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Útdráttur 

Þessi rannsókn fjallar um brottfallshóp hjá Samvinnu, starfsendurhæfingu á 

Suðurnesjum. Markmið rannsóknarinnar er að leita eftir reynslu og skýringu á hvers 

vegna þátttakendur, sem hafa verið í starfsendurhæfingu hjá Samvinnu, hættu þátttöku 

án þess að ljúka endurhæfingunni. Auk þess verður kannað hver reynsla þeirra er af 

starfsendurhæfingunni, fyrirkomulagi, skipulagi og samskiptum við ráðgjafa og 

starfsfólk. Markmiðið er einnig að rannsaka hvernig atvinnustaða þeirra er í dag og 

hvaðan þeir hafa framfærslu, hvort þeir hafi hug á að hefja aftur starfsendurhæfingu og 

hvernig þeir sjá framtíð sína fyrir sér. Notuð var blönduð rannsóknaraðferð þar sem var 

gerð símakönnun og tekin voru sex einstaklingsviðtöl við þátttakendur sem hafa hætt 

þátttöku hjá Samvinnu. Helstu niðurstöður voru að 59% þeirra sem tóku þátt í 

símakönnun töldu starfsendurhæfinguna ekki hafa hentað sér. Einstaklingsviðtöl leiddu í 

ljós að viðmælendur hættu vegna brottflutnings, persónulegra áfalla og vegna þess að 

starfsendurhæfingin var ekki nægjanlega einstaklingsmiðuð. Viðmælendum fannst vera 

skortur á skipulagi, sveigjanleika, vali og eftirfylgni. Flestir, eða 86%, hafa framfærslu frá 

hinu opinbera í dag og einungis 14% eru með launatekjur. Viðmælendur 

einstaklingsviðtala eru allir bjartsýnir á framtíðina og stefna á nám eða á 

vinnumarkaðinn. Tæpur helmingur þeirra sem tóku þátt í símakönnun eru í skipulagðri 

virkni og tæplega tveir þriðju þeirra telja sig þurfa á endurhæfingu að halda.  

 

 

 

 

 

Lykilorð: Starfsendurhæfing, brottfall, Samvinna starfsendurhæfing á Suðurnesjum, 

þróun starfsendurhæfingar, hugtakanotkun í starfsendurhæfingu. 
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Abstract 

This study examines a group of people that have withdrawn themselves from Samvinna, 

vocational rehabilitation center in Suðurnes. The study is looking for experience of, and 

an explanation of why, participants in vocational rehabilitation at Samvinna withdrew 

themselves from the program without finishing. In addition assess the experience of job 

rehabilitation, arrangement, organization and communication with consultants and 

staff. The aim is also to examine how their employment status is today and how they 

are financing their cost of living, whether they would like to return to vocational 

rehabilitation and how they see their future. A mixed research method was conducted, 

telephone survey and individual interviews with six participants who withdrew from the 

rehabilitation. The main findings were that 59% of those who participated in the 

telephone survey felt that the job rehabilitation was not suitable. Individual interviews 

revealed that participants withdrew themselves due to relocation, personal trauma or 

because the vocational rehabilitation was not sufficiently personalized. The participants 

felt a lack of planning, flexibility, choice and follow-ups. Most, or 86% of them, currently 

receive a support from the government and only 14% have regular income. Participants 

in the personal interviews are all optimistic about the future and intend to go to school 

or enter the workforce. Nearly half of those who participated in the telephone survey 

are attending organized activities and nearly two-thirds of them believe they need 

rehabilitation. 

 

 

 

 

 

Keywords: Vocational, withdrawal, Samvinna vocational rehabilitation center in 

Suðurnes, the development of vocational rehabilitation, vocational rehabilitation 

concepts. 
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Formáli 

Þessi rannsókn er 30 ECTS eininga lokaverkefni til meistaragráðu til starfsréttinda í 

félagsráðgjöf við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Við vinnslu verkefnisins naut ég 

stuðnings fjölmargra. Leiðbeinanda mínum, Halldóri S. Guðmundssyni lektor við 

Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands, þakka ég fyrir góða og hvetjandi leiðsögn auk gagnlegra 

ráða. Fjölskyldu og vinum langar mig að þakka fyrir stuðning og hvatningu. Samnemendur 

mínir, þær Selma Björk Hauksdóttir og Sigrún Yrja Klörudóttir fá sérstakar þakkir fyrir 

skemmtilegar samverustundir við vinnsluna og góðar ábendingar. Ég vil þakka Jóhanni Guðna 

Reynissyni og Dagnýju Huldu Erlendsdóttur fyrir yfirlesturinn á ritgerðinni. Þær Gerður 

Pétursdóttir forstöðumaður Samvinnu og Rannveig Ragnarsdóttir félagsráðgjafi fá mínar 

bestu þakkir fyrir samvinnuna og fyrir að sýna rannsókninni áhuga. Að auki langar mig að 

þakka viðmælendum mínum fyrir að hafa gefið sér tíma til að hitta mig og deila með mér 

reynslu sinni. Án þeirra hefði rannsóknin ekki orðið að veruleika.  
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1 Inngangur 

Í fyrsta hluta er fjallað um aðdraganda rannsóknarinnar ásamt tilgangi hennar og gildi. Farið 

er yfir fræðilegan bakgrunn tengdan efninu og rannsóknarspurningar, sem leitast er við að 

svara, settar fram. Í lokin er uppbygging og efni rannsóknarinnar kynnt. 

1.1  Aðdragandi, markmið og gildi rannsóknarinnar 

Aðdraganda rannsóknarinnar má rekja til þess að höfundur sat áfangann Atvinnuleysi og 

afleiðingar þess við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands haustið 2011. Þar vann hann ásamt 

fleirum verkefni um atvinnuleysi á Suðurnesjum og fannst athyglisvert að skoða hversu 

slæmt ástandið er þar í samanburði við aðra landshluta. Í Áfangaskýrslu samstarfshóps á 

Suðurnesjum kemur fram að menntunarstig þar mældist lágt, atvinnuleysi reyndist hátt og 

sömuleiðis hlutfall örorkulífeyrisþega. Úrræði líkt og starfsendurhæfing hlýtur því að teljast 

mikill styrkleiki fyrir svæðið (Velferðarráðuneytið, 2011).  

Á vormánuðum 2013 óskaði Samvinna, starfsendurhæfing á Suðurnesjum, eftir nema til 

að vinna MA verkefni fyrir sig. Ákvað höfundur þá að gera rannsókn á hópi sem hættir án 

þess að klára starfsendurhæfingu hjá Samvinnu. Höfundi finnst starfsendurhæfing áhugvert 

viðfangsefni og lítur á hana sem tækifæri, upphaf að einhverju nýju sem getur leitt til betri 

lífsgæða. Flestir sem hefja starfsendurhæfingu hafa átt við margvíslega erfiðleika að etja sem 

krefst þekkingar fagfólks. Mikilvægt er að ráðgjafar starfsendurhæfingar séu vel menntaðir 

og hæfir til að takast á við krefjandi starf. Félagsráðgjafar hafa góða þekkingu á löggjöf og 

hlutverki ríkis og sveitarfélaga, starfa eftir kenningum til að takast á félagslegan og sálrænan 

vanda og vinna markvisst að því að aðstoða fólk til sjálfshjálpar. Í starfi sínu notast þeir við 

heildarsýn með hagsmuni einstaklingsins í huga sem forsendu þess að aðstoða hann við að 

yfirstíga langvarandi veikindi og virkja til þátttöku í samfélaginu á ný.  

Markmið rannsóknarinnar er að leita eftir reynslu og skýringu á hvers vegna 

þátttakendur, sem hafa verið í starfsendurhæfingu hjá Samvinnu, hættu þátttöku án þess að 

ljúka endurhæfingunni. Auk þess verður kannað hver reynsla þeirra er af 

starfsendurhæfingunni, svo sem fyrirkomulagi, skipulagi og samskiptum við ráðgjafa og 

starfsfólk. Markmiðið er einnig að rannsaka hvernig atvinnustaða þessara einstaklinga er í 

dag og hvaðan þeir hafa framfærslu, hvort þeir telji sig þurfa endurhæfingu og hvernig þeir 

sjá framtíð sína fyrir sér.  
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1.2 Rannsóknarspurningar 

Lagt er upp með eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

 Hverjar eru helstu skýringar þátttakenda, sem hættu í Samvinnu, á að þeir 

 hættu í starfsendurhæfingunni? 

 Hvernig og hver er atvinnustaða og framfærsla þeirra sem hættu í Samvinnu? 

 Hvernig lýsa þátttakendur, sem hættu í Samvinnu, aðstæðum sínum og ástæðum 

þegar þeir hófu starfsendurhæfinguna? 

 Hver er reynsla þeirra af starfsendurhæfingunni, fyrirkomulagi, skipulagi og 

 samskiptum við ráðgjafa/starfsmenn? 

Með hliðsjón af rannsóknarspurningunum var gagna aflað með blandaðri rannsóknaraðferð 

til að ná til sem flestra þátttakenda sem hafa hætt hjá Samvinnu án þess að ljúka 

endurhæfingunni. Unnið var með gögn úr símakönnun og úr viðtölum við sex þátttakendur. 

Til að svara rannsóknarspurningunum verður byrjað á að skoða fræðilega umfjöllun og því 

næst verða niðurstöður gagna úr megindlega og eigindlega hlutanum skoðuð. Fyrstu tveim 

rannsóknarspurningunum verður svarað með niðurstöðum úr símakönnun og öllum 

rannsóknarspurningum verður svarað með niðurstöðum úr viðtölum.  

1.3 Gildi rannsóknar 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar hér á landi og erlendis á hópi fólks sem hættir þátttöku í 

starfendurhæfingu. Lítil rannsókn var gerð á fimm þátttakendum sem hættu í 

Starfsendurhæfingu Norðurlands án þess að klára endurhæfinguna. Niðurstöður hennar 

sýndu að þátttakendurnir urðu allir fyrir persónulegu áfalli á meðan á starfsendurhæfingunni 

stóð og lítill stuðningur varð til þess að þeir tóku ákvörðun um að hætta (Aldís Ösp 

Guðrúnardóttir og Íris Rún Andersen, 2010). 

Gildi rannsóknarinnar er þýðingarmikið til að afla upplýsinga um brottfallshóp og ljá 

honum rödd, leita eftir reynslu og skýringum á því hvers vegna fólk hættir í 

starfsendurhæfingu og hvernig upplifun þess af starfsendurhæfingunni var, hver staða þess 

er í dag og hvort það sjái fyrir sér að fara á vinnumarkaðinn eða í nám í framtíðinni. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru lóð á vogarskálina til að fá upplýsingar um þann hóp sem 

kýs að hætta án þess að klára starfsendurhæfinguna. Mikilvægt er að skoða hvort ólíkum 

þörfum þátttakenda sé mætt. Í því samhengi má nefna að óþarfi er að reyna á fólk ef það er 

ekki tilbúið til þátttöku af einhverjum ástæðum. Samvinna getur mögulega nýtt 
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niðurstöðurnar til að skoða hvort einhverju sé ábótavant við endurhæfingu hjá stofnuninni til 

að mæta þessum hóp betur og það sama má segja um önnur starfsendurhæfingarúrræði. Sé 

starfsendurhæfing árangursrík er hún þjóðhagslega hagkvæm og niðurstöðurnar má jafnvel 

nýta til að þróa úrræðið á markvissari hátt. Í kjölfarið er hægt að tryggja fleiri einstaklingum 

með skerta starfsgetu, til dæmis vegna heilsubrests í kjölfar veikinda eða slysa, 

atvinnutengda starfsendurhæfingu sem getur leitt til aukinnar virkni, atvinnuþátttöku og 

betri lífsgæða.  

1.4 Inngangur að fræðilegum bakgrunni 

Það er mikilvægt fyrir þjóðfélagið að sem flestir þegnar þess geti verið virkir þátttakendur í 

atvinnulífinu þrátt fyrir ýmiss konar heilsubrest. Velferðarstefna hefur verið ríkjandi síðustu 

áratugi og leggur velferðarkerfi dagsins í dag ríka áherslu á að tryggja fólki, sem býr við skerta 

vinnufærni sökum heilsufars eða af félagslegum ástæðum, fjárhagslega framfærslu. Rekja má 

upphaf velferðarkerfa til loka 19. aldar þegar Bismarck kanslari Þýskalands innleiddi elli-, 

slysa- og sjúkratryggingar fyrir alþýðufólk. Markmiðið var að draga úr fátækt þeirra hópa sem 

mestar líkur voru á að myndu eiga erfitt uppdráttar, eins og eldri borgara og þeirra sem féllu 

af vinnumarkaði vegna slysa eða langvarandi veikinda. Áhættuhóparnir urðu fleiri og 

eftirlauna- eða ellilífeyriskerfi og örorkulífeyristryggingar urðu að stærstu útgjaldaliðum 

velferðakerfa (Stefán Ólafsson, 2012). Velferðarstefnan leggur áherslu á að efla virkni 

einstaklinga í samfélaginu og ekki síður þátttöku á vinnumarkaði. Stefnan felur einnig í sér að 

draga eigi úr óvirkni og einangrun lífeyrisþega, öryrkja og atvinnulausra (Guðrún 

Hannesdóttir, Sigurður Thorlacius og Stefán Ólafsson, 2010).  

Vinnan göfgar manninn segir máltækið og vísar til gildis vinnusemi og dugnaðar. Vinna er 

venjubundin leið til framfærslu og hefur margs konar gildi fyrir fólk. Þátttaka á vinnumarkaði 

veitir einstaklingnum sterkari sjálfsmynd og sjálfstraust, félagsskap, aukna virðingu, kemur 

reglu á daglegt líf, virkjar athafnaþörf og um leið krafta einstaklingsins. Í huga flestra er 

vinnan það sem gefur lífinu gildi (Guðný Björk Eydal, Halldór S. Guðmundsson og Tómas 

Björn Bjarnason, 2012; Kolbeinn H. Stefánsson, 2012; Waddel, Burton og Kendall, 2008). 

Vinna skipar ekki aðeins stóran sess í lífi einstaklinga heldur er hún líka mikilvæg fyrir 

samfélagið. Brotthvarf af vinnumarkaði getur haft alvarlegar, neikvæðar afleiðingar í för með 

sér fyrir fólk. Lífsgæði og sjálfsöryggi minnka og sjálfsbjargarviðleitni hnignar sem getur leitt 
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til þess að fólk treystir sér ekki til að snúa aftur til starfa. Afar brýnt er að grípa tímanlega inn 

í slíkar aðstæður (Heilbrigðis-og tryggingamálaráðuneytið, 2005). 

 Ýmsar aðgerðir stuðla að því að auðvelda fólki, sem fallið hefur út af vinnumarkaði, að 

komast inn á hann aftur. Í því samhengi má nefna atvinnuleysisbætur, virkniaðgerðir og 

atvinnuskapandi aðgerðir. Starfsendurhæfing er ein leið til að stuðla að aukinni þátttöku á 

vinnumarkaði (Guðný Björk Eydal o.fl., 2012; Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2005). 

Mikilvægt er að þeir, sem sækjast eftir endurhæfingar- eða örorkulífeyri, eigi kost á 

starfsendurhæfingu. Jafnframt að hún verði hluti af því ferli sem þeir eiga rétt á og ber að 

sækja (Ríkisendurskoðun, 2012). 

1.5 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í níu kafla. Fyrsti kafli inniheldur inngang, aðdraganda, gildi, 

rannsóknarspurningar, inngang að fræðilegum bakgrunni og uppbyggingu verkefnis. Í öðrum 

til fimmta kafla er fræðilegum bakgrunni gerð skil. Þar er fræðileg umfjöllun um 

starfsendurhæfingu og kenningarlegan bakgrunn ásamt hlutverki ríkis og sveitarfélaga á sviði 

starfsendurhæfingar. Sjötti kafli fjallar um Samvinnu, starfsendurhæfingu á Suðurnesjum. 

Sjöundi kafli lýsir rannsóknaraðferðinni og greint er frá niðurstöðum rannsóknarinnar í 

áttunda kafla. Í níunda kafla eru umræður og ályktanir þar sem niðurstöður eru dregnar 

saman og rannsóknarspurningum svarað. Í lokin er farið yfir styrk- og veikleika 

rannsóknarinnar auk tillagna að frekari rannsóknum. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum hluta er fjallað um hugtök sem eiga við í starfsendurhæfingu og hvað 

starfsendurhæfing er. Litið verður yfir hvernig þróun áherslna í starfsendurhæfingu hefur 

verið undanfarin ár hér á Íslandi og einnig hvernig úrræði og umgjörð starfsendurhæfingar 

hafa þróast. 

2.1 Hugtakanotkun 

Í gegnum tíðina hafa mismunandi skilgreiningar verið notaðar til að lýsa hugtakinu 

starfsendurhæfing og hvað á sér stað í ferli hennar. Stofnanir og félög á sviði 

starfsendurhæfingar notast alla jafna við hugtökin endurhæfing, starfsendurhæfing og 

atvinnutengd endurhæfing ásamt starfsþjálfun og námi (Halldór S. Guðmundsson, 2012). 

Greinarmunur hefur verið gerður annars vegar á hugtakinu starfsendurhæfing, sem miðar að 

því að efla getu og sjálfsbjargarviðleitni einstaklinga óháð þátttöku á vinnumarkaði, og hins 

vegar á hugtakinu atvinnutengd starfsendurhæfing sem telst vísa til starfs á vinnumarkaði. 

Þá er bæði átt við starf sem er launað og önnur verkefni tengd daglegu lífi (VIRK- 

Starfsendurhæfingarsjóður, 2011).  

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) hefur skilgreint hugtakið endurhæfing sem 

einskonar yfirhugtak starfsemi sem á sér stað þegar fyrri andleg, líkamleg og félagsleg færni 

er þjálfuð. Skilgreining WHO vísar til þess að starfsendurhæfing sé ferli sem felur í sér 

stuðning við einstaklinga með skerta starfsgetu í kjölfar veikinda eða slysa, þar sem 

tilgangurinn er að auka og viðhalda starfshæfni ásamt því að stuðla að endurkomu á 

vinnumarkað. Skilgreining WHO leggur upp með að í endurhæfingu sé unnið með styrkleika 

einstaklings samhliða því að leggja áherslu á að draga úr áhrifum hindrana sem skerða 

starfsgetu. Endurhæfing á að fara fram með markvissum hætti, vera skipulögð og val hvers 

og eins. Í henni felst sjálfsstyrking og efling tengsla við fjölskyldumeðlimi. Á heildina litið er 

markmið hennar að auka lífsgæði og styrkja einstakling til að vera virkari þjóðfélagsþegn 

(World Health Organization [WHO], 2011). 

Í Lokaskýrslu starfshóps um starfsendurhæfingu á Íslandi kemur fram að endurhæfing 

miði að því að vinna með andlega, líkamlega og félagslega skerðingu af völdum sjúkdóma og 

slysa. Lengi vel hafi verið stuðst við sjúkdómshugtakið þegar fjallað var um sjúkling í 

heilbrigðisþjónustu en í starfsendurhæfingu sé ekki viðeigandi að notast einungis við það 
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hugtak. Hugtökin sjúkdómur (disease), skerðing (impairment), hömlun (disability) og fötlun 

(handicap) eiga öll við í stafsendurhæfingu. Notkun á hugtökunum athafnir og þátttaka 

(activities and participation) hefur aukist á alþjóðavettvangi og vísa þau til þess sem 

einstaklingur er fær um að framkvæma. Líklegt er að notkun þeirra í framtíðinni muni taka 

við af hugtökunum hömlun og fötlun þegar átt er við hvað einstaklingur getur í stað þess að 

horfa til þess sem hann getur ekki (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2005). 

Læknisfræðileg endurhæfing miðar að því að draga úr skerðingu og fötlun af völdum 

sjúkdóma og slysa á meðan starfsendurhæfing miðar helst að því að efla einstakling í starfi 

og samfélagslegri þátttöku. Er þá átt við félagsstarf, heimilisstörf, atvinnuþátttöku eða 

launað starf. Með hugtakinu atvinnuleg endurhæfing er aðalmarkmiðið launað starf eða 

þátttaka á vinnumarkaði sem er mun þrengri skilgreining en á hugtakinu starfsendurhæfing 

(Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2005).  

2.2  Starfsendurhæfing 

Skilgreiningar á starfsendurhæfingu miða flestar að því að ná yfir allt það sem hjálpar 

einstaklingi, sem glímir við heilsubrest, að komast aftur til vinnu. 

Waddell, Burton og Kendall (2008) benda á að starfsendurhæfing sé bæði 

hugmyndafræði og aðferð auk þess að vera meðferð og þjónusta. Hugtakið er vítt og margir 

fagaðilar eiga þar hlut að máli. Starfsendurhæfingarferlið á sér stað innan heilbrigðiskerfisins, 

félagslega kerfisins og atvinnulífsins. Auk þess koma sérhæfðir aðilar í 

starfsendurhæfingarúrræðum að ferlinu, ásamt fjölskyldu og vinum einstaklingsins. Allir 

þessir aðilar hafa áhrif á aðstoð við einstaklinginn, honum til sjálfshjálpar og að komast aftur 

út á vinnumarkaðinn. 

Starfsendurhæfing beinist að einstaklingum sem hafa horfið af vinnumarkaði og ekki átt 

afturkvæmt sökum félagslegra og/eða heilsutengdra vandamála. Í starfsendurhæfingu fer 

fram markviss og skipulögð líkamleg, andleg og félagsleg þjálfun þar sem markmiðið er að 

aðstoða fólk að ná fótfestu á vinnumarkaði á ný (Elsa S. Þorvaldsdóttir, 2006). 

