 

Halldór S. Guðmundsson lektor 

Uppbygging erindisins 

• Byrja á stuttu söguyfirliti – og yfirlit frá 

aldamótum 

• Innlendar rannsóknir, skýrslur og úttektir 

• Reifa nokkrar niðurstöður 

• Velta upp niðurstöðum út frá þema 

málþingsins 

Halldór S. Guðmundsson lektor 

Stutt söguyfirlit 

Halldór S. Guðmundsson lektor 

1924 Kópavogshælið 1999 Klúbburinn Geysir

1931 Reykjahæli 1999 Atvinnuleg endurhæfing Reykjalundi

1941 Blindravinnustofan 1999 Atvinna Með stuðningi

1945 Vinnuheimilið Reykjalundur 2000 Janus endurhæfing

1948 Kristneshæli -vinnustofur SÍBS 2001 Kvennasmiðjan Rvk

1959 Múlalundur 2001 Grettistak -samst. Fél. Og TR

1959 Sjálfsbjörg -landsamband fatlaðra 2001 Fjölsmiðjan

1961 Örykjabandalag Íslands 2003 Karlasmiðjan 

1968 Plastiðjan Bjarg 2003 Hugarafl

1976 Vinnustaðir ÖBÍ 2003 Byr starfsendurhæfing

1981 Iðjulundur 2004 Ekron, starfsþjálfun

1982 Viss Selfossi 2005 Klúbburinn Strókur

1984 Kertverksmiðjan Heimaey 2006 Hlutverkasetur

1984 Övi starfsþjálfun 2006 Hvert

1985 Verndaður vinnustaður Vesturlandi 2008 Starfsendurhæfing Skagafjarðar

1985 Samtök verndaðra vinnustaða- Hlutverk 2008 Starfsendurhæfing Vestfjarða

1986 Stólpi ´á Egilsstöðum 2008 Starfsendurhæfing Suðurnesja

1987 Hringsjá - náms og starfsendurhæfing 2008 Starfsendurhæfing Austurlands

1994 Menntasmiðja kvenna Akureyri 2008 Starfsendurhæfing Hafnarfjarðar

2008 Virk Starfsendurhæfingasjóður

Fjöldi örorkulífeyrisþega og 

endurhæfingarlífeyrisþega 1988-2008  
(Heimild: Hagstofa Íslands). 
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Starfsendurhæfing á Íslandi – 

þróunin síðasta áratug 

 

Halldór S. Guðmundsson lektor 

1997-2000
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þjónustu- 

aðila á 

Húsavík

Kynningar-

fundur á 

Húsavík
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aðila

Nefnd um 

samþættingu 

í starfsendur-

hæfingu

Stefnumörkun, 

umræða og 

þróun á 

landsvísu Virk - 

starfsendurhæfingarstjóður. 

Starfssvæði allt landið 

BYR- tilrauna- 

verkefni á 

Húsavík

Málþing um 

starfsendur-

hæfingu

Aðrar svæðisbundnar 

starfsendurhæfingar stofnaðar 

víða um land

2007 2008 20092006 2010

Starfshópur heilbrigðis- og 

trygginamálaráðuneytis.  Ábendingar um 

að samstarf og samhæfingu skorti

Starfsefndur-

hæfing 

Norðurlands 

stofnuð á 

Akureyri

Bollanefndin. Ábendingar um að 

samstarf og samhæfingu skorti, 

fjölbreytni skorti og of lítð 

fjármagn sé veitt til 

málaflokksins
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Nokkrar rannsóknir 

• Aftur til vinnu. Þróun úrræða fyrir langtíma-

atvinnulausa. VMST á Akureyri 

• Könnun meðal örorku- og endurhæfingarlífeyrisþega. 

Guðrún Hannesdóttir, 2010  

• Rannsókn á áhrifum SN 

• Sjálfsmat atvinnuleitenda á Akureyri 

• Áhrif væntinga í starfsendurhæfingu (Hfj) ( V.Helga 

Valgeirsdóttir, 2010) 

Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands 8 

Meðalaldur þátttakenda 

Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands 

 

Aldur (Age in Years)  

    

Kyn (gender)  Mean N Std.  Min Max  

Kona (F)  25,9 14 7,9 18 40  

Karl (M)  34,1 12 12,9 21 59  

  Total 29,7 26 11,1 18 59  

 

a. Upplýsingagjafi (Form Type) = ASR    

 

9 

SN = 33 ár; Ak = 35 ár (30-42) 

Tími frá athugun til afskráningar 

Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands 10 

Áhrif á umræðu og nálgun 

• ...lúta meira að líðan og hegðun  

viðkomandi í núv. stöðu 

– Einkennum, 

– Viðbrögðum 

– Mikilvægi nærsamfélagsins 

– Ábyrgð hver og eins gagnvart öðrum 

• Virkja einstaklinga, fyrirtæki, stofnanir, 

félagasamtök í nærumhverfinu 

 

 

Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands 11 

Hvað leiddi til lausnar/breytinga 

• Skilningur á eigin/annarra þörfum 

• Umræða um breytingar 

• Nýta sér utanaðkomandi aðstoð 

• Leita stuðnings  

• Hreyfing, slökun 

• Félagsskapur og mannamót 

• Skipulag og jákvæðni 
Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands 12 

http://stofnanir.hi.is/rbf/ritrod_ii
http://hdl.handle.net/1946/2984
http://hdl.handle.net/1946/7122
http://hdl.handle.net/1946/7126
http://hdl.handle.net/1946/7678
http://www.heilsugaeslan.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=6673
http://www.virk.is/


21.10.2012 

3 

Guðrún Hannesdóttir, 2010  
(Könnun meðal örorku- og endurhæfingarlífeyrisþega) 

Halldór S. Guðmundsson lektor 

Karlar Konur

Tekið þátt í starfsendurhæfingu 21% 12%

... Hafi skilað árangri 58% mjög eða frekar 

miklum

Fengið læknifræðileg endurhæf 20,90% 11,90%

... Skilað árangri 70%

Minnstur árangur --Þroskaröskun

mestur árangur --Hjarta-æða og 

öndunarfærasjúkdómar

næst mestur --geðsjúkdóma, tauga, 

skynfæra sjúkd

Í hverju felst árangurinn

...auknu sjálfstrausti (63%)

...betri heilsa/líðan (63%)

...aukið sjálfstæði, lífsgæði, þátttaka (43-

45%)

... Stuðlaðað vinnu (1/3)

Hefðu þegið Starfendurhæfingu ef í boði 52% 59%

Áhrif starfsendurhæfingar SN 

• Starfsendurhæfing SN leiðir til að staða og heilsa 

þátttakenda batnar, erfiðleikar minnka, færni og 

aðlögun styrkist, virkni eykst og þá helst í vinnu 

og námi.  

• Samhljóma niðurstöður úr mismunandi aðferða 

– Aseba, viðtala, gagnagreiningar og afdrifakönnunar - 

ganga öll í sömu átt,og styðja hvort annað 

Sjálfsmat atvinnuleitenda Akureyri 
(heimild: Atli Hafþórs ofl., 2011) 
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Áhrif væntinga í starfsendurhæfingu 

(Hfj) ( V.Helga Valgeirsdóttir, 2010) 

• Á endurkomu í vinnu 

• Staðfestir árangur starfsendurhæfingar 

• Notendur vilja vingjarnlega, skilningsríka, 

hjálpsama og þolinmóða ráðgjafa 

• Vilja fjölbreytni og sveigjanleika  

 

Skilaboð úr rannsóknum 

Halldór S. Guðmundsson lektor 

2002

Sigurður 

Thorlacius ofl.

Mat á starfsend. 

Hjá TR 109

Árangur af starfsendurhæfingu á vegum TR er svipaður og af starfsendurhæfingu á vegum Tryggingastofnana í 

Svíþjóð. Árangurinn sýnir að væntingar um að starfsendurhæfing geti komið í veg fyrir örorku hafa staðist . 

2004

Sigurður 

Thorlacius ofl.

samanburður mats 

lækna á end & ör 6619

Meiri áhersla á yngri í endurhæfingu og eldri á örörkulífeyri. Geðröskun algengustu, síðan stoðkerfisraskanir, 

sjúkdómar og áverkar. 

2005 Heilbr.ráðun. skýrsla

Fjárhagslegur sparnaður af einum um 30 millj.kr. Endurskipuleggja þarf starfsendurhæfingu og auka framboð og 

sveigjanleika. Miðstöð sem vinni þvert á stofnanir og hagsmunaaðila.

2007

Forsætisráðuney

ti skýrsla

Lagt til að beyta skilgreiningu og rétti il örorkulífeyris, samræma mat, áhersla á færni og einstaklingsmat. Skipulag 

Endurhæfingar verði bætt.

2007

Magnfríður Sig. 

Ofl. viðtöl 6

Skjólstæðingar BYR. Trú á mátt og megin jókst, stuðningur styrkt til sjálfshjálpar,nám opnaði ný tækifæri og getu 

að takast á við daglegt líf

2008 Halldór...

þróunarverkefni og 

mat 26 Einstaklingsráðgjöf, mat og eftirfylgd, 24 af 26 í vinnu tveimur árum síðar. 

2009 Soffía o.fl. skýrsla Þverfagleg vinna og aðferðir SN stuðla að aðlögun. Líkanið til eftirbreytni og útflutnings.

2009 Kristín Lilja mat -sp og viðtöl 69 Noendur 2001-2005.Lífsgæði aukist, huga þurfi að eftirfylgd til að viðhalda árangri

2009

Guðrún 

Hannesdóttir MA verkefni-viðtöl 12

Af niðurstöðum má draga þá ályktun að hér vanti heildarsýn og þörf sé á kerfisbreytingum, heildstæðu, gagnsæju 

og aðgengilegu kerfi vinnu- og velferðarmála. Mikilvægt sé að efla úrræði í starfsendurhæfingu og tryggja samfellu í 

þjónustunni.