Í starfsendurhæfingu fer fram þverfaglegt ferli þar sem litið er til veikinda sem valda 

skertri vinnugetu. Unnið er með hindranir sem einstaklingar glíma við í samfélaginu, svo sem 

á vinnustað og í heilbrigðiskerfinu. Slíkar hindranir fylgja gjarnan í kjölfar langrar 

veikindafjarveru og hafa áhrif á hvort viðkomandi fer aftur til vinnu (Ingibjörg Þórhallsdóttir, 

2010). 
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Starfsendurhæfing, þar sem lögð er áhersla á virkni og endurhæfingu, skilar ávinningi út í 

þjóðfélagið. VIRK - Starfsendurhæfingarsjóður fékk Talnakönnun hf. til að reikna út ávinning 

þess að 40 ára karlmaður fari út á vinnumarkað í stað þess að fá greiddar örorkubætur. 

Miðað við mánaðartekjur upp á 350.000 krónur til 67 ára aldurs væri ávinningurinn um 100 

miljónir króna. Dæmið er vissulega einföldun en sýnir samt sem áður fram á þjóðfélagslegt 

mikilvægi þess að vera á vinnumarkaði (Vigdís Jónsdóttir, 2012). Starfsendurhæfing er í því 

samhengi hagnýt leið til að draga úr örorku og bæta stöðu atvinnulausra til langframa. 

Gagnsemi hennar er ekki síður fólgin í því að bæta stöðu og auka lífsgæði þess sem hana 

hlýtur (Sigurður Thorlacius og Tryggvi Þór Herbertsson, 2005; Heilbrigðis- og tryggingamála-

ráðuneytið, 2005).  

Þrátt fyrir að batahorfur einstaklinga, sem glímt hafa við erfið veikindi, séu misjafnar 

gefa rannsóknir til kynna að einstaklingsmiðuð starfsendurhæfing skili sér í aukinni færni og 

betri andlegri og líkamlegri líðan. Í starfsendurhæfingu eru þátttakendur hvattir til virkni í 

samfélaginu sem skilar sér með auknum félagsauði og samborgaralegum dyggðum 

(Ríkisendurskoðun, 2012). 

Í starfsendurhæfingarferlinu býðst þátttakendum starfsþjálfun sem fer að mestu leyti 

fram á vinnustað. Þar er unnið að skipulagðri endurkomu viðkomandi til starfa þar sem hann 

fær stuðning og aðlögun til að koma í veg fyrir hindranir sem eykur möguleika hans á að 

komast aftur út á vinnumarkaðinn. Aðlögunin getur falið í sér að starfsmaðurinn eigi kost á 

hlutastarfi, breyttum vinnutíma, vinnuumhverfi eða starfsskyldum auk annarra úrræða. 

Rannsóknir sýna að slík aðlögun geti gefið góða raun, bæði hvað varðar félagslegan og 

fjárhagslegan ávinning (Ingibjörg Þórhallsdóttir, 2010). 

Árlega veikjast margir og hafa í kjölfarið sett sér það langtímamarkmið að mæta aftur til 

vinnu en eiga síðan ekki afturkvæmt þangað sökum heilsubrestsins. Samspil vinnu, 

félagslegra þátta og heilsu er oft og tíðum flókið og margþætt. Þess vegna geta aðstæður 

þeirra sem þurfa á stafsendurhæfingu að halda verið flóknar og erfiðar. Til að 

starfsendurhæfing beri árangur verður hún að einkennast af samvinnu og samstarfi ólíkra 

aðila sem að henni koma (Elín Björg Jónsdóttir, 2012).  

2.3 Þróun starfsendurhæfingar 

Lengi vel var vinnumarkaðsstefna óljós og óvirk þar sem útgjöld vegna atvinnuleysis voru 

meðal annars í formi greiðslu bóta. Sérstök lög um vinnumarkaðsaðgerðir voru sett árið 1996 
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sem áttu að tryggja einstaklingum aðstoð til að komast út á vinnumarkaðinn á ný og stuðla 

að jafnvægi á honum (Guðný Björk Eydal o.fl., 2012). Árið 2001 var haldið málþing um 

starfsendurhæfingu á Íslandi og í kjölfar þess var skipaður starfshópur um 

starfsendurhæfingu af þáverandi heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra. Starfshópurinn 

skilaði af sér lokaskýrslu árið 2005 og voru tillögur hans meðal annars þær að 

hagsmunaaðilar kæmu að skipulagningu og fjármögnun sameiginlegs endurhæfingarkerfis, 

auka yrði fjármagn til málaflokksins, bjóða yrði upp á fjölbreytt úrræði og efla samvinnu 

fagaðila með hagsmuni einstaklingsins að leiðarljósi. Einnig lagði hópurinn til að sett yrði upp 

endurhæfingarmiðstöð þar sem fólk fengi viðeigandi mat og yrði í framhaldinu vísað í 

tilhlýðilegt starfsendurhæfingarúrræði (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2005). 

Tillögur starfshópsins náðu ekki fram að ganga og í lok árs 2005 stofnaði þáverandi 

forsætisráðherra nýja nefnd sem var kölluð Bollanefndin (Halldór S. Guðmundsson, 2012). 

Nefndinni var falið að gera nýjar tillögur að samræmingu, bæði í almannatrygginga- og 

lífeyrissjóðakerfinu. Markmiðið var að auka getu einstaklinga til framfærslu og finna leiðir til 

að efla starfsendurhæfingu fyrir þá sem áttu erfiðara uppdráttar á vinnumarkaði vegna 

örorku. Nefndin lagði til að breytingar yrðu gerðar á skilgreiningu á örorku og rétti til 

örorkumats í almannatryggingakerfinu og lífeyrissjóðakerfinu. Einnig að skilið yrði á milli 

mats fyrir þjónustuþörf og réttar til framfærslu. Þá lagði nefndin til að skipulag 

endurhæfingar yrði bætt á mörgum sviðum, meðal annars með skipulagningu 

endurhæfingar, skiptingu kostnaðar ríkis, einstaklinga og sjóða þar sem Tryggingastofnun, 

Vinnumálastofnun og lífeyrissjóðir kæmu saman að því að gera þjónustusamninga um 

starfsendurhæfingu við einkaaðila, fyrirtæki á vegum stéttarfélaga, opinber fyrirtæki eða 

stofnanir ríkis og sveitarfélaga. Nefndin gerði grein fyrir að beita yrði snemmtækri íhlutun 

svo endurhæfing gæti hafist svo fljótt sem auðið væri, auk þess sem koma yrði á fót 

einstaklingsmiðaðri þjónustu í þeim tilgangi að efla tengsl einstaklinga og vinnumarkaðar. 

Nefndin var sammála áliti fyrri nefndar um að skortur væri á samhæfingu og að 

þjóðfélagslegur ávinningur yrði af því að efla starfsendurhæfingarúrræði 

(Forsætisráðuneytið, 2007).  

Lög um vinnumarkaðsaðgerðir nr. 55/2006 voru sett árið 2006. Í kjölfarið var skipulagi á 

vinnumarkaðsaðgerðum breytt þar sem leitast var við að koma í veg fyrir að þær aðgerðir 
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sem í boði væru takmörkuðust við greiðslur, heldur miðuðu frekar að þörfum einstaklinga 

sem á þeim þyrftu að halda (Þingskjal 1194, 2005-2006). 

Virk vinnumarkaðsúrræði vísa til þess að Vinnumálastofnun skuli bjóða þeim sem eru án 

atvinnu þátttöku í úrræðum sem miða að því að efla atvinnuleitendur til að komast út á 

vinnumarkaðinn (Halldór S. Guðmundsson, 2012). Í því felst vinnumiðlun, mat á hæfni 

umsækjenda og skipulag vinnumarkaðsúrræða með tilliti til færni viðkomandi. Stofnunin skal 

á hverjum tíma finna leiðir sem eru árangursríkar til að sem flestir snúi aftur til vinnu. 

Ráðgjafar Vinnumálastofnunar eiga að meta úrræði fyrir hvern og einn í samráði við hann og 

veita einstaklingsmiðaða þjónustu (Þingskjal 1194, 2005-2006). 

Í lögum um vinnumarkaðsaðgerðir teljast þau úrræði sem falla undir 

vinnumarkaðsúrræði vera starfsþjálfun, reynsluráðning, námssamningur, atvinnutengd 

endurhæfing, þróun eigin viðskiptahugmynda, frumkvöðlastarf, sérstök átaksverkefni og 

sjálfboðaliðastarf. Samkvæmt lögunum skal Vinnumálastofnun eiga samstarf við aðrar 

þjónustustofnanir þegar unnið er að því að finna úrræði fyrir þá sem eru 

langtímaatvinnulausir, minna menntaðir, með skerta félagsfærni, heilsubrest og takmarkaða 

starfsgetu. Á það við þegar atvinnuleitandi þarf á þjónustu annarra fagaðila að halda til að ná 

árangri við að auka vinnufærni sína til þátttöku á vinnumarkaði. Ráðgjöfum 

Vinnumálastofnunar er einnig ætlað að tilkynna til þeirra þjónustuaðila sem við á, tilvik þar 

sem atvinnuleitendur fylgja ekki viðeigandi áætlun um atvinnuleit og þátttöku í úrræðum. 

Slíkir samstarfsaðilar geta verið félagsþjónusta sveitarfélaga, Tryggingastofnun ríkisins og 

svæðisskrifstofur málefna fatlaðra (Guðný Björk Eydal o.fl., 2012; Halldór S. Guðmundsson, 

2012). 

Í gegnum tíðina hafa verkalýðshreyfingin og atvinnurekendur gegnt ákveðnu hlutverki 

við að byggja upp velferðarkerfið, til dæmis með stofnun og rekstri lífeyrissjóða, 

atvinnuleysistryggingum og rétti til launa ásamt veikinda- og bótarétti. Í því skyni ákváðu 

aðilar vinnumarkaðarins að semja um stofnun og starfsemi starfsendurhæfingarsjóðs í 

kjarasamningum árið 2008. Tilgangurinn var auka og tryggja þjónustu til einstaklinga sem 

búa við skerta heilsu. Við stofnun starfsendurhæfingarsjóðsins tóku aðilar vinnumarkaðarins 

sig saman um að bera samfélagslega ábyrgð og byggja upp starfsendurhæfingu á 

vinnumarkaði (Alþýðusamband Íslands, 2009). 
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VIRK- Starfsendurhæfingarsjóður var stofnaður árið 2008 og hóf starfsemi sína árið 2009. 

Hlutverk sjóðsins er að draga með markvissum hætti úr líkum á að launafólk hverfi af 

vinnumarkaði vegna varanlegrar örorku með því að auka virkni, efla starfsendurhæfingu og 

fleiri úrræðum. Hugmyndafræði sjóðsins miðar að því að fá einstaklinga til að bera ábyrgð á 

sjálfum sér og til að fá laun í veikindum þurfi þeir að vinna að bættu heilsufari sínu. Sjóðnum 

er einnig ætlað að styðja við rannsóknir og þróun á sviði starfsendurhæfingar ásamt því að 

auka þekkingu og reynslu á sviðinu. Ráðgjafar leggja mat á ástand einstaklinga, sem til þeirra 

leita, ásamt þörf fyrir starfsendurhæfingu. Ef þörf er talin á sérfræðiaðstoð greiðir sjóðurinn 

fyrir hana og fleiri úrræði með það að leiðarljósi að stuðla að aukinni starfsgetu einstaklinga 

(VIRK - Starfsendurhæfingarsjóður, e.d.a; e.d.b). 

Lög um atvinnutengda starfsendurhæfingu og atvinnutengda starfsemi 

starfsendurhæfingarsjóða nr. 60/2012 voru samþykkt á Alþingi í júní 2012 og tóku gildi 1. 

október 2012. Í 2. gr. laganna kemur fram að markmið þeirra sé að tryggja einstaklingum 

með skerta starfsgetu í kjölfar veikinda eða slysa atvinnutengda starfsendurhæfingu. 

Jafnframt kemur fram að starfsendurhæfingarsjóðir ásamt ríki og sveitarfélögum og 

stofnanir á vegum þeirra skuli starfa saman eins og kostur er við að mynda heildstætt kerfi 

endurhæfingar. Stofnunum er ætlað að leitast við að skilgreina og sinna hlutverkum sínum 

með þeim hætti að sem flestir geti verið virkir á vinnumarkaði (Þingskjal 1173, 2011-2012). 

 Í lögunum er gert ráð fyrir að starfsendurhæfingarsjóðir standi straum af kostnaði vegna 

atvinnutengdra starfsendurhæfingarúrræða og beri samhliða ábyrgð á þeim. Með 

lagasetningunni var fyrirkomulagi á atvinnutengdri starfsendurhæfingu breytt þar sem hún 

var flutt frá hinu opinbera til starfsendurhæfingarsjóða. Enn sem komið er einungis einn 

starfsendurhæfingarsjóður starfandi, það er að segja VIRK- Starfsendurhæfingarsjóður 

(Þingskjal 1173, 2011-2012).  
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2.4 Umgjörð starfsendurhæfingar 

Með tíð og tíma hefur umgjörð starfendurhæfingar orðið fjölþættari hvað varðar umfang, 

framkvæmd og eignarhald. Upphaflega hófst skipulag slíkrar starfsemi með berklasjúklingum 

á Reykjalundi snemma á fimmta áratug síðustu aldar og er sú stofnun enn sú stærsta sinnar 

tegundar á landinu (Ríkisendurskoðun, 2012). Eftir síðustu aldamót voru stofnaðar margar 

þjónustueiningar á sviði endurhæfingar. Á þeim tíma voru flestar þjónustustofnanir með 

samning við félagsþjónustuna um að veita fötluðum einstaklingum hæfingu eða 

starfsendurhæfingu. Nokkrar starfsstöðvar sinntu heilsufarslegri endurhæfingu og voru hluti 

af heilbrigðiskerfinu. Má þar nefna Reykjalund, Endurhæfingardeild Landspítala 

háskólasjúkrahúss á Grensási, Heilsustofnun Náttúrulækningarfélagsins og Kristnes í Eyjafirði 

(Halldór S. Guðmundsson, 2012). 

Á níunda áratugnum fjölgaði þjónustueiningum á sviði starfsendurhæfingar, bæði í 

samvinnu við félagsþjónustu sveitarfélaganna og/eða í samstarfi við Tryggingastofnun 

ríkisins, Vinnumálastofnun og heilbrigðisstofnanir. Í dag eru um 20 starfsendurhæfingar-

stöðvar starfræktar í öllum landshlutum. Allar hafa þær að leiðarljósi að virkja einstaklinga til 

starfs eða annarrar þátttöku í samfélaginu. Stærstu starfsendurhæfingarstöðvarnar eru 

Reykjalundur, Janus endurhæfing ehf., Starfsendurhæfing Norðurlands og Hringsjá. Auk 

þeirra má nefna systurstofnanir Starfsendurhæfingar Norðurlands sem voru stofnaðar víða 

um land. Þær eru: Starfsendurhæfing Skagafjarðar, Starfsendurhæfing Vestfjarða, Samvinna, 

starfsendurhæfing á Suðurnesjum, Starfsendurhæfing Austurlands og Starfsendurhæfing 

Hafnarfjarðar (Halldór S. Guðmundsson, 2012; Ríkisendurskoðun, 2012). Á vegum 

Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar eru einnig rekin úrræðin Kvennasmiðjan, Karlasmiðjan og 

Grettistak í samstarfi við Tryggingastofnun Ríkisins. Þau úrræði eru ætluð einstaklingum sem 

hafa fengið greidda fjárhagsaðstoð til lengri tíma (Guðrún Hannesdóttir, 2009). 

Frá því að VIRK - Starfsendurhæfingarsjóður (VIRK) var stofnaður hafa um 4.200 manns 

nýtt sér þjónustu hans. Um 1.500 manns eru í þjónustu á vegum VIRK árið 2013. Notendur 

þjónustu VIRK eru annað hvort á launum í veikindum eða fá greidda dagpeninga frá 

sjúkrasjóðum stéttarfélaga. Þá er einnig talsverður hópur á örorkulífeyri, 

endurhæfingarlífeyri, virkur í atvinnuleit eða nýtur framfærslu hjá félagsþjónustu 

sveitarfélaga. Um 1.900 manns hafa lokið þjónustu hjá VIRK og við lokin höfðu 52% þeirra 

launatekjur, 22% voru örorkulífeyrisþegar, 14% voru á atvinnuleysisbótum, 6% með annað, 

3% voru endurhæfingarlífeyrisþegar og 3% á námslánum (Vigdís Jónsdóttir, 2013).  
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2.4.1 Áherslur á samþættingu stofnana 

Í kafla 2.3 um þróun starfsendurhæfingar kom fram að skortur hefði verið á samhæfingu 

stofnana. Með stofnun VIRK - Starfsendurhæfingarsjóðs var stigið skref í átt að samhæfingu 

þar sem hann sinnir þjónustu á öllu landinu. Sjóðurinn mun sjá um heildaruppbyggingu 

endurhæfingar og starfsendurhæfingarúrræða en óljóst er hvaða áhrif sú samþætting mun 

hafa á þær þjónustustofnanir sem fyrir eru á sviði starfsendurhæfingar. Einnig má velta fyrir 

sér hvaða áhrif slík samþætting muni hafa á notendur (Halldór S. Guðmundsson, 2012).  

VIRK - Starfsendurhæfingarsjóður er fjárhagslega sterk og sjálfstæð stofnun sem er að 

ryðja sér til rúms á sviði velferðarþjónustunnar samhliða þjónustu ríkis og sveitarfélaga. Kann 

það að hafa áhrif á samþættingu þjónustu og úrræða sem getur bitnað á notendum, ef ekki 

er vel að verki staðið. Eins og fram hefur komið er hlutverk sjóðsins að draga markvisst úr 

líkum á að fólk hverfi af vinnumarkaði sökum örorku. Boðið hefur verið upp á fjölda úrræða 

víða um land sem hafa ekki einungis miðað að því að koma fólki á vinnumarkað. Hluti 

notenda þeirrar þjónustu mun eflaust ekki verða fær um að taka þátt í endurhæfingaráætlun 

sem VIRK setur sem skilyrði (Halldór S. Guðmundsson, 2012; Ríkisendurskoðun, 2012).  

 Halldór S. Guðmundsson (2012) benti á í grein sinni að til að innleiðing nýs fyrirkomulags 

myndi ganga sem best þyrfti að marka heildarstefnu í málaflokknum. Hann benti á að 

skilgreina þyrfti hlutverk ríkis og sveitarfélaga á sviðinu, framboð í velferðaþjónustu, ábyrgð 

og skyldur, starfsmannahald og stjórnun. Setja þyrfti almennar reglur um starfsleyfi og 

hvernig eftirliti með þjónustunni yrði háttað. Með setningu laga um atvinnutengda 

stafsendurhæfingu og starfsemi starfsendurhæfingarsjóða nr. 60/2012 var skipulagi á 

atvinnutengdri endurhæfingu komið í ákveðinn farveg. Þá var ríki og sveitarfélögum og 

stofnunum á vegum þeirra gert að starfa saman og mynda heilstætt kerfi endurhæfingar 

með það að markmiði að sem flestir ættu þess kost að vera á vinnumarkaði.  
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3 Kenningarlegur bakgrunnur 

Kenningar hafa mikil áhrif á vinnu og hugsanir félagsráðgjafa. Þannig stuðlar notkun 

mismunandi kenninga að ólíkri nálgun sem skilar sér í aukinni virkni og hagstæðum 

breytingum (Payne, 2005). Hér er fjallað um kerfis- og vistfræðikenningar sem falla vel að 

vinnu í starfsendurhæfingarferli og kreppukenningar en þær eru gagnlegar við að útskýra 

hvernig atvik og áföll getur haft áhrif á fólk.  

3.1 Kerfiskenning  

Kerfiskenning (Systems Theory) er ein af kenningum í félagsráðgjöf sem lýsa því hvernig 

einstaklingar verða fyrir áhrifum af umhverfi sínu. Uppruna hennar má rekja til ársins 1940 

þegar brautryðjandinn Ludwig Von Bertalanffy setti fram kenningu (General Systems Theory) 

um það hvernig einingar í samfélaginu hafa áhrif hver á aðra (Payne, 2005). Bertalanffy var 

líffræðingur og vísindaheimspekingur og hann vildi þróa kenningu sem gæti verið eins konar 

regnhlíf sem fæli í sér heimspeki, sálfræði, eðlisfræði og efnafræði. Hann taldi allar lífverur 

tilheyra ákveðnum kerfum og með kenningu sinni vildi hann stuðla að auknum skilningi á 

menningu og samfélagi sem heild. Bertalanffy lagði áherslu á samskipti innan eininga og á 

milli þeirra. Hann taldi ekki einungis eina leið að lausn heldur væru margar leiðir í boði, þar 

sem sumar henta betur en aðrar (Nichols, 2013). 

Kerfiskenningin hafði mikil áhrif á félagsráðgjöf í kringum 1970 þar sem hún leggur 

áherslu á að skoða einstaklinginn út frá þeim áhrifum sem umhverfið hefur á hann en ekki út 

frá einstaklingnum sjálfum. Sú hugmyndafræði er ólík öðrum kenningum sem einblína 

yfirleitt á einstaklinginn sjálfan. Hugmyndir Bertalanffy voru þróaðar yfir á félagslega 

umhverfið (Social Systems) þar sem lögð var áhersla á að skoða einstaklinginn út frá 

félagslegum áhrifum í samspili við einingarnar í umhverfinu, allt frá þeirri einingu sem kölluð 

er fjölskylda til stofnana (Payne, 2005). Í bókinni Modern social work theory kemur fram að 

Pincus og Minahan hafi skipt þessum kerfum í þrjá megin flokka. Í fyrsta flokknum eru 

óformleg kerfi (Informal or Natural Systems) eins og fjölskylda, vinir og vinnufélagar. Í öðrum 

flokki eru formleg kerfi (Formal Systems) eins og verkalýðsfélög og minni hópar í samfélaginu 

og í þriðja flokki eru síðan samfélagsleg kerfi (Societal Systems) eins og sjúkrahús og 

skólastofnanir (Payne, 2005). 



22 

Ávinningurinn af innleiðingu kerfiskenningarinnar var sá að stofnanir, sem sinntu 

félagslegum málefnum, hófu samvinnu. Minni stofnanir hófu samstarf með hinum stærri eða 

jafnvel sameinuðust þeim (Payne, 2005). Kerfiskenningin fellur vel að þeirri hugmyndafræði 

sem félagsráðgjafar vinna eftir þar sem heildarsýn í félagsráðgjöf miðar að því að greina 

vanda einstaklings í samhengi við umhverfi hans. Þannig má greina persónuleika 

einstaklingsins, tengsl hans og félagslegt umhverfi og leggja grunn að meðferðaráætlun sem 

aðstoðar hann til sjálfshjálpar (Hrefna Ólafsdóttir, 2006). 

3.2 Vistfræðikenning 

Vistfræðikenningin (Ecological Systems Theory) útskýrir hvernig félagslegt umhverfi hefur 

áhrif á hegðun einstaklingsins. Vistfræðin tengist heildarsýn sem félagsráðgjafar vinna eftir á 

þann veg að hún skiptir félagslegu umhverfi einstaklings í fjögur kerfi sem öll tengjast: 

 Míkrókerfið er nánasta umhverfi einstaklingsins eins og heimili, skóli eða vinnustaður. 

 Mesókerfið felur í sér samskipti einstaklingsins í daglegu lífi. Það nær til samskipta á 

milli míkrókerfa, til að mynda heimilis og vinnu. 

 Exókerfið snýst um félagslega þætti í samfélaginu sem hafa áhrif á einstaklinginn, eins 

og áhrif sem börn verða fyrir til dæmis vegna atvinnuleysis foreldra.  

 Macrókerfið er víðara félagslegt umhverfi sem minni kerfin eru hluti af og nær til 

menningarlegra gilda, laga og venja í samfélaginu (Farley, Smith og Boyle, 2006). 

Vistfræðikenningin er gjarnan notuð til að útskýra hvernig einstaklingur tengist umhverfi sínu 

hverju sinni og hvernig hann vinnur úr þeim samböndum (Farley, Smith og Boyle, 2006). Sú 

heildarsýn sem félagsráðgjafar vinna eftir tekur mið af umhverfi einstaklings og hvernig 

kerfin í umhverfi hans hafa áhrif á hann. Á það við um fjölskyldu, hópa, félagslegt umhverfi 

og samfélagið í heild sinni. Heildarsýnin byggir á að greina vanda einstaklings út frá tengslum, 

félagslegum áhrifum og víðara félagslegu umhverfi þar sem er ekki einungis horft á 

persónubundna þætti hans. Kerfiskenningin og vistfræðikenningin lúta því sömu lögmálum 

og sú heildarsýn sem félagsráðgjafar vinna eftir til að greina vanda einstaklingsins út frá 

heildinni (Payne, 2005).  
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3.3 Kreppukenning  

Margir þeirra einstaklinga sem koma í starfsendurhæfingu hafa verið lengi frá vinnu og glímt 

við líkamleg og/eða andleg veikindi (VIRK - Starfsendurhæfingarsjóður, 2011). Atvinnuleysið 

sem slíkt getur síðan haft umtalsverð áhrif á líðan og heilsu fólks. Félagsráðgjafar vinna 

gjarnan eftir kreppukenningum til að aðstoða fólk við að vinna úr áföllum sem það hefur 

orðið fyrir á lífsleiðinni. Þátttakendum í starfsendurhæfingu stendur meðal annars til boða að 

fá einstaklingsmiðaða meðferð hjá fagfólki, eins og félagsráðgjöfum og sálfræðingum, til að 

takast á við persónulega erfiðleika.  

Johan Cullberg (1985) gerir grein fyrir því að hugtakið kreppa hafi í vaxandi mæli verið 

notað til að útskýra sálfræðileg viðbrögð einstaklings gagnvart innri og ytri erfiðleikum og 

vanda. Samkvæmt þessari skilgreiningu á kreppa sér stað þegar skerðing verður á notkun 

fyrri lífsreynslu og viðbrögðum sem hamlar því að einstaklingurinn nái tökum á aðstæðum. 

Út frá sjónarhorni sálfræðinnar er litið til fjögurra þátta þegar unnið er með andlega kreppu: 

 Í fyrsta lagi er mikilvægt er að þekkja orsakirnar. Kreppur geta verið tvennskonar; 

annars vegar er um að ræða þroska- og lífskreppu sem á sér stað þegar ytri áhrif í 

eðlilegu lífi verða einstaklingnum ofviða. Má þá nefna barnsfæðingar, endurkomu 

á vinnumarkað eftir langt frí eða breytingar eins og að fara á eftirlaun. Hins vegar 

er áfallakreppa sem á sér gjarnan stað þegar einstaklingur verður fyrir skyndilegu 

eða óvæntu ytra álagi. Má í því samhengi nefna atvik sem fela í sér lífshættu, ógn 

við félagslegt öryggi eða óvissu um hvort grundvallarþörfum verði fullnægt. 

Dæmi um slíkt getur verið skyndilegt andlát, efnahagslegt hrun eða fyrirvaralaus 

atvinnumissir.  

 Í öðru lagi þarf að huga að því hver persónuleg þýðing atviksins er fyrir 

viðkomandi. Fólk bregst á mismunandi hátt við uppákomum og þær geta haft 

misjafnlega mikil áhrif á það. Fagaðili þarf því að afla sér þekkingar á lífi og þroska 

einstaklingins. Á lífsleiðinni mótar reynsla fólk þar sem það reynir stöðugt að 

tengja nýja reynslu við fyrri upplifun og mynda samfellda heild. Tilfinningaþroski 

og vitsmunir sem einstaklingar þroska með sér í bernsku eru undirstaða þess 

hvernig þeir bregðast við erfiðleikum á fullorðinsárum. Til dæmis má nefna börn 

sem alast upp við atvinnuleysi foreldra. Þau geta haft annað viðhorf til 

atvinnuleysis en börn sem ólust ekki upp við slíkar aðstæður.  



24 

 Í þriðja lagi er nauðsynlegt fyrir fagfólk að þekkja aldursskeið einstaklingins. Lífið 

einkennist af stöðugum breytingum og þroskaferli þar sem aldur getur haft áhrif 

á það hvernig einstaklingur tekst á við álag og breytingar. Ólíklegt er að 

atvinnuleysi hafi sömu áhrif annars vegar á tvítugan og hins vegar fertugan 

einstakling. Aðstæður þeirra og þroski eru líklega ólík og viðbrögðin einnig. 

 Í fjórða lagi er mikilvægt að skoða félagsleg skilyrði og aðstæður fjölskyldunnar. 

Hún skiptist í margar litlar einingar þar sem allir einstaklingar hennar hafa áhrif 

hver á annan og mynda eina heild. Allir þurfa að eiga náið samstarf og ef einhver 

á við erfiðleika að etja getur það haft áhrif á alla í fjölskyldunni. Samstilltir 

fjölskyldumeðlimir geta veitt hver öðrum stuðning en sundurleitar fjölskyldur 

geta átt í erfiðleikum með að vinna úr vanda og kreppu fjölskyldumeðlima 

(Cullberg, 1985). 

Andlegri kreppu er gjarnan skipt upp í fjögur stig til að auðvelda meðferð og auka skilning á 

þeim. Þessi stig eru lostastig, viðbragðsstig, úrvinnslustig og skilningsstig. Ekki er hægt að 

aðskilja stigin algjörlega. Í sumum tilfellum getur hreinlega vantað eitt stig eða það á sér stað 

á sama tíma og annað stig. Andleg kreppa getur einnig verið röð af kreppum og 

stigskiptinguna ber því að nota til útskýringar en ekki alhæfingar. Á lostastigi á 

einstaklingurinn erfitt með að takast á við og vinna úr raunveruleikanum. Hann getur virst 

vera yfirvegaður á yfirborðinu en er í raun í uppnámi. Viðbragðsstig hefst þegar 

einstaklingurinn hefur áttað sig á hvað gerst hefur. Hann reynir að púsla saman staðreyndum 

og ná aftur tökum á veruleikanum. Þegar úrvinnsla hefst má segja að bráðastigi kreppunnar 

sé lokið. Einstaklingurinn hættir að einblína á áfallið og fer að horfa til framtíðar á ný. 

Atburðurinn verður stöðugt fjarlægari í huga hans og hann tekst á við tilfinningar sínar. 

Skilningsstigið er lokastig andlegrar kreppu sem hefur engan endi. Á þessu stigi hefur 

reynslan engin truflandi áhrif á einstaklinginn ef hann hefur unnið úr reynslu sinni. Kreppan 

verður áfram hluti af lífsreynslu hans og þroska (Cullberg, 1985). 

Áföll geta brotið niður hefðbundið fjölskyldulíf og fjölskyldan myndar þá ekki það 

öryggisnet sem hún á að vera. Afleiðingar kreppu geta birst í líkamlegum og andlegum 

einkennum, svo sem svefnleysi og lystarleysi. Hún kemur róti á hugsun og truflar daglegt líf. 

Lífskreppa er skilyrði þroska og sjálfsþekkingar en getur valdið langtíma andlegum veikindum 

og örorku til lífstíðar. Meðferð getur komið í veg fyrir að sálræn vandamál kreppu þróist 

(Cullberg, 1985; Myer og Moore, 2006).  
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3.4 Atvinnuleysi og afleiðingar þess 

Fræðimenn hafa rannsakað áhrif atvinnuleysis á fólk. Niðurstöður þeirra sýna að atvinnuleysi 

hefur bæði andleg, líkamleg og samfélagsleg áhrif. Það að missa vinnuna, lenda í varanlegu 

atvinnuleysi og að atvinnuleit beri ekki árangur hefur neikvæðar afleiðingar fyrir 

einstaklinginn, fjölskyldu hans og umhverfið sem hann býr í. Neikvæðar afleiðingar geta birst 

í versnandi kjörum og afkomu, andlegri og líkamlegri vanlíðan, hnignandi fjölskyldulífi og 

rofnum tengslum við annað fólk (Jón Björnsson, 1994).  

Áhrifa andlegrar vanlíðunar gætir yfirleitt fyrr en áhrifa líkamlegrar vanlíðunar, jafnvel 

strax eftir þrjá mánuði án vinnu. Þeim einkennum má líkja við einkenni áfallastreituröskunar 

þar sem rannsóknir benda til þess að þeir sem eru atvinnulausir finni fyrir meiri kvíða, álagi 

og óhamingju en þeir sem eru á vinnumarkaði (Jón Sigurður Kárason, 2008). Atvinnulausir 

einstaklingar eru líklegri til að eiga við geðræn vandamál að stríða, glíma við þunglyndi, 

misnota áfengi og lyf ásamt því að hafa minna sjálfstraust og sjálfsvirðingu (Dutta, Gervey, 

Chan, Chou og Ditchman, 2008; Halldór S. Guðmundsson, 2008).  

Samkvæmt rannsóknum hættir atvinnulausum til að einangrast þar sem dregur úr virkni 

þeirra og eftir langvarandi atvinnuleysi geta þeir jafnvel misst löngunina til að lifa. Algengt er 

að fólki án atvinnu finnist það hafa lítil eða engin áhrif og ekki geta tekið málin í sínar hendur 

sem kann að leiða til aukinnar streitu og hafa veruleg áhrif á heilsufar. 

Samanburðarrannsóknir á vinnandi fólki og atvinnulausum sýna að bæði andleg og líkamleg 

heilsa þeirra síðarnefndu er lakari. Hjá þeim hópi eru viðtöl við lækna og innlagnir á 

sjúkrahús fleiri (Halldór S. Guðmundsson, 2008; Jón Björnsson, 1994).  

Áhrif atvinnuleysis geta komið niður á fjölskyldutengslum og vinaböndum. Hlutverk í 

fjölskyldunni geta breyst þegar sá atvinnulausi er ekki lengur fyrirvinnan, fjárhagsstaðastaða 

fjölskyldunnar breytist, fjölskyldubönd verða viðkvæm og reyna á alla. Spenna milli hjóna, 

foreldra og barna eykst og rannsóknir sýna fram á aukna tíðni hjónaskilnaða, ofbeldis og 

vanrækslu í kjölfar atvinnuleysis. Varanlegt atvinnuleysi er því afar neikvætt ástand sem 

dregur verulega úr hamingju og hefur áhrif á samfélagið allt (Jón Björnsson, 1994). 
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4 Hlutverk ríkis og sveitarfélaga á sviði starfsendurhæfingar 

 Í íslenskri velferðaþjónustu koma margir aðilar að endurhæfingu einstaklinga sem hafa 

skerta vinnufærni, hvort sem hún er meðfædd eða tengd afleiðingum veikinda eða slysa. 

Áhersla hefur verið lögð á að þjónustuaðilar vinni vel saman við að veita mismunandi 

þjónustu til að unnt sé að mæta þörfum þessa hóps svo vel sé. Í þessum kafla er leitast við að 

lýsa helstu verkefnum félagsþjónustu ríkisins og félagsþjónustu sveitarfélaga á sviði 

starfsendurhæfingar og fjallað um samhæfingu þessara ólíku aðila.  

4.1 Félagsþjónusta ríkisins 

Ríkið, það er að segja ráðuneyti og stofnanir á vegum þess, fer með umsjón, framkvæmd og 

eftirlit félagslegrar þjónustu. Umfang félagsþjónustunnar er vítt og málaflokkar hennar 

margir. Má þar nefna húsnæðismál, málefni innflytjenda, málefni aldraðra og jafnréttismál. 

Ekki verður þó farið yfir þá málaflokka í þessari umræðu heldur einungis þau atriði er snerta 

starfsendurhæfingu. 

4.1.1 Atvinnuleysistryggingar 

Atvinnuleysi er samfélagsleg ógn sem vegur að grunnstoðum samfélagsins. Sýnt hefur verið 

fram á að atvinnuleysi er samfélaginu afar kostnaðarsamt, meðal annars í formi óvirks 

vinnuafls, kostnaðar við bætur og endurhæfingu, auk annars samfélagslegs kostnaðar 

(Guðný Björk Eydal o.fl., 2012). Samkvæmt vinnumarkaðsrannsókn á vegum Hagstofu Íslands 

voru í desember árið 2012 að jafnaði 189.500 manns á vinnumarkaði. Af þeim voru 170.300 í 

vinnu og 10.100 án vinnu og í atvinnuleit. Af heildinni mældist atvinnuþátttaka 80%, hlutfall 

starfandi var 75,5% og atvinnuleysi var 5,6%. Þá var atvinnuleysi á meðal karla 6,2% og 5% á 

meðal kvenna (Hagstofa Íslands, 2013). 

Lög um atvinnuleysistryggingar nr. 54/2006 tryggja launamönnum og sjálfstætt starfandi 

einstaklingum á aldrinum 18-70 ára á innlendum vinnumarkaði rétt til atvinnuleysisbóta. 

Markmiðið með lögunum er að tryggja tímabundna fjárhagsaðstoð á meðan leitað er að nýju 

starfi. Atvinnuleysisbætur eru greiddar úr atvinnuleysistryggingarsjóði og fer 

Vinnumálastofnun með yfirstjórn vinnumiðlunar í landinu.  
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Hlutverk Vinnumálastofnunar eru meðal annars að halda skrá yfir laus störf sem eru í 

boði um landið allt og veita atvinnuleitendum aðstoð við að finna störf við hæfi. Jafnframt að 

aðstoða atvinnurekendur við ráðningu starfsfólks. Vinnumálastofnun annast einnig skráningu 

atvinnulausra, útreikninga og sér um greiðslu atvinnuleysisbóta. Þá sér stofnunin um skipulag 

vinnumarkaðsúrræða svo sem námskeiða, starfsúrræða, ráðgjafar, námsúrræða og 

atvinnutengdrar endurhæfingar (Vinnumálastofnun, e.d.). 

Í lögum um atvinnuleysistryggingar er skilyrði einstaklings vegna umsóknar um 

atvinnuleysisbætur að vera búsettur og staðsettur á Íslandi, vera atvinnulaus og virkur í 

atvinnuleit ásamt því að vera vinnufær og reiðubúinn til að ráða sig til almennra starfa. 

Einnig að hafa stundað að minnsta kosti 25% starf í þrjá mánuði á síðustu 12 mánuðum. 

Hámarksbótaréttur atvinnuleysisbóta er 36 mánuðir. Umsókn um atvinnuleysisbætur skal 

vera skrifleg á og henni skal meðal annars fylgja vottorð vinnuveitanda, staðfesting á stöðvun 

rekstrar og önnur tilfallandi gögn sem Vinnumálastofnun krefst að fylgi. Jafnframt þurfa að 

koma fram allar upplýsingar sem varða vinnugetu umsækjanda.  

Í lok desember árið 2012 voru 9.489 manns atvinnulaus. Rúmlega 2.800 manns tóku þátt 

í margskonar námskeiðum og vinnumarkaðasúrræðum á vegum Vinnumálastofnunar. 

Rúmlega 1.600 manns voru í grunnúrræðum og á ýmsum námskeiðum og rúmlega þúsund 

manns í starfsþjálfun í gegnum átakið Vinnandi vegur. Þá var 131 einstaklingur í ýmisskonar 

starfstengdum úrræðum. Kynjaskipting í úrræðunum var nokkuð jöfn eða 1.419 karlar 

(50,1%) og 1.411 konur (49.9%) (Vinnumálastofnun, 2013).  

Samkvæmt innlendum og erlendum rannsóknum er atvinnuleysi algengara á meðal 

sumra hópa í samfélaginu en annarra. Konur, yngra fólk, minna menntaðir og ýmsir 

minnihlutahópar eru líklegri til að missa vinnuna en aðrir (Guðný Björk Eydal o.fl., 2012).  

Niðurstöður rannsóknar Sigurðar Thorlacius og Stefáns Ólafssonar (2008) benda til að 

tengsl séu á milli atvinnuleysis og aukinnar nýskráningar örorkulífeyrisþega. Annars vegar 

fjölgar nýskráningum öryrkja þegar atvinnuleysi eykst og hins vegar fækkar skráningum 

örorkulífeyrisþega þegar dregur úr atvinnuleysi en þó í minna mæli. Hugsanlega má rekja 

ástæðurnar til þess að þegar þrengir að á vinnumarkaði falla þeir sem glíma við heilsufarsleg 

vandamál fyrr af vinnumarkaði en þeir sem eru með fulla starfsgetu.  
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4.1.2 Örorkulífeyrir 

Lög um almannatryggingar nr. 100/2007 kveða á um félagslega aðstoð til þeirra sem þurfa af 

líkamlegum eða andlegum aðstæðum fjárhagslegan stuðning í formi lífeyris eða slysabóta. 

Slík aðstoð nær ekki síst til öryrkja og annarra sem búa við skerta færni. Tryggingastofnun 

annast framkvæmd laganna og Sjúkratryggingar Íslands framkvæmd slysatrygginga. 

Samkvæmt lögunum er réttur einstaklinga bundinn ákveðnum skilyrðum sem fylgir þeim 

þrátt fyrir að flutt sé frá Íslandi til annarra landa þar sem gagnkvæmir samningar um 

tryggingavernd eru í gildi. Lífeyristryggingar taka til ellilífeyris, örorkulífeyris, aldurstengdrar 

örorkuuppbótar, tekjutryggingar, örorkustyrks og barnalífeyris. 

Örorka er metin á grundvelli 18. gr. laga um almannatryggingar. Tryggingastofnun annast 

matið samkvæmt sérstökum örorkumatsstaðli. Heimilt er að setja þau skilyrði að 

umsækjandi gangist undir sérstakt mat með tilliti til endurhæfingar og viðeigandi 

endurhæfingar áður en til örorkumats kemur. Á meðan slík endurhæfing fer fram er heimilt 

að greiða tímabundinn endurhæfingarlífeyri samkvæmt 7. gr. laga um félagslega aðstoð. 

Samkvæmt 18. gr. kemur fram að rétt til örorkulífeyris eigi einstaklingar á aldrinum 18-67 ára 

sem hafa verið búsettir á Íslandi í að minnsta kosti þrjú síðustu ár áður en umsókn um 

örorkumat hafi verið lögð fram, eða í 6 mánuði ef starfsorka var óskert þegar þeir settust að í 

landinu. Sama á við um einstaklinga sem metnir eru til 75% örorku til langframa vegna 

afleiðinga læknisfræðilegra sjúkdóma eða fötlunar. Hluti bótanna er tekjutengdur og tekur 

mið af aðstæðum hvers og eins, líkt og fjölda barna og aldri þeirra. Örorkulífeyrir er veittur í 

ákveðinn tíma í senn og sækja þarf um endurmat á bótarrétti að honum liðnum. Þegar sótt 

er um endurmat fer í gang sama ferli og í upphafi.  

Öryrkjum á Íslandi hefur fjölgað síðustu ár og nam fjölgunin um 8,1% á milli áranna 2007-

2010. Árið 2011 voru 16.448 einstaklingar með gilt örorkumat Tryggingastofnunar en 15.197 

örorkulífeyrisþegar fengu greiddan örorkulífeyri, þar af 61% konur og 39% karlar 

(Ríkisendurskoðun, 2012). Í skýrslu Ríkisendurskoðunar (2012) er bent á að fjölgun 

örorkulífeyrisþega megi jafnvel rekja til hækkandi meðalaldurs og aukningu í greiningum 

ýmissa raskana. Yngri örorkulífeyrisþegum fer einnig fjölgandi og er það verulegt áhyggjuefni 

en 10% öryrkja eru undir þrítugu. Í samanburði við önnur Norðurlönd er fjöldi ungra öryrkja 

hæstur á Íslandi ef Svíþóð er undanskilin. Geðræn vandkvæði og stoðkerfissjúkdómar hafa 

verið helstu orsakir örorku síðustu ár. Erfitt er að tilgreina fyrirboða örorku en álykta má að 

líkamleg erfiðisvinna, langur vinnutími og lág laun geti verið orsakavaldar (Guðrún 

Hannesdóttir, 2009). 
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4.1.3 Félagsleg aðstoð 

Lög um félagslega aðstoð nr. 99/2007 kveða á um félagslega aðstoð og margs konar greiðslur 

eða bætur til þeirra er verða óvinnufærir vegna sjúkdóma eða slysa, meðal annars 

endurhæfingarlífeyri. Slíkar greiðslur eru háðar mati og falla niður ef einstaklingar flytja úr 

landi. Samkvæmt 7. gr. laga um félagslega aðstoð eiga einstaklingar á aldrinum 18 til 67 ára 

rétt á endurhæfingarlífeyri í allt að 18 mánuði þegar óljóst er hver starfshæfni þeirra verður 

til frambúðar eftir veikindi eða slys. Skilyrði fyrir greiðslum er að umsækjandi taki þátt í 

endurhæfingu með það að markmiði að ná starfshæfni sem telst fullægjandi af hendi 

framkvæmdaraðila. Umsækjandi má ekki eiga rétt til launa eða veikindagreiðslna frá 

sjúkrasjóðum eða atvinnuleysistryggingum. Í greininni er einnig kveðið á um að ef sérstakar 

aðstæður eru fyrir hendi er heimilt að lengja greiðslutímabil um allt að 18 mánuði. 