2010 V.Helga viðtöl 7

Starfsen. Hafnarfj. Áhrif á væntingar...aukinni trú á eigin getu og meiri hæfni til að takast á við ólíkar aðstæður eigi 

sjálfstraust þeirra eftir að eflast meira í framtíðinni.

2010

Guðrún 

Hannesdóttir Könnun ÖBÍ 29% á vinnumarkaði.  Sjá nánar í töflu

2010

Þóra 

Ingimundard MA /mat 100

Mat á SN. Dregið úr félagsl. Einangrun, betri líðan og aðlögun að vinnu/námi. Dróg úr einkennum áfallastreitu, 

minni reiði. Aukin lífsgæði.

2011 Halldór ofl. Mat á SN 241

Marktæk jákvæð áhrif á heilsu, líðan, eykur virkni, eflir sjálfstraust, eykur og bætir lífshamingju og samskipti við 

fjölskyldu. 

2011

Atli Hafþórs 

o.fl.

Skýrsla. VMST -

samanburður líðan

Kvíði/þunglyndi og einbeitingarvandi helsti vandi. Úrræði daga úr vanlíðan að vissu marki. Sampil tíma og 

erfiðleika, nánari athugun.

2011

Sif Eiríksdóttir 

ofl.

Lokaskýrsla 

HVERT 106

Verkefni frá 2007, 15 millj.kr. Á ári, samstarf VMST og Heilsug.Höfuðborgar, TR og Velf.svið Rvk.. Meðalaldur 

37 ár, 80% fóru í vinnu, nám eða vinnuleit. 3% á örorku. Algengasti vandi stoðkerfis- og geðrænn vandi. Verkefni 

hætt ??

Skilaboð úr rannsóknum ! 

Halldór S. Guðmundsson lektor 

Léttari/ Meiri árangur Erfiðari/ Minni árangur
yngri (-40) eldri (40+)

konur karlar

undrr 20 mán meira en 20 mán

vilji uppgjöf

úrræði þéttbýli úrræði dreifbýli

endurhæf.lífeyrir 18-36 mán endurhæf.lífeyri

Geð-stoðkerfisvandi Fjölþættari

minni neysla meiri neysla

einhver tengsl v/vinnumarkað engin tengsl v/vinnumarkað

félagsl.einangrun langvarandi fél.einangr.

minni menntun meiri/brotkennd menntun ?

minni heildarerfiðleikar meiri heildarerfiðleikar

Samandregnar  

• 1/3 þarf tiltölulega lítið/stutt  

• 1/3 þarf meira, fjölþættari aðstoð, lengur 

•  1/5 -1/3 hættir/ langtímaaðstoð/ óvirkur/ 

örorka/  

• Hvar í velferðarkerfinu lendir erfiðasti 

hópurinn  

Halldór S. Guðmundsson lektor 

Vangaveltur 

• Endurteknar staðfestingar á árangri 
– Vekur spurningar um vægi innihalds, samskipta og 

fl. þátta – hvað virkar? 

• Bæta þarf samstarf, einfalda og efla 

• Því fyrr, því líklegri árangur 

 

• Norðmenn hafa sameinað TR, 
Vinnumálastofnun og félagsþjónustu í eina 
stofnun – einn staður NAV  

• Hver er staðan hér? 

 Halldór S. Guðmundsson lektor 
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Halldór S. Guðmundsson lektor 

VIRK 

Heimild: Heilbrigðisráðuneytið. 

(2005). 

Grænt/Gult = 

breyting/sameining 

Samræmt velferðarkerfi – eins um allt land ? 

Ríkið 

Sveitarfélög 

Stéttarfélög 

Samstarfsverkefni 
eða sjálfseignast. 

Opinbera öryggisnetið 
Hverju þjónar aðgreiningin og 

dreifingin? 

• Hið opinbera, ríkið og sveitarfélög - hvert á að vera hlutverk 
þeirra í starfsendurhæfingu? 

• Eiga stéttarfélög eða einkaaðilar að marka stefnu og 
stýra/reka velferðarúrræðunum? 

• Á að flokka starfsendurhæfingu í “okkar fólk” og “hina”? 

• Á að leggja áherslu á nálægð (sveitarfélag) eða fjarlægð 
(ríki), sjúkleika/skerðingu, stéttarfélagsaðild  eða aðra 
aðgreiningu notenda? 

• Þarf réttindagátt, samvinnu, samkeyra/miðla upplýsingum og 
úrræðum, – hvað getum við gert betur ? 

Spurningar ! 

• Samvinna, samþætting, þverfagleg vinna 

– eitthvað meira en umræða á síðustu10 árum? 

– Úrræðum fjölgar,   

– Notendum fjölgar 

– “kerfið” flóknara 

– fjármagn aukist 
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