Tryggingastofnun hefur eftirlit með því að endurhæfingaráætlun sé fylgt og í reglum hennar 

kemur fram að slík áætlun skuli vera unnin af umsækjanda og meðferðaraðila í sameiningu. Í 

endurhæfingaráætlun sem skal fylgja umsókn ber að tilgreina um hvers konar endurhæfingu 

sé að ræða og tímalengd hennar. Ávallt er horft til heildarvanda umsækjanda og endurkomu 

hans á vinnumarkað. Endurhæfingarlífeyrir er að jafnaði ekki veittur nema til 6 mánaða í 

senn, í allt að 18 mánuði. Að endurhæfingartíma loknum sendir umsjónaraðili 

endurhæfingarinnar greinargerð til Tryggingastofnunar um framvindu endurhæfingarinnar. 

Umsækjandi getur þá sótt um endurhæfingarlífeyri á ný ef endurhæfingu hefur verið sinnt og 

ný áætlun fylgir. 

Árið 2011 fengu 1.112 einstaklingar greiddan endurhæfingarlífeyri, þar af 58% konur og 

42% karlar. Þeim hefur einnig fjölgað sem fá greiddan endurhæfingarlífeyri líkt og 

örorkulífeyrisþegum. Fjölgun endurhæfingarlífeyrisþega nam 14,9% á milli áranna 2007-2010 

(Ríkisendurskoðun, 2012).  

Árið 2010 tóku gildi lög nr. 120/2009 þar sem gerðar voru margskonar breytingar á 

lögum um félagslega aðstoð, þar á meðal á 7. greininni. Í breytingunni fólst að ákvæði um 

aldursmörk lífeyrisþega var breytt og hámarkstími endurhæfingarlífeyris var lengdur. Auknar 

kröfur voru gerðar til umsækjenda um skil á gögnum vegna umsóknar um 

endurhæfingarlífeyri. Með lagabreytingunni var settur skýrari lagarammi um skilyrði sem 

þarf að uppfylla til markvissrar starfsendurhæfingar og eftirfylgdar af hálfu fagaðila sem 

koma að henni, svo sem VIRK - Starfsendurhæfingarsjóðs, starfsendurhæfingarstöðva, 
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lækna, félagsþjónustu og framkvæmdavalds. Markmiðið með lagabreytingunni var að auka 

möguleika til starfsendurhæfingar og efla úrræði til handa þeim er búa við skerta starfsgetu. 

Lagabreytingin stuðlaði að því að þeir umsækjendur, sem ekki hafa áhuga, treysta sér ekki 

eða sinna ekki starfs- eða endurhæfingu, fá ekki greiddan endurhæfingarlífeyri 

(Ríkisendurskoðun, 2012).  

Til að skoða aðstæður og orsakir örorku hér á landi var gerð könnun meðal örorku- og 

endurhæfingarlífeyrisþega á Íslandi á árunum 2008-2009. Könnunin náði til 1.500 

einstaklinga og var svarhlutfallið tæp 60%. Markmið könnunarinnar var að afla margvíslegra 

upplýsinga um aðstæður og orsakir fólks með örorku. Niðurstöður könnunarinnar sýndu að 

atvinnuþátttaka örorkulífeyrisþega eða fólks með langvarandi sjúkdóma er hæst á Íslandi, sé 

miðað við OECD ríki og hlutfall öryrkja er það fimmta hæsta. Um 40% örorkulífeyrisþega eru 

með grunnskólamenntun eða minna, tæp 30% hafa verið í bóklegu framhaldsnámi, 7% í 

háskólanámi og 17% í starfstengdu námi. Fram kom einnig að 58% öryrkja, sem stunda ekki 

nám, langar að afla sér menntunar. Vinnuáhugi og vinnuvilji er mikill á meðal 

örorkulífeyrisþega á Íslandi þar sem 64% þeirra öryrkja, sem ekki eru í launaðri vinnu, telja 

sig geta unnið hlutastörf og vilja vinna. Þá telja 84% það vera mikilvægt að eiga kost á 

launaðri vinnu. Þegar spurt var um hindranir til atvinnuþátttöku töldu 29% það vera vegna 

takmarkaðra tækifæra, fordóma og skilningsleysis í garð öryrkja á vinnumarkaði. Færri, eða 

21%, töldu það vera vegna tekjutengingar bóta og 15% vegna heilsufarslegra annmarka. 

Fleiri ástæður voru nefndar eins og ónægur stuðningur, skortur á aðgengi og minna 

sjálfstraust til þátttöku á vinnumarkaði. Einungis 15% svarenda hafði notið skipulagðrar 

starfsendurhæfingar og 60% af þeim töldu hana hafa verið árangursríka. Hins vegar töldu 

80% að mikilvægt væri að eiga kost á slíkri endurhæfingu (Guðrún Hannesdóttir o.fl., 2010). 

  



32 

4.2 Félagsþjónusta sveitarfélaga 

Markmið laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 er samkvæmt 1. gr. að tryggja 

fjárhagslegt og félagslegt öryggi ásamt því að stuðla að velferð íbúa á grundvelli samhjálpar. 

Leitast er við að hvetja íbúa til að taka ábyrgð á sjálfum sér og öðrum ásamt því að virða 

sjálfsákvörðunarrétt einstaklingsins og styrkja hann til sjálfshjálpar. Það skal gert meðal 

annars með því að bæta lífskjör þeirra sem standa höllum fæti í lífinu og með því að grípa til 

aðgerða til að koma í veg fyrir félagsleg vandamál.  

 Í 2. gr. sömu laga kemur fram að átt sé við þjónustu, aðstoð og ráðgjöf í tengslum við 

málaflokka á því sviði. Málaflokkarnir taka til tíu sviða sem eru; félagsleg ráðgjöf, 

fjárhagsaðstoð, félagsleg heimaþjónusta, málefni barna og unglinga, þjónusta við unglinga, 

aldraða og fatlaða, húsnæðismál, aðstoð við áfengissjúka og vímugjafavarnir auk 

atvinnuleysisskráningar og vinnumiðlunar. Markmiðið með lögum um félagsþjónustu 

sveitarfélaga er að styrkja fólk til sjálfshjálpar með aðstoð og ráðgjöf sem er líkleg til að virkja 

einstaklinginn og hvetja hann út á vinnumarkaðinn á ný. Ef einstaklingur kemst aftur til starfa 

er hann líklegri til að verða fær um að bera ábyrgð á sjálfum sér. Félagsþjónustu sveitarfélaga 

er ætlað að tryggja öryggi og velferð allra þegna á mörgum sviðum eins og kemur fram í 2. 

gr. laganna. Þar á meðal þeim sem þurfa á fjárhagsaðstoð að halda, eiga ekki rétt á 

atvinnuleysisbótum eða hafa verið án tekna af ýmsum ástæðum. 

 Árið 2011 fengu 7.715 heimili fjárhagsaðstoð sveitarfélaga. Líkt og fyrri ár voru 

barnlausir karlmenn fjölmennasti hópurinn eða 43,2% heimila og einstæðar konur með börn 

voru næst stærsti hópurinn eða 26.8% heimila. Helmingur þeirra sem fengu fjárhagsaðstoð 

var atvinnulaus og af þeim hópi voru tveir þriðju án bótaréttar. Fjölmennasti aldurshópurinn 

var á aldrinum 25 til 39 ára eða tæp 42% og tæplega þriðjungur var 24 ára og yngri (Hagstofa 

Íslands, 2012). 

Mikilvægt er að félagsþjónustan sé í virku samstarfi við Tryggingastofnun og 

Vinnumálastofnun þegar kemur að því að finna úrræði sem miða að því að aðstoða 

einstakling við að komast á vinnumarkaðinn á ný, hvort sem er með virkni- eða 

endurhæfingarúrræðum (Halldór S. Guðmundsson, 2012). 

Margir fleiri aðilar en ríki og sveitarfélög sinna þörfum fólks sem er frá vinnu af 

einhverjum ástæðum. Þar má nefna sjúkrasjóði stéttarfélaga, lífeyrissjóði, atvinnurekendur 

og tryggingafélög. Bent hefur verið á að samræming milli þessa aðila hafi verið takmörkuð 



33 

þar sem sami einstaklingurinn á oft rétt á aðstoð hjá fleiri en einum þessara aðila. Einnig 

koma ýmis félagasamtök að hæfingu og endurhæfingu. Má þá nefna Hlutverk - samtök um 

vinnu og verkþjálfun. Tilgangur samtakanna er að meðal annars að stuðla að góðu samstarfi 

aðila innan samtakanna, sinna ráðgjöf við ríki og sveitarfélög varðandi atvinnumál fatlaðra og 

á sviði starfsendurhæfingar, ásamt því að efla uppbyggingu á hæfingu, endurhæfingu og 

starfsþjálfun. Innan samtakanna eru skráðar 26 mismunandi þjónustustofnanir (Heilbrigðis- 

og tryggingamálaráðuneytið, 2005; Hlutverk - samtök um vinnu og verkþjálfun, e.d.a; e.d.b). 
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5 Staða þekkingar 

Rannsóknir um árangur starfsendurhæfingar hér á landi eru nokkrar. Yfirlit slíkra rannsókna 

veitir góðar upplýsingar um árangur þeirra. Lítið er hins vegar til af útgefnu efni hér á landi 

og erlendis um ástæður þess að fólk hættir í starfsendurhæfingu áður en henni lýkur. Þrátt 

fyrir mikla og ítrekaða leit höfundar, með aðstoð starfsfólks Þjóðarbókhlöðunnar, að 

sambærilegum rannsóknum kom í ljós að augu rannsakenda hafa nánast ekkert beinst að 

þessum hópi. Ekki er til nein heildstæð samantekt yfir þær rannsóknir sem gerðar hafa verið 

en við leit á Skemmunni fundust tíu námsverkefni sem fjalla öll á einhvern hátt um árangur 

starfsendurhæfingar og upplifun þátttakenda af slíku starfi.  

Hér er gerð grein fyrir rannsóknum á árangri í starfsendurhæfingu. Fjallað er um 

árangursríka þætti sem snúa að endurkomu til vinnu og starfsendurhæfingarferli. Þar á eftir 

er fjallað stuttlega um brottfall úr starfsendurhæfingu og brottfallstölur reifaðar. Nám eflir 

sjálfbjargarviðleitni fólks og gerir það hæfara til atvinnuleitar og þátttöku í samfélaginu. 

Rannsóknir sýna að þeir, sem standa höllum fæti í samfélaginu, eiga meðal annars að baki 

stutta skólagöngu eða eru atvinnulausir (Félags- og tryggingamálaráðuneyti, 2009; 

Hólmfríður K. Gunnarsdóttir, 2005). Því er ekki úr vegi að enda þennan kafla á umfjöllun um 

brottfall úr íslenskum framhaldsskólum og hvaða áhrif það hefur á ungt fólk.  

5.1 Rannsóknir á árangri 

Árið 2002 var gerð könnun á starfshæfni einstaklinga eftir starfsendurhæfingu á vegum 

þverfaglegs starfsendurhæfingarteymis Tryggingastofnunar. Markmiðið var að meta árangur 

starfsendurhæfingar og hvort hún geti komið í veg fyrir örorku. Þátttakendur voru 109 

einstaklingar sem endurhæfingarteymið lagði mat á árið 2000. Alls tóku 74 (64%) konur þátt 

og karlar voru 35 (32%). Niðurstöðurnar voru þær að 78% áttu við stoðkerfisröskun að etja 

en 11% við geðröskun. Fjörutíu einstaklingum var vísað í atvinnutengda endurhæfingu á 

Reykjalundi, 19 einstaklingum á tölvunámskeið hjá Hringsjá og 15 einstaklingum var vísað í 

starfsnám hjá Hringsjá. Alls höfðu 46.9% einhvern tíma unnið launuð störf en 53,1% ekki. 

Einnig sýndu niðurstöður að þriðjungur þeirra sem fór að vinna, hóf störf strax að 

endurhæfingu lokinni, annar þriðjungur innan tveggja mánaða og þriðjungur enn síðar. 

Meirihluti þátttakenda í könnuninni taldi starfsendurhæfinguna hafa aukið starfshæfni sína. 
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Einu til tveimur árum eftir að matið fór fram á vegum endurhæfingarteymisins þáðu 44 

einstaklingar (41%) engar bætur frá Tryggingastofnun, 32 (29%) voru á örorkulífeyri og 12 

(11%) á örorkustyrk. Af því var dregin sú ályktun að árangur af starfsendurhæfingunni teldist 

vera góður og fyrirbyggði örorku (Sigurður Thorlacius, Gunnar Kr. Guðmundsson, Friðrik H. 

Jónsson, 2002). 

Hringsjá, náms og starfsendurhæfing gerði könnun á viðhorfum og högum 257 

einstaklinga sem höfðu lokið að minnsta kosti tveimur önnum hjá Hringsjá. Þátttakendur, 

sem höfðu verið í starfsendurhæfingu hjá Hringsjá á árunum 1987 til ársloka 2004, fengu 

senda spurningalista til að kanna viðhorf þeirra og hagi. Svarhlutfall var 57%. Niðurstöður 

sýndu að meirihluti svarenda, eða 80%, átti stutta skólagöngu að baki við upphaf 

starfsendurhæfingar Hringsjár og voru konur með minni menntun en karlar. Stór hluti 

svarenda (63,6%) fór í frekara nám að lokinni endurhæfingu hjá Hringsjá og helmingur hafði 

lokið einhverju námi. Um 66.1% svarenda voru virkir á vinnumarkaðnum og rúmur helmingur 

(57%) var í vinnu þegar könnunin var framkvæmd. Nokkrir (8,6%) voru enn í endurhæfingu. Í 

heildina voru 75% svarenda virkir í vinnu, námi eða endurhæfingu. Flestir svarenda höfðu 

verið á örorkulífeyri (66.2%) eða endurhæfingarlífeyri (20,4%) og ekki nema 4,2% höfðu 

atvinnutekjur áður en nám í Hringsjá hófst. Þegar könnunin var gerð hafði fjöldi þeirra sem 

hafði atvinnutekjur tífaldast og var orðinn 42,3%. Flestir (91%) svarendur töldu námið í 

Hringsjá hafa nýst sér mjög vel (68%) eða þó nokkuð vel (23%) og flestir (92%) töldu 

sjálfstraust sitt hafa aukist í kjölfar starfsendurhæfingarinnar. Frekari úrvinnsla og rannsóknir 

tengdar rannsókn Hringsjár hafa verið gerðar, þar á meðal eigindleg rannsókn sem byggir á 

viðtölum við átta fyrrum nema Hringsjár. Í þeim kom glöggt í ljós að reynsla þeirra af Hringsjá 

var jákvæð og margir líta á hana sem upphaf að betri heilsu, meira sjálfsöryggi og auknum 

lífsgæðum (Guðrún Hannesdóttir, 2008). 

Rannsókn meðal notenda hjá Starfsendurhæfingu Norðurlands var gerð árið 2010. 

Könnunin náði til 241 einstaklings sem nutu endurhæfingar á tímabilinu janúar 2006 til maí 

2010. Niðurstöður voru byggðar á greiningu á skimunarlistum sem voru lagðir fyrir 

þátttakendur við upphaf og lok starfsendurhæfingarinnar. Spurningalistar voru lagðir fyrir 

þátttakendur þar sem spurt var um stöðu þeirra þegar könnunin fór fram, tíma í 

endurhæfingu, tekjur, félagslega einangrun og virkni. Hlutfall kvenna var 71% og karla 29%. 

Aldur þátttakenda var á bilinu 16 til 57 ára og meðalaldur var tæp 33 ár. Þegar fyrri menntun 



37 

var skoðuð kom í ljós að 71% hafði lokið gunnskólamenntun, 13% stuttu námi í 

framhaldsskóla, 10% höfðu lokið stúdentsprófi eða iðnnámi og 6% höfðu lokið annarskonar 

menntun. Um 60% þátttakenda höfðu verið án atvinnu í 6 mánuði eða lengur áður en þeir 

hófu starfsendurhæfingu. Niðurstöðurnar sýndu að eftir starfsendurhæfinguna fóru 54% 

þátttakenda í áframhaldandi nám eða þjálfun, 20% fóru í fullt starf og 5% í hlutastarf, 21% 

merktu við annað sem var í flestum tilfellum skilgreint sem virk atvinnuleit eða nám. Við 

útskrift höfðu um 40% þátttakenda fengið vinnu eða voru virk í leit að starfi. 

Meginniðurstöður könnunarinnar voru þær að starfsendurhæfingin dragi úr líkum á fátækt 

og félagslegri einangrun ásamt því að auka virkni. Staða þátttakenda batnaði, erfiðleikar 

minnkuðu, færni og aðlögun styrktist og virkni í námi eða á vinnumarkaði jókst jafnframt 

(Halldór Sigurður Guðmundsson, Atli Hafþórsson, Bryndís Elfa Valdemarsdóttir, Kristján Már 

Magnússon og Guðný Björk Eydal, 2011). 

V. Helga Valgeirsdóttir (2010) gerði rannsókn á áhrifum starfsendurhæfingar á væntingar 

notenda hjá Starfsendurhæfingu Hafnarfjarðar. Markmið rannsóknarinnar var meðal annars 

að fá sýn þátttakenda á hvaða áhrif endurhæfingin hafði á væntingar þeirra. Tekin voru 

eigindleg viðtöl við sjö einstaklinga sem höfðu notið þjónustu Starfsendurhæfingar 

Hafnarfjarðar. Niðurstöður rannsóknarinnar voru að þátttakendur töldu, að vera þeirra í 

endurhæfingunni hefði haft jákvæð áhrif á væntingar þeirra. Töldu þeir jafnframt lífsgæði sín 

hafa aukist verulega á þeim tíma. Margir viðmælendur höfðu glímt við erfiðleika á borð við 

erfið veikindi, félagslega einangrun og fordóma vegna þess að þær væru öryrkjar. Ánægja var 

á meðal viðmælenda með starfsemi starfsendurhæfingarinnar og töldu þeir hana mjög 

árangursríka. 

5.2 Árangursríkir þættir í starfsendurhæfingu 

Hluti þeirra sem veikjast eða lenda í slysum þarf sértæka aðstoð til að komast aftur til starfa. 

Greindir hafa verið þættir sem hafa áhrif á endurkomu til vinnu og þar með árangur 

starfsendurhæfingar. Því fyrr sem gripið er inn í veikindaferli og einstaklingur fer í 

starfsendurhæfingu því meiri líkur eru á að hann komist aftur til vinnu og einangrist síður 

(Waddell, Burton og Kendall, 2008).  

Andleg veikindi eru áhættuþáttur varðandi endurkomu til vinnu. Einkenni streitu og 

þunglyndis birtast í vonleysi, vanlíðan og skorti á frumkvæði. Einbeitning minnkar og fólk 
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hefur minni trú á sjálfu sér. Vinnuhraði er minni og fólk á erfiðara með að skipuleggja sig 

ásamt því að finna lausnir á einföldum vandamálum (Hildur Friðriksdóttir, 2012).  

Brouwers, Terluin, Tiements og Verhaak (2009) rannsökuðu hvaða þættir hafa áhrif á 

endurkomu til vinnu eftir langvarandi veikindi. Niðurstöður þeirra voru að þeir sem hafa 

jákvætt viðhorf til vinnu, búa við félagslegan stuðning og hafa þátttökuvilja eru skemur frá 

vinnu. Þeir skoðuðu einnig forspárgildi þátta hjá þeim sem eiga við geðræn vandkvæði að 

stríða. Alvarleiki sjúkdómseinkenna og tímalengd veikinda voru taldir vera helstu þættir sem 

hafa áhrif á endurkomu til vinnu. Eftir því sem tíminn var lengri voru minni líkur á endurkomu 

til vinnu innan þriggja til sex mánaða. 

Waghorn og Chant (2005) gerðu rannsókn í Ástralíu á fólki sem hefur verið greint með 

kvíðaröskun samkvæmt ICD-10 greiningarkerfinu í samanburði við einstaklinga sem hafa ekki 

slíkar greiningar. Niðurstöður þeirra sýna að þeir, sem glíma við kvíða og þunglyndi, eru 

líklegri til að vinna færri vinnustundir ef þeir þá stunda vinnu yfirleitt. Þættir, sem hamla eða 

draga úr starfsgetu vegna kvíða, má rekja til innihalds starfs, skorts á stuðningi á vinnustað, 

lengd vinnutíma og erfiðleika við að skipta um starf. Þá benda þeir á að kvíði hafi ekki fengið 

næga athygli innan heilbrigðiskerfisins og sé oft rangt greindur og meðhöndlaður. 

Margir þættir hafa áhrif á árangur í starfsendurhæfingarferlinu eða draga úr líkum á 

árangri. V. Helga Valgeirsdóttir (2010) tók saman þá þætti sem taldir eru hafa hvað mest 

áhrif. Meðal þeirra eru: Menntun sem þátttakendur fá í starfsendurhæfingunni, starfsþjálfun 

á vinnustöðum, heilsuefling, skipulag starfseminnar og starfsfólk hennar. Með menntun er 

bæði átt við þann lærdóm sem þátttakendur hljóta í starfsendurhæfingunni, og einnig þá 

menntun sem þeir hafa hlotið áður en til hennar kom. Menntun í starfsendurhæfingu nýtist 

yfirleitt yngra fólki betur en þeim sem eldri eru. Annað hvort vegna þess að menntunin tekur 

yfir of skamman tíma þannig að eldra fólk nær ekki aukinni hæfni og færni eða vegna þess að 

hún eykur færni yngra fólks þannig að það nær að snúa aftur á vinnumarkað. Ef 

þátttakendum er útveguð starfsþjálfunarstaða á vinnustað eykur það líkur á að þeir fái 

eftirsóknarverð störf. Heilsuefling er einnig mikilvæg í ljósi þess að rannsóknir sýna fram á 

tengsl þunglyndis og svefnleysis og þess að fólki sem á við slík vandamál að etja er hættara 

við að falla af vinnumarkaði en öðrum. Heilsuefling er einnig mikilvæg til að bæta heilsufar 

þátttakenda. Enn einn liður í árangursríkri starfsendurhæfingu er samstarf og samvinna 

þátttakenda og ráðgjafa. Upplifi þátttakendur að þeir hafi raunveruleg áhrif á bata sinn með 

því að setja sér markmið, nýta sér þjónustu og annað sem þeim viðkemur er það líklegra til 

árangurs.  
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5.3 Brottfall úr starfsendurhæfingu 

Þegar skoðaðar eru rannsóknir á þeim sem kjósa að hætta í starfsendurhæfingu eða falla úr 

henni af einhverjum sökum, kemur í ljós að hægt er að greina ákveðin einkenni þeirra sem 

kjósa að hætta. Samkvæmt finnskri rannsókn einkenna rangt val, námserfiðleikar, geðræn 

vandkvæði, persónulegir erfiðleikar og snemmbær koma á vinnumarkað þá sem eru líklegri 

til að hætta í starfsendurhæfingu. Sumir af þeim, sem falla úr starfsendurhæfingu, velja 

sömu endurhæfinguna aftur, aðrir velja aðrar leiðir og einhverjir byrja aldrei aftur (Jäppinen, 

2009).  

Rannsóknin Áhrif starfsendurhæfingar á fátækt, félagslega einangrun og virkni, sem var 

gerð á notendum Starfsendurhæfingar Norðurlands, sýndi að þeir sem hætta í 

starfsendurhæfingunni eiga við meiri heildarerfiðleika að stríða en þeir sem klára hana. 

Hópurinn sem hætti mældist í upphafi með meiri hegðunarerfiðleika og hlutfall karla var 

hærra í þeim hópi, eða 46% á móti 25% hjá körlum sem kláruðu endurhæfinguna. Ekki hefur 

verið unnið frekar úr gagnasafninu um hópinn sem hætti (Halldór Sigurður Guðmundsson 

o.fl., 2011). 

Aldís Ösp Guðrúnardóttir og Íris Rún Andersen (2010) gerðu rannsókn á fimm 

einstaklingum sem allir höfðu byrjað hjá Starfsendurhæfingu Norðurlands en luku ekki 

skipulögðu endurhæfingarferli. Niðurstöður þeirra sýndu að viðmælendur þeirra höfðu orðið 

fyrir afdrífaríkum áföllum á meðan á endurhæfingu stóð sem varð til þess að þeir luku henni 

ekki. Þátttakendur upplifðu vonleysi, uppgjöf og enn minni trú á sjálfum sér. Þeim fannst þeir 

ekki hafa stjórn á aðstæðum sínum við áfallið og töldu skorta stuðning í endurhæfingunni til 

að koma í veg fyrir að þeir hættu. Innri og ytri þættir hindruðu flesta viðmælendur í 

athöfnum daglegs lífs, til dæmis aldur, almenn líkamsstarfsemi, persónuleiki og jafnvægi á 

milli vinnu og frístunda. Meðal ytri þátta voru skortur á félagslegum stuðningi fjölskyldu, 

fjárhagsstaða, menning og félagsleg staða. Flestum fannst kerfið ekki hafa verið styðjandi. 

Þeir tilgreindu skort á upplýsingaflæði um réttindi sín og hvaða úrræði eru í boði í 

samfélaginu. Þrátt fyrir þessar niðurstöður höfðu viðmælendur jákvæð viðhorf til 

endurhæfingarinnar og til starfsfólks hennar. Þá nefndu þeir að samskipti væru byggð á 

jafningjagrundvelli og viðhorf starfsfólks endurspeglaði fordómaleysi, samkennd og virðingu. 

Frá því að VIRK - Starfsendurhæfingarsjóður tók til starfa haustið 2009 og fram til 1. 

febrúar 2012 höfðu 2.978 manns leitað þar ráðgjafar. Þar af voru 64% konur og 36% karlar. 
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Af þeim höfðu 511 hætt eða tæp 18%. Ástæður þess að þessir einstaklingar hættu þjónustu 

hjá ráðgjöfum VIRK voru einkum þær að þeir áttu ekki erindi í þjónustuna. Orsökina má rekja 

til að þeir voru ekki með skerta heilsutengda vinnugetu, of veikir eða ekki tilbúnir til að taka 

þátt í úrræðum með það að markmiði að stefna út á vinnumarkaðinn (Vigdís Jónsdóttir, 

2012).  

Leit að brottfallstölum úr starfsendurhæfingarúrræðum bar því miður lítinn árangur. Í 

ársskýrslum starfsendurhæfingarstöðva kemur fram að utanumhald slíkra talna sé flókið og 

því virðist almennt ekki gerð grein fyrir þeim í ársskýrslum. Í ársskýrslu Starfsendurhæfingar 

Norðurlands (2010) fyrir starfsárið júlí 2009 til júní 2010 kemur fram að um 7% þátttakenda 

hafi hætt endurhæfingu eða rift samningi um hana af einhverjum orsökum. Á málþingi Ís-

Forsa um samþættingu í starfsendurhæfingu flutti Erla Björg Sigurðardóttir (2012) erindi þar 

sem fram kom að brottfall í Kvennasmiðjunni var 42,2% árið 2007, 25% árið 2008 og 25% 

árið 2009. Í Karlasmiðjunni var það töluvert hærra eða 63% árið 2007, 90,9% árið 2008 og 

78,6% árið 2009. Brottfall í Grettistaki var 61,1% árið 2007, 61,6% árið 2008 og 55,1% árið 

2009.  

5.4 Brottfall ungs fólks úr framhaldsskólum 

Dregnar hafa verið fram tölulegar upplýsingar um stöðu þeirra hópa sem eru án atvinnu af 

ýmsum ástæðum. Staða þessa hóps er viðkvæm þar sem langtímaatvinnuleysi getur leitt til 

verri andlegrar heilsu og hugsanlega örorku. Lágt menntunarstig er einkennandi fyrir þá 

hópa.  

Í byrjun árs 2012 kom úr skýrsla OECD um aðgerðir gegn brottfalli úr framhaldsskólum á 

Íslandi. Þar kemur fram að árið 2009 höfðu 30% Íslendinga á aldrinum 25-34 ára ekki lokið 

framhaldsskólanámi (OECD, 2012). Í skýrslu OECD var námsgengi nemenda skoðað 

sérstaklega. Nýnemum, sem skráðu sig í framhaldsskóla skólaárið 2002-2003, var fylgt eftir 

og kannað hversu stórt hlutfall þeirra lauk framhaldsskólaprófi fjórum árum síðar og aftur að 

sex árum liðnum. Niðurstöður könnunarinnar sýna hátt hlutfall brottfalls meðal íslenskra 

framhaldsskólanema. Að fjórum árum liðnum höfðu einungis 45% nemanna lokið 

framhaldsskólaprófi þar sem hlutfall karla var 38% og kvenna 51%. Sex árum eftir að 

nýnemarnir hófu nám var hlutfallið komið í 58%. Niðurstöðurnar sýna glögglega að margir 

nemendur hverfa frá námi án þess að ljúka framhaldsskólaprófi eða taka sér frí frá því til 

langs eða skamms tíma. Í samanburði við önnur OECD ríki er hlutfall þeirra sem ljúka ekki 

framhaldsskólaprófi hér á landi töluvert hærra. Í flestum löndum er meðalnámstími í 
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framhaldsskóla 3 ár og hlutfall útskrifaðra 68%. Tveim árum seinna hefur hlutfallið hækkað í 

81%. Töluverður munur er á Íslandi í samanburði við hin Norðurlöndin þar sem Noregur 

kemur á eftir Íslandi með 57% útskrifaðra eftir dæmigerðan námstíma og 71% tveim árum 

síðar (Mennta- og menningarmála–ráðuneytið, 2011). 

Rannsóknir og greining gerðu rannsókn sem bar heitið Ungt fólk utan skóla, árið 2001. 

Niðurstöður þeirrar rannsóknar sýndu að ungt fólk, sem stundaði ekki framhalsskólanám á 

þeim tíma, átti í verri félagslegum tengslum við foreldra, vini og stofnanir í samfélaginu en 

nemendur í framhaldsskólum. Það var líklegra til að glíma við andlega og líkamlega vanlíðan 

ásamt því að vera líklegra til að misnota ávanabindandi lyf og fíkniefni. Níu árum síðar var 

framkvæmd svipuð rannsókn af Rannsóknum og greiningu þar sem kannaðir voru þrír hópar: 

Ungt fólk í námi, ungmenni sem sögðust vera í vinnu og atvinnulaus ungmenni.  

Niðurstöður leiddu í ljós að líðan og aðstæður ungmenna á aldrinum 16-20 ára sem voru 

í vinnu eða atvinnulaus var síðri en hjá ungu fólki í námi. Þau ungmenni sem voru í vinnu eða 

voru atvinnulaus voru í veikari tengslum við fjölskyldu sína og upplifðu skort á stuðningi. Sá 

hópur taldi sig einnig fá minni umhyggju og hlýju frá foreldrum en framhaldsskólanemendur. 

Ennfremur kom í ljós að eftirfylgni foreldra framhaldsskólanema er meiri, þeir fylgjast betur 

með hvar ungmennin halda til og með hverjum þau eru. Ungt fólk, sem stundar vinnu eða er 

atvinnulaust, er með lakara sjálfstraust en námsfólkið og er jafnframt líklegra til að glíma við 

einmanaleika og upplifa að það hafi engan til að tala við. Einnig eru ungmenni í slíkum 

aðstæðum líklegri til að finnast þau einskis virði og upplifa sig misheppnuð. Sömuleiðis ber 

meira á þunglyndiseinkennum eins og grátköstum, depurð, lífsleiða og sjálfsvígshugsunum. 

Atvinnulausum ungmennum 18 ára og yngri finnst eins og þeirra nánustu hafi brugðist þeim 

og telja heilsu sína verri en ungmennum sem stunda nám. Niðurstöður sýna sömuleiðis að 

ungt fólk sem er í vinnu eða er atvinnulaust drekkur oftar áfengi, reykir frekar og er líklegra 

til að hafa notað ólögleg vímuefni en jafnaldrar þess sem eru í námi. Niðurstöðurnar benda 

sterklega til þess að ungmenni, sem ná ekki að festa rætur í framhaldsskólum, eigi erfiðara 

með að fóta sig á vinnumarkaði auk þess sem samfélagsleg staða þeirra er verri (Hrefna 

Pálsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Birna Baldursdóttir og Jón 

Sigfússon, 2009).  

Árið 2009 var skipaður vinnuhópur af þáverandi félags- og tryggingamálaráðherra og 

mennta- og menningarmálaráðherra til að fara yfir aðgerðir sem var ætlað að virkja 
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atvinnulausa og nám sem þeim stóð til boða. Markmiðið var að hópurinn kæmi með tillögur 

að mögulegum úrbótum. Honum var ætlað að kanna aðstæður atvinnulausra, greina 

menntunarstöðu þeirra, endurskoða menntunarúrræði sem voru í boði fyrir atvinnulausa, 

kanna leiðir til aukinnar virkni, námsframboð og meta hvort gera ætti auknar kröfur til 

atvinnulausra, meðal annars með samfélagsþjónustu og sjálfboðaliðastörfum. Hópnum var 

komið á laggirnar vegna þess að atvinnuleysi hafði fjórfaldast á einu ári og 

langtímaatvinnulausum fjölgaði ört. Reynsla annarra norrænna ríkja sýnir að afleiðingar 

atvinnuleysis eru alvarlegastar hjá þeim sem hafa minnstu menntunina og sér í lagi fyrir ungt 

fólk sem er að koma út á vinnumarkaðinn í fyrsta skipti. Í ljósi þess ákvað nefndin beina 

sjónum sínum að ungu atvinnulausu fólki undir þrítugu sem er með litla menntun. Nefndin 

taldi aldurshópinn 16-24 ára sérstaklega viðkvæman þar sem hann er að stíga sín fyrstu spor 

á vinnumarkaði og meirihluti hans einungis með grunnskólamenntun. Tillögur hópsins voru í 

sex liðum:  

 Aðalmarkmið til að draga úr neikvæðum afleiðingum atvinnuleysis ungs fólks er 

að fækka þeim sem eru óvirkir á atvinnuleysisbótum. Efla mögulegar leiðir til að 

auka virkni þeirra og sjá til þess að símenntunarstofnanir, framhaldsskólar og 

frumgreinadeildir geti tekið á móti þessum hópi.  

 Nýta námsleiðir og menntaúrræði sem eru í boði og styðja enn frekar við þau 

sem hafa reynst vel. Auka framboð starfsnáms og virkniskapandi námskeiða fyrir 

langtímaatvinnulausa.  

 Efla ráðgjöf við atvinnulausa, auka hvatningu og þrýsta á að þeir séu virkir í leit að 

vinnu og taki þátt í þeim virkniúrræðum sem í boði eru. 

 Vekja áhuga ungs fólks án atvinnu á virkni og menntaúrræðum með áhrifaríkum 

leiðum. 

 Opna umræðu um afleiðingar atvinnuleysis og virkja leiðir til að ná til þeirra í 

gegnum fjölmiðla. 

 Beita markvissri, samhæfðri greiningu og öflun upplýsinga um atvinnuleitendur.  

Nefndin taldi einnig að beina þyrfti ungu atvinnulausu fólki á aldrinum 16-20 ára inn í 

framhaldsskólana eða í námsúrræði símenntunarmiðstöðva, hvort sem þeir ættu rétt á 

atvinnuleysisbótum eða ekki. Einnig að vinna þyrfti markvisst gegn brottfalli nemenda úr 
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framhaldsskólum. Leita yrði leiða til að fá sem flesta til að stunda framhaldsskólanám en 

leiða mætti líkum að því að ákveðinn hópur hefði ekki hug á að klára nám og að sjá þyrfti til 

þess að sá hópur héldist virkur með öðrum hætti, líkt og með starfsmenntunarnámskeiðum, 

vinnustofum, starfsþjálfun og öðrum átaksverkefnum (Félags- og tryggingamálaráðuneyti, 

2009).  

5.5 Samantekt 

Hér að framan hefur verið litið yfir rannsóknir sem sýna fram á árangur í starfsendurhæfingu. 

Upplifun þátttakenda er góð sem sýnir fram á mikilvægi starfsendurhæfingar. Ef vel tekst til 

getur starfsendurhæfing dregið úr örorku og aukið líkur þátttakenda á að komast aftur til 

vinnu. Ekki síður bætir hún lífsgæði þeirra sem útskrifast. Eins og rætt hefur verið geta margir 

þættir haft áhrif á að einstaklingar komist aftur til vinnu. Nauðsynlegt er að hafa þá þætti til 

hliðsjónar þegar unnið er að því að aðstoða einstaklinga við að komast aftur til starfa. 

Rannsóknir á brottfallshópum úr starfsendurhæfingu á Íslandi eru fáar og ólíkar og ekki er 

unnt að bera niðurstöður þeirra saman að neinu leyti. Erfitt var að nálgast brottfallstölur úr 

starfsendurhæfingu þar sem starfsendurhæfingarstöðvum reynist erfitt að halda utan um 

slíkar tölur sem má rekja til þess að sumir þátttakendur hætta og byrja aftur síðar. Brottfall 

úr framhaldsskólum hér á landi er hátt í samanburði við önnur OECD ríki og rannsóknir sýna 

að hópar, sem eiga erfiðara uppdráttar í samfélaginu, eru meðal annars einstaklingar með 

litla menntun að baki. Brottfall úr framhaldsskólum er dýrt fyrir samfélagið þar sem 

menntakerfið er grunnur að samkeppnishæfni atvinnulífsins. Skipulag þess þarf að vera 

sveigjanlegt og lagast að þörfum atvinnulífsins og samfélagsins í heild sinni. Draga þarf úr 

brottfalli og sjá til þess að sá hópur, sem ekki hefur hug á að klára framhaldsnám, haldist 

virkur með annarskonar skapandi aðgerðum. 
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6 Samvinna, starfsendurhæfing á Suðurnesjum 

Samvinna, starfsendurhæfing á Suðurnesjum er sjálfseignarstofnun sem var stofnuð í maí 

árið 2008. Að verkefninu standa velferðar- og menntamálaráðuneytin ásamt Samvinnu. 

Stofnaðilar Samvinnu eru öll sveitarfélög á Suðurnesjum auk ýmissa verkalýðs- og 

stéttarfélaga á svæðinu. Stofnun Samvinnu má rekja til skorts á stuðningi við einstaklinga 

sem ekki áttu afturkvæmt á vinnumarkað. Brýn þörf var á því að samræma starfsemi 

stofnana og félaga á Suðurnesjum til að bæta hag þeirra. Fyrirmynd að verkefninu er 

Starfsendurhæfing Norðurlands sem hefur gefið góða raun og aukið lífsgæði margra notenda 

sinna í víðum skilningi (Samvinna, starfsendurhæfing á Suðurnesjum, 2009). 

6.1 Hlutverk, markmið og hugmyndafræði 

Hlutverk Samvinnu er að veita einstaklingum, sem hafa verið án atvinnu vegna veikinda, 

slysa eða félagslegra erfiðleika, starfsendurhæfingu til að byggja sig upp og komast út á 

vinnumarkaðinn á nýjan leik. Markmiðin með starfsendurhæfingu hjá Samvinnu eru meðal 

annars þau að einstaklingurinn fari út á vinnumarkaðinn eftir að endurhæfingu lýkur og/eða 

fari í áframhaldandi nám. Auk þess skal stuðlað að auknum lífsgæðum þátttakenda og 

fjölskyldna þeirra. Í endurhæfingunni er boðið er upp á heildstæða lausn á vanda notenda 

eins og best verður á kosið, í samvinnu við félags- og heilbrigðisyfirvöld, mennta- og 

fræðslustofnanir ásamt öðrum hagsmunaaðilum á svæðinu. Samvinna er staðsett miðsvæðis 

í Reykjanesbæ og er eitt af markmiðum stofnunarinnar að endurhæfing fari að mestu leyti 

fram í heimabyggð (Samvinna, starfsendurhæfing á Suðurnesjum, 2009). 

Samvinna vinnur eftir sömu hugmyndafræði og Starfsendurhæfing Norðurlands. Sú 

hugmyndafræði er byggð á verkefni sem nefnist Social return project - holistic approach -

multidisciplinary rehabilitation and empowerment. Hugmyndafræðin miðar að því að hver 

þátttakandi sé virkur í eigin endurhæfingu og axli strax ábyrgð á henni (Starfsendurhæfing 

Norðurlands, e.d.). 

6.2 Þátttakendur 

Þátttakendur eru einstaklingar sem hafa verið á atvinnuleysisbótum, sjúkradagpeningum, 

framfærslu sveitarfélaga, endurhæfingar- eða örorkulífeyri hjá Tryggingastofnun ríkisins 
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(Samvinna, starfsendurhæfing á Suðurnesjum, 2012). Tilvísanir þátttakenda þurfa að berast 

til VIRK - Starfsendurhæfingarsjóðs sem vísar viðkomandi áfram til Samvinnu. Einstaklingar 

geta að eigin frumkvæði leitað beint eftir þjónustu hjá ráðgjöfum VIRK en fagfólk getur 

einnig sent tilvísun, svo sem starfsfólk heilsugæslunnar, atvinnurekendur, félagsráðgjafar hjá 

fjölskyldu- og félagsþjónustu sveitarfélaganna, ráðgjafar Vinnumálastofnunar, ráðgjafar 

STARFS, vinnumiðlun og ráðgjöf, starfsfólk sjúkrasjóða stéttarfélaga, starfsfólk lífeyrissjóðsins 

Festu og starfsfólk Bjargarinnar - Geðræktarmiðstöðvar Suðurnesja (Samvinna, 

starfsendurhæfing á Suðurnesjum, 2012). 

Jöfn og stöðug aðsókn er í endurhæfingu hjá Samvinnu og yfirleitt berast um 40 tilvísanir 

á vorönn og um 50 á haustönn. Frá upphafi hafa 330 manns verið skráð í starfsendurhæfingu 

hjá Samvinnu. Þar af hafa 158 verið útskrifaðir, 94 (28%) hættu og 78 eru í endurhæfingu 

haustið 2013 (Gerður Pétursdóttir, munnleg heimild, 15. nóvember 2013). 

Að jafnaði eru um 70-75 þátttakendur samtímis í endurhæfingu í þremur hópum og 

einhverjir einstaklingar utan þeirra í sérsniðinni endurhæfingu. Konur hafa verið í meirihluta 

meðal þátttakenda frá upphafi og er hlutfall þeirra yfirleitt 75% á móti 25% karla. Karlmenn 

eru þó í sókn og hefur þeim fjölgað smám saman. Haustið 2012 var hlutfall kvenna til að 

mynda 57% á móti 43% karla. Aldursskipting þátttakenda hefur verið mjög dreifð, allt frá 18 

til 63 ára. Algengur meðalaldur er 30-33 ár (Samvinna, starfsendurhæfing á Suðurnesjum, 

2012). 

6.3 Endurhæfingarferli 

Eftir að tilvísun hefur borist ráðgjöfum VIRK er gerð frumgreining á vanda einstaklings og ef 

þörf þykir er hann sendur áfram í starfsendurhæfingu hjá Samvinnu. Ráðgjafar Samvinnu 

boða viðkomandi í viðtal þar sem fylgt er ákveðnu inntökuferli og ráðgjafi og þátttakandi 

vinna sameiginlega að endurhæfingaráætlun. Endurhæfing hvers þátttakenda stendur yfir í 

að hámarki eitt og hálft ár og er endurskoðuð eftir hverja önn. Miðað er við að hver 

þátttakandi sé virkur í endurhæfingunni allt frá upphafi og við gerð eigin áætlunar. Unnið er 

út frá einstaklingsbundinni áætlun sem tekur mið af þörfum hvers og eins þátttakanda. Lagt 

er upp með að endurhæfingin sé einstaklingsmiðuð en fari fram í hópstarfi. Lögð er áhersla á 

að efla og virkja þátttakendur með það að leiðarljósi að einstaklingurinn öðlist meira 

sjálfstraust. Þátttakendur eru einnig hvattir til að setja sér raunhæf markmið og takast á við 

hindranir sem kunna að verða á vegi þeirra. Hver og einn hefur eigin ráðgjafa sem heldur 
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utan um hans mál. Leiðir endurhæfingarinnar eru í stöðugri mótun sem breytast eftir 

aðstæðum. Verulega hefur dregið úr bóklegu námi og lögð hefur verið meiri áhersla á 

starfsþjálfun á vinnustöðum (Samvinna, starfsendurhæfing á Suðurnesjum, 2012). 

 Boðið er upp á fjórar endurhæfingarleiðir: Grunnlínu, námslínu, atvinnulínu og 

sérsniðna endurhæfingarlínu. Þessum leiðum er lýst sem hér segir: 

Grunnlína er endurhæfingarleið á fyrstu önn. Kennd eru fög í íslensku, ensku, 

sjálfsstyrkingu og hópefli. Einnig eru námskeið í fjármálum og námskeið sem heitir Draumar 

og drekar. Nemendur fá heilsutengda fræðslu og hreyfingu og starfa í vinnustofu. Kennsla fer 

að mestu fram í hóp en nemendum býðst að fara í sérsniðna endurhæfingu og ráðgjöf hjá 

fagfólki, svo sem sálfræðingi, fjármálaráðgjafa og næringarfræðingi ef þörf krefur. Grunnlína 

býr nemendur undir frekari endurhæfingu á námslínu, starfslínu eða sérsniðinni 

endurhæfingu. Hún er sniðin að því að mæta þörfum einstaklinga sem vegna andlegra 

og/eða líkamlegra veikinda hafa fallið af vinnumarkaði. Aðalmarkmið grunnlínu er að byggja 

upp sjálfstraust nemenda og veita þeim aðstoð til að bæta líf sitt og líðan. Margir þeirra hafa 

einungis lokið grunnskólaprófi og sumir eiga það jafnvel eftir. Markmiðið með bóknámi á 

þessari línu er að nemendur átti sig á möguleikum sínum, öðlist trú á eigin færni, auki 

námslega þekkingu og styrki stöðu sína á vinnumarkaði með betri menntun (Samvinna, 

starfsendurhæfing á Suðurnesjum, e.d.b). 

Námslína er fyrir þá sem stefna á frekara nám að lokinni starfsendurhæfingu. Námslína 

er 15 vikna endurhæfingarleið sem nær yfir tvær annir. Kennd eru fög í íslensku, ensku, 

félagsfræði, stærðfræði og upplýsingatækni. Nemendur fara einnig í náms- og starfsfræðslu, 

hópefli, lífsleikni, vinnustofu, hreyfingu og fá sérhæfðari ráðgjöf og viðtöl hjá fagfólki 

(Samvinna, starfsendurhæfing á Suðurnesjum, e.d.c). 

Atvinnulína er fyrir nemendur sem stefna út á vinnumarkaðinn. Atvinnulína er 15 vikna 

endurhæfingarleið sem nær yfir eina önn. Mögulegt er að vera lengur á þessari línu ef 

nemendur kjósa það. Á atvinnulínu fer fram öflug starfsfræðsla og starfsþjálfun. Nemendum 

býðst að taka þátt í hreyfingu, tjáningu, framkomu, tölvuvinnu og vinnustofu. Þeir eiga einnig 

kost á sérhæfðri ráðgjöf og viðtölum hjá fagfólki. Fyrstu sex vikurnar eru nemendur í kennslu 

og kynnisferðum. Í framhaldinu fara þeir í fimm vikna starfsþjálfun. Nemendur hittast einu 

sinni í viku þar sem þeir fá fræðslu. Starfsþjálfunin tekur mið af óskum og þörfum hvers og 

eins (Samvinna, starfsendurhæfing á Suðurnesjum, e.d.a). 
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Sérsniðin endurhæfingarlína er eins og nafnið bendir til sérsniðin að þörfum hvers og 

eins. Margir nemendur spreyta sig á sérsniðnu námi á þriðju önninni. Sumir stunda fullt nám, 

aðrir að hluta eða sitja einstök námskeið. Fjölbreytt nám er í boði og má til dæmis nefna 

sjúkraliðanám, almennar bóknámsbrautir, skrifstofunám, kvikmyndasmiðju og ýmisskonar 

styttri námskeið. Sérsniðin meðferð styður við aðra þætti í endurhæfingunni og er markmið 

hennar að efla þátttakendur enn frekar til að ná markmiðum sínum (Samvinna, 

starfsendurhæfing á Suðurnesjum, 2012). 

6.4 Árangur 

Samvinna leggur náms- og gæðakönnun fyrir alla þátttakendur á hverri önn. Könnunin 

samanstendur af bakgrunnsspurningum um viðkomandi og einnig um gæði og mat á 

endurhæfingunni. Í lok árs 2012 höfðu langflestir notendur Samvinnu lokið grunnskólanámi 

og um 30% framhaldsskólanámi. Enginn hafði lokið stúdentsprófi né háskólanámi. Nokkrir 

höfðu lokið iðnskólaprófi eða hluta af því (Samvinna, starfsendurhæfing á Suðurnesjum, 

2012).  

Þegar spurt var um ástæður fyrir skertri hæfni kom í ljós að þeim hefur fjölgað sem eiga 

við líkamlegan vanda að etja og voru rúm 70% árið 2012. Mun færri nefndu félagslegan 

vanda eða félagslegar aðstæður sem ástæðu fyrir endurhæfingu. Árið 2012 nefndu um 20% 

félagslegar aðstæður ástæðu fyrir endurhæfingu. Um 45% nefndu geðrænan vanda árið 

2012. Af þessum niðurstöðum má sjá að þátttakendur Samvinnu eru margir við laka heilsu og 

taka þátt í endurhæfingunni á þeim forsendum frekar en öðrum. Meirihluti þátttakenda hafa 

verið frá vinnu í eitt ár eða meira en þó hefur þeim fjölgað sem hafa verið frá vinnu í 8-12 

mánuði. Má líta á það sem jákvætt merki þar sem árangur endurhæfingarinnar ræðst oft af 

því hversu lengi viðkomandi er frá vinnu. Í maí 2012 voru um 50% þátttakenda á 

endurhæfingarlífeyri, rúm 20% á örorkulífeyri, rúm 10% voru á atvinnuleysisbótum og önnur 

10% á framfærslu sveitarfélags. Aðrir bjuggu við launuð störf, höfðu engar tekjur eða annað. 

Árið 2011 var í fyrsta skipti spurt um upplifun af ofbeldi á lífsleiðinni. Niðurstöður voru 

sláandi þar sem mikill meirihluti þátttakenda hafði upplifað einhvers konar ofbeldi. Flestir 

nefndu einelti og annað andlegt ofbeldi (Samvinna, starfsendurhæfing á Suðurnesjum, 

2012). 
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7 Aðferð 

Markmið rannsóknarinnar er að leita eftir reynslu og skýringum á hvers vegna fólk, sem notið 

hefur starfsendurhæfingar hjá Samvinnu, hættir þátttöku án þess að ljúka endurhæfingunni. 

Auk þess skal kannað hver reynsla þess er af starfsendurhæfingunni, fyrirkomulagi, skipulagi 

og samskiptum við ráðgjafa og starfsfólk. Markmiðið er einnig að kanna hvernig atvinnustaða 

fólksins er í dag og hvaðan það hefur framfærslu, hvort það telji sig þurfa endurhæfingu og 

hvernig það sjái framtíð sína.  

Rannsóknin byggir á blandaðri aðferð (mixed medhods) sem samanstendur af bæði 

megindlegri (quantitative methods) og eigindlegri aðferð (qualitative methods). Aðferðin 

nýtist vel til að skoða félagslegan veruleika og ávinningur slíkrar aðferðar er að blanda 

aðferðum til að afla og greina gögn. Ákveðið var að velja blandaða aðferð þar sem hún þykir 

heppileg til að ná aukinni breidd í rannsóknina. Með blandaðri aðferð er mögulegt að nýta 

styrkleika beggja aðferða sem eru ólíkar í framkvæmd og hafa ólík markmið (Neuman, 2005; 

Ragin, 1994; Sigurlína Davíðsdóttir og Anna Ólafsdóttiir, 2013).  

Hér er gerð grein fyrir aðferðafræði og framkvæmd rannsóknarinnar. Færð verða rök 

fyrir því hvers vegna valin var blanda megindlegrar og eigindlegrar aðferðar. Fjallað er um 

áreiðanleika og réttmæti rannsókna, framkvæmd, gagnaöflun og val á þátttakendum. Að 

lokum er farið yfir siðferðileg álitamál sem viðkoma rannsókninni.  

7.1 Megindleg rannsóknaraðferð 

Megindleg rannsóknaraðferð einkennist af því að tölfræðiupplýsingum er safnað á 

hlutlausan og kerfisbundinn hátt. Tölfræðiaðferðum er beitt við framsetningu og túlkun 

gagna. Megindleg rannsóknaraðferð veitir upplýsingar um til dæmis fjölda, algengi, hlutfall, 

samband og mun milli breyta eða mismunandi þátta. Hún nýtist vel til að fá fram meðaltöl á 

því sem á að mæla og til að sýna fram á mynstur í gögnum ef það er til staðar (Ragnheiður 

Harpa Arnardóttir; 2013; Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Meðaltöl og staðalfrávik gefa yfirleitt 

góða mynd af heildinni sem um ræðir og gefa tilefni til að heimfæra niðurstöður sem fást af 

afmörkuðum hóp yfir á stærri heild. Til að það sé hægt þarf úrtakið að vera vel valið og 

brottfall úr því ekki óhóflegt. Ef vel er að málum staðið geta niðurstöðurnar gefið veigamiklar 

upplýsingar um allt þýðið (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  
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7.2 Eigindleg rannsóknaraðferð 

Eigindleg rannsóknaraðferð þykir hentug til að fá viðmælendur til að lýsa reynslu sinni og 

upplifun af aðstæðum ásamt því að afla gagna um hvernig þeir túlka umhverfi sitt og 

aðstæður. Rannsakendur sem aðhyllast eigindlegar rannsóknaraðferðir álíta að betra sé að 

kanna einstaklinginn í hans eigin umhverfi, þar sem hver og einn upplifir hlutina á sinn hátt 

(Esterberg, 2002; Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Eigindlegar rannsóknir gefa tilefni til að kafa 

djúpt ofan í það sem er verið að rannsaka og ná fram sýn viðmælandans. 

Aðalrannsóknarverkfærið er rannsakandinn sjálfur þar sem hann myndar persónuleg tengsl 

og aflar gagna með viðtölum. Markmið rannsakandans er að leggja skilning í upplifun og 

aðstæður viðmælandans og ná fram heildarmynd af viðfangsefninu (Neuman, 2005; Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003). 

 Markmiðið með eigindlegum rannsóknum er ekki að alhæfa eða leita að algildum 

svörum heldur er yfirleitt um fámenn úrtök að ræða. Auk þess er tilgangurinn að kynna 

sjónarhorn jaðarhópa, minnihlutahópa og annarra hópa í samfélaginu. Aðferðin snýst um að 

ná fram sýn viðmælandans, finna einstaklingsbundin mynstur og öðlast skilning á hegðun og 

reynslu einstaklingsins í tilteknum aðstæðum (Esterberg, 2002; Ragin, 1994; Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003). Í eigindlegum rannsóknaraðferðum er oftast notast við aðleiðslu sem er 

notuð þegar kenningar eru þróaðar út frá viðtölum eða gögnum. Þá er kenningin ekki 

ákveðin fyrirfram heldur leiða gögnin að henni. Rannsakandi byrjar í raunverulegum 

aðstæðum einstaklinga og kenning sprettur út frá því sem hann verður áskynja (Esterberg, 

2002).  

7.3 Áreiðanleiki og réttmæti 

Áreiðanleiki og réttmæti eru mikilvæg í rannsóknum. Í traustum áreiðanleika felst að 

endurteknar mælingar á sama hlutnum leiði til svipaðrar niðurstöðu. Ef áreiðanleiki er ekki 

góður er varla hægt að áætla að rannsóknin svari þeim spurningum sem henni er ætlað. 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir gera ekki ráð fyrir að hægt sé að mæla raunveruleika á sama 

hátt í annað sinn og því er ekki raunhæft að tala um traustan grundvöll rannsókna út frá 

sama skilningi og áreiðanleika eða endurteknar mælingar. Trúverðugleiki eigindlegra 

rannsókna verður meiri eftir því sem rannsóknargögn og rannsóknin í heild sinni er unnin á 

nákvæmari hátt af rannsakanda (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Til að leggja áherslu á 

réttmæti rannsóknarinnar hefur rannsakandi enga tengingu við Samvinnu eða hagsmuna að 
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gæta af niðurstöðum rannsóknarinnar. Rannsakandi hélt dagbók til að skrifa niður 

hugleiðingar sínar og vangaveltur á meðan á viðtölunum stóð en slíkt er líklegt til að auka 

réttmæti rannsóknarinnar (Helga Jónsdóttir, 2003). 

7.4 Framkvæmd rannsóknar 

Rannsóknin var unnin á tímabilinu maí til nóvemberloka árið 2013. Efnistök hennar voru 

ákveðin í maí og hófst þá undirbúningur. Rannsakandi hóf að safna gögnum fyrir rannsóknina 

og fór vinnsla á fullt í lok ágúst. Septembermánuður var að fullu nýttur í vinnslu fræðilega 

hlutans og rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar. Í þessari rannsókn var notast við sama 

úrtak í bæði megindlega og eigindlega hlutanum.  

Í október var gerð símakönnun á vegum Samvinnu sem safnaði megindlegum gögnum. 

Hringt var í 68 einstaklinga, 49 (72%) konur og 19 karla (28%), sem allir hafa hætt í 

endurhæfingu hjá Samvinnu. Alls svöruðu 29 manns eða 43%. Heildarbrottfallshópurinn er 

94 einstaklingar en ekki var hringt í þá sem aldrei mættu eða hættu og byrjuðu seinna. Aflað 

var tölulegra upplýsinga úr þeim gögnum í lok október. Þegar símakönnunin fór fram 

athuguðu ráðgjafar Samvinnu hvort viðmælendur væru tilbúnir að taka þátt í eigindlega 

hluta rannsóknarinnar. Rannsakandi fékk gögnin úr símakönnuninni númeruð án nafna. Á 

þann hátt var tryggt að rannsakandi hefði ekki aðgang að þátttakendum og gögnin væru 

órekjanleg. 

Við val á viðmælendum í eigindlega hluta rannsóknarinnar var notast við einfalt 

slembiúrtak en samkvæmt Þórólfi Þórlindssyni og Þorláki Karlssyni (2013) felur það í sér að 

viðmælendur voru valdir úr heildarúrtaki hópsins sem hætti. Nöfn og símanúmer þeirra 

þátttakenda sem gáfu kost á sér voru sett á miða og blandað saman í skál. Rannsakandi dró 

10 manna slembiúrtak úr skálinni. Viðmælendur voru allt konur, búsettar á Suðurnesjum. 

Þær voru á aldrinum 29-49 ára og var meðalaldur 36 ár. Rannsakandi setti sig í samband við 

viðmælendur og mælti sér mót við þá. Viðtöl voru tekin við sex viðmælendur um miðjan 

október. Viðtölin fóru fram í húsnæði sem rannsakandi hafði afnot af. Notast var við 

óstöðluð viðtöl þar sem markmið þeirra var að ná fram skilningi á reynslu og upplifun 

viðmælanda út frá ólíku sjónarhorni (Helga Jónsdóttir, 2003). Umræðuefnið var ákveðið af 

rannsakanda (Viðauki I) en ekki innihald. Rannsakandi ræddi við viðmælendur á jafningja 

grundvelli, beitti virkri hlustun og lagði sig fram við að bera kennsl á líkamstjáningu til að 

skilja viðmælandann eins vel og unnt var en samkvæmt Helgu Jónsdóttur (2003) er slíkt 
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árangursríkt í viðtölum. Viðtölin voru tekin upp á hljóðupptökutæki og afrituð orðrétt. Eftir 

það voru þau lesin yfir og fundin sameiginleg þemu. Niðurstöður voru unnar í samræmi við 

rannsóknarspurningar með það að markmiði að ljá viðmælendum rödd í rannsókninni. 

Rannsakandi vann sjálfur öll gögn og sá um úrvinnslu þeirra.  

7.5 Siðferðileg álitamál 

Ávallt skal hugað að siðferðilegum álitamálum í rannsóknum. Í þessari rannsókn var unnið út 

frá fjórum höfuðreglum sem hefð er fyrir í vísindarannsóknum. Reglurnar fjórar eru, 

sjálfræðisregla, skaðleysisregla, velgjörðaregla og réttlætisregla (Sigurður Kristinsson, 2003).  

Sjálfræðisreglan snýr að því að ávallt skuli bera virðingu fyrir einstaklingnum og sjálfræði 

hans. Krafa er um að viðmælandi gefi upplýst og óþvingað samþykki. Þar af leiðandi þarf 

þátttakandi í rannsókn að samþykkja hana af fúsum og frjálsum vilja. Rannsakanda ber að 

upplýsa hann um hvað rannsóknin felur í sér og hvert eðli og tilgangur hennar er (Sigurður 

Kristinsson, 2003). Þátttakendur voru upplýstir um markmið rannsóknarinnar og framkvæmd 

(Viðauki II). Þeim var gerð grein fyrir að fyllsta trúnaðar yrði gætt, gögnin væru nafnlaus og 

órekjanleg og þeim yrði eytt að lokinni vinnslu. Þá voru þeir upplýstir um að þeim væri ekki 

skylt að svara öllum spurningum og frjálst að hætta þátttöku hvenær sem væri. Þátttakendur 

skrifuðu allir undir upplýst samþykki fyrir þátttöku sinni í rannsókninni (Viðauki III). 

Rannsakandi fékk nöfn tíu þátttakenda sem gáfu kost á sér í eigindlega hluta 

rannsóknarinnar. Þegar á reyndi hætti einn við og þrír mættu ekki. Rannsakandi reyndi að 

hafa samband við þá en án árangurs. Regla er að tilkynna rannsóknir þar sem er unnið með 

persónuupplýsingar til Persónuverndar samkvæmt 31. grein um tilkynningarskyldu í lögum 

nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Rannsóknin var tilkynnt til 

Persónuverndar í september 2013 þar sem hún fékk númerið S6423/2013.  

Skaðleysisreglan kveður á um að gæta skuli að þess að valda engum skaða. Áhættan sem 

fylgir rannsóknum skal höfð í huga og má ekki á neinn hátt fela í sér áhættu fyrir 

þátttakendur (Sigurður Kristinsson, 2003). Rannsóknin snérist um reynslu og upplifun 

þátttakenda af starfsendurhæfingunni, hvers vegna þeir hættu og stöðu þeirra í dag með 

tilliti til framfærslu og framtíðaráforma. Ekki var um djúpviðtöl að ræða og þess var gætt að 

spyrja ekki um viðkvæm málefni sem hefðu getað valdið þátttakendum skaða.  

Velgjörðareglan vísar til þess að rannsakendur láti gott af sér leiða og velja til þess 

aðferðir eða leiðir sem minnstu fórna. Rannsakendur þurfa að gera rannsóknir sem hafa 
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tilgang og gagn er að (Sigurður Kristinsson, 2003). Aðeins ein lítil rannsókn hefur verið gerð 

hér á landi um ástæður þess hvers vegna þátttakendur hætta í starfsendurhæfingu. 

Rannsóknin hefur nýsköpunargildi með öflun nýrrar þekkingar um brottfallshópinn. 

Niðurstöður hennar geta verið hagnýtar fyrir Samvinnu og jafnvel fleiri 

starfsendurhæfingarúrræði, bæði til að mæta þörfum þessa hóps betur og draga mögulega 

úr brotfalli í framtíðinni.   

Réttlætisreglan kveður á um sanngirni í dreifingu gæða og birgða ásamt því að hver og 

einn einstaklingur skuli fá það sem honum ber. Er þá í meginatriðum átt við að vernda skuli 

minnihlutahópa samfélagsins fyrir áhættum (Sigurður Kristinsson, 2003). Þátttakendur gáfu 

kost á sér í eigindlega hluta rannsóknarinnar þar sem var notast við slembiúrtak. 
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8 Niðurstöður 

Í fyrri hluta niðurstöðukafla er gerð grein fyrir niðurstöðum úr símakönnun þar sem var 

hringt í 68 einstaklinga sem allir hafa hætt starfsendurhæfingu hjá Samvinnu. Náðist í 29 

þeirra sem gerir 43% svarhlutfall. Í síðari hluta er fjallað um niðurstöður viðtala við sex 

einstaklinga sem eiga það sameiginlegt að hafa hætt í starfsendurhæfingu hjá Samvinnu. Í 

niðurstöðum verður fjallað um þátttakendur rannsóknarinnar sem viðmælendur 1-6 til að 

tryggja þeim nafnleynd. Viðtölin leiddu í ljós að ástæður þess að viðmælendur ákváðu að 

hætta eru ólíkar en sjá mátti nokkur sameiginleg þemu sem er gerð grein fyrir í síðari 

hlutanum.  

8.1 Niðurstöður úr símakönnun 

Markmið símakönnunar var að leita skýringa hvers vegna viðmælendur ákváðu að hætta í 

starfsendurhæfingunni, hvort þeir séu í skipulagðri virkni og hvaðan þeir hafa framfærslu í 

dag. Einnig hvort þeir telji sig þurfa á endurhæfingu að halda. Hér er greint frá niðurstöðum 

símakönnunar. 

 

         Mynd 1. Ástæður brottfalls 

Þegar spurt var um ástæður brottfalls töldu 59% starfsendurhæfinguna ekki hafa hentað sér. 

Ástæður þess má í flestum tilfellum rekja til lélegrar mætingar þar sem þátttakendur misstu 

plássið sitt, þeim fannst endurhæfingin of krefjandi eða viðkomandi var ekki tilbúinn í hana 

af einhverjum ástæðum. Ýmsar aðrar ástæður voru nefndar, eins og of sterk ljós í stofu, 
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Fæðingarorlof Flutningar Veikindi eða neysla Hentaði ekki
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námserfiðleikar, of hópmiðað, erfiðleikar með að vakna og vildi ekki vera í endurhæfingu. Í 

10% tilvika var ástæðan fæðingarorlof, 10% fluttu úr sveitarfélaginu og 21% hætti vegna 

veikinda eða neysluvanda.  

 

        Mynd 2. Framfærsla í dag 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvaðan þeir hefðu framfærslu í dag kom í ljós að 52% þeirra 

eru örorkulífeyrisþegar, 24% fá fjárhagsaðstoð sveitarfélaga, 14% eru með launatekjur og 

10% eru endurhæfingarlífeyrisþegar. 

 

        Mynd 3. Skipulögð virkni í dag 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvort þeir væru í skipulagðri virkni í dag svöruðu 52% þeirra 

því til að þeir væru ekki í neinni skipulagðri virkni. Þá sögðust 17% vera í leit að vinnu, 14% í 
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endurhæfingu, eins og hjá Björginni Geðræktarmiðstöð Suðurnesja, í meðferðarferli hjá AA 

eða sjúkraþjálfun. Einnig eru 14% sem stunda vinnu og 3% eru í námi. 

 

        Mynd 4. Þörf á endurhæfingu 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvort þeir teldu sig þurfa á endurhæfingu að halda sögðu 

58% svo vera. Viðmælendur nefndu til dæmis sjúkraþjálfun, tíma hjá sálfræðingi, stuðning og 

Reykjalund. Þá neituðu 23%, 11% vissu það ekki og 8% töldu sig þurfa endurhæfingu að 

einhverju leyti. 

8.2  Niðurstöður úr viðtölum 

Markmiðið með einstaklingsviðtölum var afla upplýsinga um hvernig þátttakendur sem 

hættu í Samvinnu, lýsa aðstæðum sínum áður en þeir hófu starfsendurhæfinguna og 

tilgreina ástæðu fyrir því að þeir fóru í hana. Leita eftir skýringum þátttakenda á því hvers 

vegna þeir hættu í endurhæfingunni og kanna hver reynsla þeirra væri af skipulagi úrræðisins 

og af samskiptum við ráðgjafa og starfsmenn. 

Hér er greint frá niðurstöðum úr sex viðtölum við jafnmarga einstaklinga sem hættu í 

starfsendurhæfingu hjá Samvinnu. Frásagnir viðmælenda voru greinargóðar og gáfu góða 

mynd af reynslu þeirra í endurhæfingunni.  

Í greiningu viðtala mátti finna sameiginleg þemu. Þau eru: (1) Undanfari 

starfsendurhæfingar sem skiptist í undirþemun: Aðstæður og Ástæður. (2) Ákvörðun um að 

hætta sem skiptist í undirþemun: Persónulegir þættir, Skipulag og Starfsfólk. (3) Ytra 
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umhverfi og (4) Staða í dag. Til að gefa góða mynd af upplifun viðmælenda verða 

niðurstöður studdar með beinum tilvitnunum eftir því sem við á. 

8.2.1 Undanfari starfsendurhæfingar 

Aðstæður 

Þegar viðmælendur voru spurðir um aðstæður sínar áður en þeir hófu starfsendurhæfinguna 

kom í ljós að staða þeirra var ólík. Fimm þátttakendur voru í sambúð og einn einhleypur. Allir 

áttu börn að einum undanskyldum. Einn viðmælandi var öryrki og hafði verið það í 12 ár. 

Hann hafði tvisvar sinnum verið í atvinnu með stuðningi sem gekk þó ekki til lengdar. Tveir 

voru í vinnu áður en þeir veiktust. Í kjölfarið féllu þeir af vinnumarkaði og byrjuðu í 

starfsendurhæfingu fljótlega í veikindaferlinu. Einn viðmælandi hafði verið án atvinnu í tvö ár 

og hafði nýlega tekist á við fíknivanda þegar endurhæfingin hófst. Einn hafði verið 

atvinnulaus í eitt og hálft ár. Framfærslu sína höfðu þrír viðmælendur af örorkulífeyri, tveir af 

endurhæfingarlífeyri og einn af atvinnuleysisbótum. Fjórir viðmælendur höfðu einungis lokið 

grunnskólaprófi, einn hafði lokið prófi úr tækniskóla auk eininga úr framhaldsskóla og einn 

átti að baki eins til tveggja ára nám í menntaskóla. Viðmælendur voru spurðir hvort þeir 

hefðu notið endurhæfingar áður en þeir byrjuðu í starfsendurhæfingu hjá Samvinnu. 

Reyndist aðeins einn þeirra hafa farið í styttri endurhæfingu, svo sem vatnsleikfimi og á 

sjálfsstyrkingarnámskeið. 

Ástæður 

Öllum viðmælendum var vísað í starfsendurhæfinguna af öðrum. Björgin Geðræktarmiðstöð 

Suðurnesja sendi inn tilvísun fyrir einn, læknir fyrir einn, félagsþjónustan fyrir einn og 

ráðgjafar hjá VIRK fyrir þrjá. Viðmælandi þrjú hafði frumkvæði að því að sækja um sjálfur:  

Ég lét sækja um fyrir mig ... bara heimilislækni. Það var í raun og veru ég sem að skoðaði 

þetta og pældi í þessu og vildi fara. Það var enginn sem var að segja að þetta væri gott 

fyrir mig ... heldur bara ég heyrði af þessu og það var alltaf draumurinn minn að fara í 

skóla. Ég var búin að skoða kvöldskóla ... mér fannst þetta meira svona verndað öryggi 

og algjörlega frá grunni. Langt síðan ég hef verið í grunnskóla ... þannig að mér fannst 

þetta henta betur heldur en eitt og eitt fag .... 

Ástæður fyrir þátttöku í starfsendurhæfingunni voru ólíkar. Þrátt fyrir að vera vísað þangað 

af öðrum voru allir viðmælendur jákvæðir fyrir þátttöku í upphafi og töldu það þess virði að 

reyna. Fimm viðmælendur glímdu við veikindi; einn við líkamleg veikindi, einn við andleg 

veikindi og þrír við bæði andleg og líkamleg veikindi. Viðmælandi eitt var öryrki til margra ára 
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og bjó við félagslega einangrun. Hann sagði um ákvörðun sína að byrja í 

starfsendurhæfingunni:  

Að því að dóttir mannsins míns var búin að vera í þessu og er enn. Ég sá breytingu á 

henni og af því að því að mig langar að komast út á vinnumarkaðinn þá fannst mér 

tilvalið að prófa. 

Viðmælandi þrjú átti sér draum að komast í skóla: 

Ég var öryrki og var að vinna í andlegu og líkamlegu hliðinni og langaði svona að athuga 

hvort ég gæti verið í skóla, af því að mann langar [náttúrlega] alltaf af læra en hefur 

gengið illa í skóla vegna eineltis og vegna ... námserfiðleika, lesblindu. Þannig að mig 

langaði að láta reyna á þetta. 

8.2.2 Ástæður fyrir brottfalli 

Viðmælendur hættu þátttöku hjá Samvinnu af mismunandi ástæðum en greina mátti 

sameiginlega þætti sem höfðu áhrif á ákvörðun þeirra. Tafla 1. lýsir helstu ástæðum þess að 

viðmælendur hættu í starfsendurhæfingunni.  

      Tafla 1. Ástæður fyrir brottfalli 

Viðmælendur Ástæður fyrir brottfalli 

Viðmælandi 1 Of hópmiðað sem ýtti undir kvíða 

Viðmælandi 2 Of hópmiðað, námið ekki nógu krefjandi 

Viðmælandi 3 
Persónulegar aðstæður urðu til að viðmælandi missti of mikið 
úr endurhæfingunni og treysti sér ekki til að halda áfram 

Viðmælandi 4 
Of hópmiðað, endurhæfingin miðaði ekki nægjanlega að 
líkamlegum veikindum 

Viðmælandi 5 Brottflutningur úr sveitarfélagi 

Viðmælandi 6 Of hópmiðað, ekki nógu krefjandi nám og ekki tilbúinn andlega 

Fimm af sex viðmælendum voru í sambúð. Fjórir þeirra töldu sig hafa notið stuðnings maka 

til að sinna starfsendurhæfingunni. Þeir greindu frá að þeir hefðu ekki átt í erfiðleikum með 

að mæta og eyða deginum þar. Allir þátttakendur voru ánægðir með starfsendurhæfinguna 

að hluta til en fannst þó eitt og annað aðfinnsluvert. Fjórum viðmælendum fannst allir vera 

settir undir sama hatt og skortur hafi verið á vali til að mæta ólíkum þörfum. Þeim hafði verið 

kynnt að endurhæfingin væri einstaklingsmiðuð en hún reyndist vera hópamiðuð. Einn 

viðmælandi átti erfitt með að vinna í hópi sökum kvíða og hefði viljað fara hægar af stað. Þrír 

viðmælendur töldu að endurhæfingin hentaði bara ákveðnum hópi af fólki, þar að segja 

þeim sem voru einungis búnir með grunnskólamenntun. Tveir viðmælendur áttu það 
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sameiginlegt að vera búnir með ákveðinn grunn í framhaldsskóla þrátt fyrir að hafa ekki 

klárað stúdentspróf. Þeim fannst þeir ekki fá nógu krefjandi verkefni sem varð til þess að þeir 

urðu eirðarlausir í tímum og héldu ekki athygli. Einn viðmælandi hafði verið í krefjandi starfi 

áður en hann veiktist og taldi sig vera með grunninn sem var kenndur í bóklegu fögunum. 

Þrír viðmælendur sögðu að endurhæfingin hefði ekki verið eins og hún var kynnt fyrir þeim. 

Einn þeirra sagði: 

Mér fannst þetta alveg fínt að mörgu leyti en þetta var samt ekki það sem búið var að 

kynna fyrir mér ... það var talað um að þetta væri svo einstaklingsmiðað en þetta er bara 

hópmiðað, það var bara hópurinn sem skipti máli, ekki hvernig ég var að upplifa það.  

Viðmælandi eitt glímdi við mikinn kvíða og átti erfitt með að vinna í hóp. Honum fannst ekki 

vera hægt að mæta sér á þeim forsendum og fannst þátttaka í hópastarfinu vera farin að 

hafa hamlandi áhrif og auka á kvíða og stress. Því ákvað hann að hætta. Hann átti í 

erfiðleikum með að tjá sig í hóp og að vinna með hópnum: 

Mér fannst það sem átti að halda áfram, það var of mikið eins og ég segi. Þessi 

hópavinna, sjálfsstyrking til dæmis, þá þarf [náttúrlega] að vinna með hópnum, ég bara 

get það ekki, ég get ekki opnað mig ... það er bara einn af mínum veikleikum en ef ég 

hefði getað farið hægar í þetta þá hefði ég kannski getað það, en það var ekki í boði. 

Viðmælandi tvö hafði verið í krefjandi starfi áður en hann veiktist og féll af vinnumarkaði af 

þeim sökum. Í kjölfar veikindaleyfis hóf hann endurhæfingu hjá Samvinnu en fannst námið 

ekki nógu krefjandi og ekki henta veikindum sínum sem voru andleg og líkamleg. Honum 

fannst endurhæfingin of hópmiðuð og sagði: 

... við vorum svo ólík og komum úr svo ólíkum áttum, sumir voru þarna út af atvinnuleysi 

og aðrir út af veikindum og það var ekkert hægt að setja okkur öll undir sama hatt á 

meðan ég var búin með stúdent og sat við hliðina á einhverjum sem hafði varla klárað 

10. bekk og kunni ekki grunninn í íslensku og ensku. Þetta var alveg topp endurhæfing 

fyrir þá manneskju en eins og ég segi það hefði mátt skoða betur eins og fyrir mig .... 

Hann hefði viljað fá betri andlega og líkamlega aðhlynningu. Eftir að fyrstu önninni lauk þurfti 

hann að velja á milli starfsbrautar eða námsbrautar. Þá taldi hann sig ekki geta nýtt 

endurhæfinguna lengur því hann var ekki tilbúinn til að fara á vinnumarkaðinn og fannst 

bóknámið ekki gagnast sér. Honum fannst fögin, sem voru í boði, ekki nógu fjölbreytt og ekki 

mæta hans þörfum: 

... ég hefði viljað eins og það hefði verið meira í boði eins og fyrir mig sem er ... komin 

með þessa menntun. Að það hefði þá verið meira fyrir mig andlega og líkamlega, eins og 

fyrirlestrar eða einhver námskeið í sjálfsstyrkingu .... 
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Viðmælandi þrjú var ánægður í starfsendurhæfingunni og gekk vel. Að hans mati var hann 

með lágt sjálfsmat og sagði starfsendurhæfinguna hafa byggt sig upp og hafa verið eins og 

hann bjóst við. Hann varð fyrir áföllum í persónulegu lífi sem hafði þau áhrif að hann missti 

mikið úr starfsendurhæfingunni og treysti sér ekki til að vinna upp það sem hann hafði misst 

úr. Hann lýsti reynslu sinni svona: 

... ég reyndar var akkúrat þarna að ganga í gengum erfiða tíma. Fyrsta árið var rosalega 

gott fyrir mig, maður var að læra en það var engin pressa, ekkert of mikið ... af prófum ... 

ég er voðalega hrædd við próf og alltaf svo hrædd um að gera eitthvað vitlaust og geta 

ekki eitthvað ... fyrsta árið var rosalega gott, á öðru ári kemur meira nám inn og af 

prófum ... mér gekk alveg mjög vel ... eins og til dæmis enskan sem ég er mjög léleg í og 

var að fá 9,5 á prófum og ... gekk rosalega vel og var ... að ná heilum helling en svo ... og 

ég missti þar af leiðandi svo mikið úr skólanum og þá var ég komin rosalega eftir á og 

það er eitthvað sem kvíðafólk höndlar rosalega illa. Þannig að ég var farin að fá kvíða yfir 

því hvað ég þyrfti að vinna mikið upp og hvað ég væri komin langt eftir á og þetta 

truflaði .... 

Viðmælandi fjögur fór í starfsendurhæfinguna í kjölfar veikinda. Hann átti við líkamleg 

veikindi að etja og sagði að starfsendurhæfingin hefði ekki verið eins og honum var kynnt 

hún í upphafi. Hann sagði að ekki hefði verið lögð áhersla á að mæta þeim sem áttu við 

líkamleg veikindi að stríða og dagskráin væri of hópmiðuð:  

Mér var kynnt þetta þannig að þetta væri þannig að það hentaði hverjum og einum ... ég 

á við líkamleg vandamál eins og bak ... til dæmis, átti mjög erfitt með að sitja inni í 

tímum eins og í íslensku og ensku ... það var ekki að ganga upp og ég gat ekki fengið að 

hætta þessu nema ég fengi læknisvottorð frá lækni og ég var ekki að fara í skóla ... ég ... 

ætlaði bara að fara að vinna aftur ... hún að þetta væri svona einstaklingsmiðað ... en 

þetta er ekkert svoleiðis, ég hefði aldrei farið persónulega í þetta ef ég hefði vitað þetta 

.... 

Viðmælandi fimm hafði aðrar ástæður fyrir ákvörðun sinni en hinir. Ástæðu þess að hann 

hætti mátti rekja til þess að hann flutti úr sveitarfélaginu. Hann var nokkuð sáttur við 

starfsendurhæfinguna en breyttar aðstæður urðu til þess að hann hætti. 

Viðmælandi sex hafði nýlega tekist á við fíknivanda þegar hann hóf 

starfsendurhæfinguna. Hann var að glíma við afleiðingar áfallastreituröskunar, kvíða og 

félagsfælni og taldi sig ekki hafa verið í andlegu jafnvægi til að takast á við svo stórt verkefni. 

Ásamt viðmælenda tvö var hann búinn með grunninn í bóklega náminu og taldi námið ekki 

nógu krefjandi til að halda athygli sinni: 

... mér fannst hún henta voðalega takmörkuðum hóp af fólki einhvern veginn, það var 

semsagt kennslan var bara ... grunnur í ensku og grunnur í þessu, eitthvað sem ég er 

löngu búin með, þannig að ... ég upplifði svolítið eins og ég væri að taka 8. bekkinn 

aftur.... 
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 Um ákvörðun sína að hætta sagði hann: 

Ég held að ég hafi komið með fullt af afsökunum fyrir því hvers vegna ég vildi hætta, en 

kannski bara fyrst og fremst var ég ekki tilbúin í þetta, ég hefði þurft að byrja á einhverju 

smærra prógrammi fyrst, eftir þetta fór ég að fara annað slagið aðeins í Björgina og máta 

mig í að fara út á meðal fólks og ég hefði örugglega átt að byrja svoleiðis fyrst. 

Persónulegir þættir 

Fjórir viðmælendur glímdu við andlega erfiðleika eins og áfallastreituröskun, kvíða, þunglyndi 

og félagsfælni. Þrír viðmælendur glímdu við kvíða og tveim þeirra fannst hann aukast á 

meðan á endurhæfingunni stóð. Einn átti erfitt með vinna í hóp og fannst kvíðinn aukast við 

það og annar fann kvíðann aukast þegar hann fór að dragast aftur úr vegna forfalla. 

Viðmælanda, sem hætti vegna brottflutnings, leið almennt vel í endurhæfingunni. Einn 

viðmælandi hafði tekist á við fíknivanda og taldi að nokkrir einstaklingar í 

starfsendurhæfingunni hefðu verið í neyslu. Það angraði hann og honum fannst það ekki við 

hæfi. Í upphafi starfsendurhæfingar lýstu þrír því að þeim hefði liðið vel þar en svo hefði 

ánægjan fjarað út og þeim fundist tilgangslaust að mæta. Einn þeirra lýsti því svona: 

Fyrst leið mér rosalega vel en svo ... fór þetta einhvern veginn að hætta að skipta máli. 

Mér fannst einhvern veginn tilgangslaust að mæta þó ég hefði gott af því að hitta fólk þá 

fannst mér samt tilgangslaust að vera að koma og gera eitthvað sem ég kunni og gerði 

fyrir einhverjum árum síðan .... 

Tveir viðmælendur höfðu orðið fyrir einelti áður en þeir fóru í starfsendurhæfinguna. Annar 

þeirra hafði orðið fyrir einelti í grunnskóla og nefndi að honum hefði fundist erfitt að 

bekkurinn sem hann byrjaði í, í endurhæfingunni blandaðist öðrum eftir að fyrstu önninni 

lauk. Hann var farinn að treysta bekkjarfélögunum en við blöndunina hefði hann fundið fyrir 

óöryggi. Hann lýsti því: 

... hópurinn sem ég var í, bekkurinn ... var rosalega góður ... allavega fyrra árið, þá vorum 

við saman bekkurinn... rosalega sterkur og þéttur hópur og svo seinna árið ... blandaðist 

bekkurinn og ég fékk rosalegan kvíða yfir því og hélt mig til baka, var ekkert svona að 

troða mér inn í hópinn og hafa eins gaman ....  

Einn viðmælandi nefndi að hann hefði verið andlega veikur á því tímabili sem hann var í 

starfsendurhæfingunni. Hann taldi sig ekki hafa verið tilbúinn í hana og fannst eftir á að 

hyggja að fagaðilar sem tengdust honum hefðu átt að benda honum á að hann væri ekki 

tilbúinn. Hann komst svona að orði: 
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... ég var ... rosalega veik á þessu tímabili ... og hrædd við alla ... en ég held ... að ég hafi 

ekki gert mér grein fyrir, að það hafi einhver fagaðili þurft að sjá ... hvað ég var veik ... en 

ég var svo ákveðin í að standa upp og ég var ekkert fær um að meta það sjálf hvar ég 

ætti að vera, mér fannst vanta svolítið að það væri tekin af mér stjórnin í þessum 

málum.... 

Allir viðmælendur töluðu um að félagsskapurinn í starfsendurhæfingunni hefði verið góður 

og þeim fannst gott að fara út og hitta fólk. Viðmælandi sem hætti af persónulegum 

ástæðum sagði: „... maður fann einhvern veginn tilgang í því sem maður var að gera, þetta 

skipti einhverju máli ... þegar einhver var að spyrja ... um eitthvað og maður gat sagt nei ... ég 

get það ekki, ég er í skóla...“. Einn viðmælandi nefndi að hópurinn hefði verið skemmtilegur 

og annar sagði að hópurinn hefði verið þéttur og sterkur. Þá sagði einn um félagsskapinn: „... 

bara fólkið og við náðum rosalega vel saman ... mér fannst það [náttúrlega] best ...“. Þrír 

viðmælendur eru enn í sambandi við bekkjarfélaga úr starfsendurhæfingunni.  

Skipulag 

Greina mátti ákveðna þætti skipulagsleysis. Þegar viðmælendur voru spurðir um hvernig 

heilsuefling hefði verið, voru þeir allir sammála um að hún hefði mátt vera með öðrum hætti. 

Skortur var á fjölbreyttni og eftirlit og umgjörð hennar hefði mátt vera markvissari. Tveir 

viðmælendur nefndu skort á hvatningu. Annar þeirra greindi frá að hann hefði fengið blað til 

að fara eftir en það gengið upp og ofan þar sem enginn var til að aðstoða hann við 

æfingarnar. Einn nefndi að of margir hefðu verið í íþróttasalnum og annar sagði að rýmið þar 

hefði verið svo lítið að hann þoldi ekki við þar inni. Þeir, sem áttu við líkamleg veikindi að 

stríða, töldu að skortur hefði verið á vali þar sem íþróttaiðkun sem lagt var upp með hentaði 

ekki öllum, til að mynda voru íþróttatímar sem þeir áttu að sækja of erfiðir. Einn viðmælandi 

lýsti því svona: 

Við fórum í göngu á Keflavíkurvelli og að læra stafagöngu, það var frábært en svo áttum 

við að fara í metabolic en það hentaði mér ekki því ég fæ svo í bakið en ég hafði ekkert 

annað í staðinn ... og það voru mikið fleiri en ég sem gátu ekki verið í metabolic. 

Viðmælendum leið illa í aðstæðum þar sem þeir gátu ekki sinnt íþróttaiðkun eins og til var 

ætlast. Einn orðaði það svona: 

... ég var mjög ósátt við að við fórum í metabolic, það er mjög skemmtilegt fyrir þá sem 

eru fullfrískir. Það var mjög leiðinlegt fyrir okkur nokkur sem vorum ekki svona líkamlega 

vel á okkur komin, en við gátum samt farið í eitthvað annað en gátum ekki farið í það 

sama og þau voru að gera. Þau voru sveitt og alsæl og fengu rosalega mikið út úr þessu 

... ég upplifði ... að það væri skyldumæting ... mér fannst þetta ... langt frá því að vera 
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einstaklingsmiðað ... ég var ekki að tala um að þetta myndi beinast hvað hentaði mér ... 

við vorum nokkur í svipaðri stöðu, þannig að hefði kannski verið hægt að ... búa til sér 

prógramm fyrir okkur eða eitthvað sem við gætum gert ... í staðinn vorum við eins og 

aular eða ég hafði það á tilfinningunni ... til dæmis bara að fara og labba ... mér finnst að 

við hefðum átt að fá eitthvað svoleiðis í staðinn .... 

Að eigin frumkvæði nefndu tveir viðmælendur fjármálanámskeið og svefnnámskeið. 

Fjármálanámskeiðið fannst þeim bæði gagnlegt og skemmtilegt. Annar viðmælandinn hefur 

fengið aðstoð og ráðleggingar með eigin fjármál og er enn í sambandi við þann sem hélt 

námskeiðið. Honum fannst þess virði að hafa farið í starfsendurhæfinguna einungis vegna 

þessa námskeiðs. Svefnnámskeiðið olli þeim hins vegar vonbrigðum. Báðir viðmælendur áttu 

við svefnvandamál að stríða og hlökkuðu til að fara á það námskeið en þótti þar ekki faglega 

að verki staðið. Þeir voru sammála um að aðilarnir, sem sáu um námskeiðin, hefðu ekki haft 

næga kunnáttu á efninu og hefðu kosið að fá til þess færa sérfræðinga. Einn þeirra sagði: 

... mér fannst alveg ofboðslega gaman á ... fjármálanámskeiðinu. Það var mjög 

uppbyggilegt og mjög skemmtilegt og svo voru fyrirlestrarnir, ég var mjög spennt fyrir 

þeim ... ég á við svefnvandamál og ég beið spennt eftir að það væri, en svo voru hinir og 

þessir látnir vera með námskeið og lásu bara úr bók og það skilaði engu, maður beið 

bara eftir að það væri búið. Ég hefði viljað sjá einhvern aðila koma inn sem að ... þekkir 

þessi málefni ... geta kannski komið inn á hvað er best að gera ... en þegar þetta er lesið 

svona beint upp úr bók þá tapaði ég einbeitningunni eins og skot .... 

Einn viðmælandi nefndi einnig föndurnámskeið. Honum fannst það ekki nógu vel skipulagt 

og hópurinn of stór til að allir gætu verið með þannig að ekki var pláss fyrir alla til að föndra. 

Sumir stóðu þess vegna og horfðu á hina föndra. Hann upplifði að enginn stjórnendanna 

hefði veitt því athygli að margir kæmust ekki að og fannst eins og öllum hefði verið sama: 

Hann lýsti því svona:  

 ... skipulagið á sumu var alveg skelfilegt, eins og við vorum látin mæta í að mála og 

eitthvað og ég var ... ekkert smá spennt fyrir því ... að fara að mála á tré og hitt og þetta 

en við komumst ekki að, vorum svo mörg og ég einmitt nefndi það af hverju hópnum 

væri ekki skipt sitt hvora vikuna ... og það átti alltaf að skoða þetta .... 

Tveir viðmælendur töluðu um sjálfsstyrkingarnámskeið sem þeim fannst erfitt að taka þátt í 

þegar átti að leika eða túlka ákveðin atriði. Einn viðmælandi var ósáttur við að hafa fengið 

umsögn um að hafa ekki tekið nægan þátt. Hann lýsti því þannig: 

 ... svo var sjálfstyrking en það er ekki mitt svið, ég er ekki góð í leikjum, mér bara leið illa 

að vera leika skjaldamerki og hitt og þetta og já svo fékk ég umsögn um það að ég hefði 

ekki tekið nógu mikinn þátt í þessu en kannski fór ég ekki með réttu hugarfari í það ....  
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Starfsfólk 

Allir viðmælendur voru spurðir hvort þeir hafi farið í regluleg viðtöl til ráðgjafa eða fengið 

einhverskonar viðtöl hjá félagsráðgjafa eða sálfræðingi. Aðeins einn viðmælandi mundi eftir 

að hafa hitt ráðgjafa sinn reglulega en ekki hversu oft. Þrír viðmælendur sögðust hafa sett 

sér markmið, mundu það óljóst en fannst að eftirfylgni hefði skort. Tveir sóttu tíma hjá 

sálfræðingi en fannst það ekki gagnast sér. Öðrum viðmælandanum fannst sálfræðingurinn 

einblína of mikið á einelti, sem hann hafði orðið fyrir, þegar honum sjálfum fannst annað 

skipta meira máli. Honum fannst hann ekki hafa fengið svigrúm til að fjalla um þau mál. Hinn 

viðmælandinn hafði verið í neyslu áður en hann byrjaði í starfsendurhæfingunni og nefndi að 

sálfræðingurinn hefði líka verið starfandi lögreglumaður á þeim tíma. Honum fannst þessi 

tvö störf ekki eiga samleið í starfsendurhæfingunni og fannst ekki að hann gæti tjáð sig við 

sálfræðinginn og treyst honum. Einn viðmælandi byrjaði að sækja tíma hjá sálfræðingi á 

heilsugæslunni í tengslum við starfsendurhæfinguna og er enn hjá honum. Tímarnir hafa 

gagnast honum vel.  

Allir viðmælendur lýstu yfir ánægju sinni með ráðgjafa hjá Samvinnu. Þeir sögðu þær 

allar indælar, kurteisar og mætt þeim á jafningjagrundvelli. Einn viðmælandi hafði á orði að 

allt starfsfólkið væri yndislegt og annar sagði: „... mér fannst þær standa sig rosalega vel og 

þær reyndu að gera það sem þær gátu í raun og veru ...“. Viðmælandi sem missti mikið úr 

starfsendurhæfingunni fannst hann hafa mætt góðu viðmóti hjá enskukennara og sagði: 

 ... tala nú ekki um eins og enskukennarinn ... hún var alltaf að hrósa manni ... hún vildi 

gera allt fyrir mig. Hún var svo glöð með að sjá ... hvað mér var að ganga vel miðað við 

mitt sjálfstraust. Hún sá alveg muninn þar og hún sá hvað ég var virkilega að leggja mig 

fram og reyna og mig langaði, þannig að þegar ég gekk í gegnum þetta ... þá var hún 

alveg tilbúin til að láta mig fá heimapróf. Hún sagði, þú gerir bara eins og þú getur og þú 

segir mér bara hvert þú ert komin og þú færð bara próf þar. Hún reyndi að gera allt fyrir 

mig, ég mætti taka þetta eins og í fjarnámi eða svoleiðis. Hún var tilbúin til að gera allt 

fyrir mig bara af því að hana langaði svo að ég myndi læra ensku. 

8.2.3 Ytra umhverfi 

Umræður leiddu gjarnan að því hvernig velferðarkerfið hefði mætt viðmælendum. Í þremur 

tilfellum leið stuttur tími frá því að tilvísun var send í starfsendurhæfinguna og plássi var 

úthlutað. Einn viðmælenda nefndi að eftir að hann hætti í starfsendurhæfingunni hefði hann 

haldið áfram í viðtölum hjá VIRK - Starfsendurhæfingarsjóði. Hann fór á Reykjalund og var 

þar í fimm vikur. Eftir það fékk hann ekki þann stuðning sem hann þurfti til frekari 

endurhæfingar. Hann lýsti því svona: 
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... mér fannst einhvern veginn bara vera lokað á mig ... það sem ég í rauninni þurfti á að 

halda og bað um að það var bara ekki hægt og svo ... sendi hann mig í sérhæft mat sem 

var með þremur einstaklingum, það var sjúkraþjálfari, læknir og sálfræðingur og eftir 

þetta mat ákvað hann það að ég hefði mánuð til að finna mér vinnu og svo myndi ég 

bara hætta hjá þeim, þannig að ég í rauninni fann ekkert vinnu á mánuði enda átti ég að 

vera í launalausri vinnu og ef þú hefur mánuð til að finna hana og vinna bara 2-3 tíma á 

dag ... það segir sig ... sjálft að maður finnur ekkert svoleiðis vinnu hérna og það 

launalaust og ... jú jú ég skoðaði ... alveg auglýsingar ... en mér fannst ég samt ekki 

tilbúin til að fara á vinnumarkaðinn og ég ræddi það við mína lækna og þeir tóku það 

bara ekki í mál að ég færi á vinnumarkað strax og ég í rauninni hætti hjá VIRK .... 

Einn viðmælandi lýsti því hversu mikill léttir það var þegar hann hætti á endurhæfingarlífeyri 

og fékk örorkumat:  

... það var rosalegur léttir að þegar maður er búin að vera alltaf, hvað á ég að segja, 

maður var á endurhæfingarlífeyri í 18 mánuði og alltaf 2-3 mánuðir í einu og alltaf 

eitthvað vesen, að þurfa að skila inn læknisvottorði, skila inn endurhæfingaráætlun og 

gera þetta og gera þetta og gera þetta, þannig að það einhvern veginn hékk alltaf yfir 

manni, þannig að það voru svona auka áhyggjur sem ég er laus við. Þannig að það er 

léttir ... nú get ég hugsað ... um mig, mataræðið og hreyfinguna og ... hvað á ég að segja 

koma mér í gang aftur án þess að hafa yfir mér allar þessar peningaáhyggjur, fæ ég 

einhver laun í næsta mánuði eða eitthvað svoleiðis .... 
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8.2.4 Staða í dag 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvaðan þeir hafa framfærslu í dag kom í ljós að þrír þeirra 

eru örorkulífeyrisþegar, einn er á endurhæfingarlífeyri, einn fær fjárhagsaðstoð sveitarfélaga 

og einn er í launuðu starfi. Tafla 2. sýnir heildaryfirlit yfir hvaðan allir viðmælendur hafa 

framfærslu í dag og framtíðaráform þeirra. 

Tafla 2. Framfærsla í dag og framtíðaráform 

Viðmælendur Framfærsla í dag Framtíðaráform 

Viðmælandi 1 Örorkulífeyrir 
Stefnir á að komast í atvinnu með 
stuðningi 

Viðmælandi 2 Örorkulífeyrir 
Stefnir á að komast út á 
vinnumarkaðinn 

Viðmælandi 3 Örorkulífeyrir 
Er að vinna að bættri andlegri líðan og 
stefnir á vinnumarkað 

Viðmælandi 4 Endurhæfingarlífeyrir Stefnir á vinnumarkað eftir áramót 

Viðmælandi 5 
Fjárhagsaðstoð 
sveitarfélags 

Stefnir á nám eftir áramót 

Viðmælandi 6 Atvinnutekjur 
Er í vinnu og í fjarnámi, stefnir á að 
komast í 100% nám 

Viðmælendur voru allir spurðir hvort þeir hefðu áhuga á að fara aftur í starfsendurhæfingu 

síðar en aðeins einn þeirra taldi það líklegt eftir að hann hefur unnið að bættri líkamlegri og 

andlegri líðan. Einn viðmælandi, sem hefur ekki áhuga á að fara aftur í starfendurhæfingu, 

sagði um það: „... ef ég næ mínum markmiðum að þá hugsa ég að ég væri líkleg til að fara 

sjálf út á vinnumarkaðinn og prufa mig áfram heldur en að fá einhverja hjálp við það ...“. 

 Viðmælendur voru spurðir um virkni og framtíðaráform og voru þeir allir bjartsýnir á 

framhaldið. Ráðgjafar Samvinnu komu viðmælanda eitt í samband við Vinnumálastofnun og 

bíður hann eftir að komast í atvinnu með stuðningi. Í millitíðinni sinnir hann 

sjálfboðaliðastarfi nokkra klukkutíma á viku. Viðmælendur tvö og þrjú eiga það sameiginlegt 

að vera í yfirþyngd og eru báðir að vinna að því að ná tökum á þyngd sinni ásamt því að vinna 

markvisst að bættri andlegri og líkamlegri líðan. Viðmælandi tvö lýsti því þannig: 

 ... ég hef ... verið að vinna í sjálfri mér síðan þá ... ég er mikið upp í ... og hef verið að 

sækja námskeið þar. Ég er á trésmíðanámskeiði og ég fer oft rosalega oft og hitti 

konurnar og er prjóna með þeim og mála og teikna og svoleiðis ... námskeið og ég er í 

vatnsleikfimi ... og ... sæki viðtöl ... hjá geðlækni og ... er ... komin inn á offitu og 

næringarsvið á Reykjalundi af því að ég er of þung og hef verið þar í reglulegum viðtölum 
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og mér fannst það ekki ganga nógu vel þannig að ég setti mig í samband við ... og er í 

fjarþjálfun hjá honum. Hann passar algjörlega upp á mig og það gengur rosa vel .... 

Viðmælandi þrjú stefnir á að komast út á vinnumarkað þegar hann verður tilbúinn til þess. 

Hann komst svona að orði : 

... ég er að reyna að einblína á þetta með þyngdina og taka á því og andlegu hliðinni í 

leiðinni af því að þegar það kemur þá veit ég hvernig manneskja ég er ... þá kemst ég í 

gegnum meira og ...af því að ég öryrki ... síðan 2007 en mér finnst ég ekki ... það er ekki 

öll von úti. Ég á eftir að komast aftur út á vinnumarkaðinn eins og mig langar ... sama 

hvort ég læri eitthvað og fari svo á vinnumarkaðinn .... 

Viðmælandi fjögur hefur verið í sjúkraþjálfun til að bæta líkamlega líðan. Hann er með 

endurhæfingarlífeyri til áramóta og stefnir á að komast í vinnu. 

 Viðmælandi fimm fór í nám í menntaskóla og hélt áfram að vera í sambandi við ráðgjafa 

hjá annarri starfsendurhæfingu. Hann útskrifaðist þaðan og fær framfærslu hjá 

sveitarfélaginu sínu sem stendur. Hann stefnir á frekara nám eftir áramót.  

Viðmælandi sex hefur verið að vinna að bættri andlegri líðan. Hann er á vinnumarkaði, 

stundar nám í fjarnámi og stefnir á fullt nám fljótlega til að klára stúdentspróf. Hann sagði: 

... ég ... var á lyfjum í einhvern smá tíma og svo... prufaði ég að hætta á lyfjum og sá að 

það væri að ganga upp. Kvíðinn var ekki jafn mikill og svefninn var komin í lag og þá fór 

þetta svolítið að rúlla þegar ég fór að geta sofið. Ég ... kláraði endurhæfinguna eða 

hámarkið og þurfti að leggja inn umsókn fyrir örorku og mér fannst það svolítið stór biti 

að kyngja því ... ég er alveg líkamlega heilbrigð ... og ákvað að prufa ...að fara á 

vinnumarkaðinn og fékk vinnu tiltölulega fljótt og um leið og ég ákvað það var ég bara 

komin með vinnu og það gekk bara þrusu vel ... auðvitað var það stundum erfitt og ég 

þarf oft að bíta á jaxlinn og ég er að ennþá að díla við ýmsar afleiðingar en það bara 

einhvern veginn virkaði .... 



69 

9 Umræða og ályktanir 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að 59% þátttakenda sem tóku þátt í símakönnun 

hættu í starfsendurhæfingunni vegna þess að þeir töldu hana ekki henta sér. Fjórir af sex 

viðmælendum töldu hana hafa verið of hópmiðaða og ekki miða að andlegum og líkamlegum 

þörfum þeirra. Tveir viðmælendur töldu þar að auki að bóklega námið hefði ekki verið nógu 

krefjandi. 

Hér er fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar í samræmi við markmið hennar og 

rannsóknarspurningar. Niðurstöðum úr símakönnun og viðtölum er fléttað saman þar sem 

leitast verður við að draga ályktanir og tengja samhliða umfjöllun fræðilega hluta 

ritgerðarinnar. Lagt var upp með fjórar rannsóknarspurningar sem eru:  

 Hvernig lýsa þátttakendur, sem hættu í Samvinnu, aðstæðum sínum og ástæðum 

þegar þeir hófu starfsendurhæfinguna?  

 Hverjar eru helstu skýringar þátttakenda sem hættu starfsendurhæfingu í 

Samvinnu, á að þeir hættu í endurhæfingunni?  

 Hver er reynsla þeirra af starfsendurhæfingunni, fyrirkomulagi, skipulagi og 

samskiptum við ráðgjafa/starfsmenn?  

 Hvernig og hver er atvinnustaða og framfærsla þeirra sem hættu í Samvinnu? 

9.1 Undanfari starfsendurhæfingar 

Í fræðilegri samantekt kom fram að velferðarkerfi nútímans leggja áherslu á að tryggja þeim 

sem standa höllum fæti í samfélaginu fjárhagslega afkomu, þar á meðal þeim er búa við 

skerta vinnufærni vegna heilsufars eða af félagslegum ástæðum. Samkvæmt könnun meðal 

örorku- og endurhæfingarlífeyrisþega er vinnuáhugi og vinnuvilji öryrkja hér á landi mikill 

(Guðrún Hannesdóttir o.fl., 2010). Við vinnslu fræðilega hlutans kviknaði hugmyndin að 

rannsóknarspurningunni: Hvernig lýsa þátttakendur sem hættu starfsendurhæfingu í 

Samvinnu, aðstæðum sínum og ástæðum þegar þeir hófu endurhæfinguna? Höfundi fannst 

spurningin mikilvæg til að kanna viðhorf þeirra til starfsendurhæfingarinnar áður en hún 

hófst þar sem Brouwer og félagar (2009) telja jákvæð viðhorf árangursrík varðandi 

endurkomu til vinnu. 
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Í viðtölum kom fram að allir viðmælendur höfðu framfærslu sína hjá hinu opinbera þegar 

starfsendurhæfingin hófst. Í upphafi endurhæfingarinnar var staða viðmælenda ólík. Einungis 

einn hafði verið öryrki til langs tíma, einn til skemmri tíma, tveir höfðu verið atvinnulausir í 

tæp tvö ár og tveir misstu vinnuna í kjölfar veikinda og hófu starfsendurhæfinguna snemma í 

veikindaferlinu.  

Brouwer o.fl., (2009) telja að þátttökuvilji, félagslegur stuðningur og jákvæð viðhorf auki 

líkur á endurkomu á vinnumarkað. Allir viðmælendur höfðu jákvæð viðhorf til þátttöku í 

starfsendurhæfingunni og höfðu viljann að vopni. Einn viðmælandi hafði frumkvæði að því 

að kanna starfsendurhæfinguna og biðja lækni um að sækja um fyrir sig en hinum var vísað 

þangað af öðrum fagaðilum. Flestir viðmælendur virtust njóta félagslegs stuðnings, fimm 

voru í sambúð og einn var einhleypur. Viðmælendur virtust ekki hafa átt í erfiðleikum með 

að mæta í starfsendurhæfinguna og dvelja þar yfir daginn. Í raun og veru virðist staða þeirra 

hafa verið almennt nokkuð sterk. Ekki er augljóst að þeir þættir sem Brouwer og félagar 

benda á að séu árangursríkir varðandi endurkomu til vinnu, hafi haft áhrif á árangur 

brottfallshópsins.  

9.2 Ástæður brottfalls 

Rauði þráðurinn í rannsókninni snýr að rannsóknarspurningunni: Hverjar eru helstu skýringar 

þátttakenda sem hættu starfsendurhæfingu í Samvinnu, á að þeir hættu í endurhæfingunni? 

Niðurstöður símakönnunar sýndu að 59% svarenda hættu vegna þess að þeir töldu 

starfsendurhæfinguna ekki henta sér. Rekja má aðrar ástæður til veikinda eða neyslu í 21% 

tilfella og fæðingarorlofs og flutninga í 10% tilfella hvors fyrir sig. Niðurstöðum úr viðtölum 

ber saman við niðurstöður símakönnunar. Fjórir af sex viðmælendum viðtala hættu vegna 

þess að þeim fannst dagskráin í starfsendurhæfingunni of hópmiðuð. Einn hætti vegna 

brottflutnings úr sveitarfélagi og annar vegna persónulegra áfalla sem hann varð fyrir á 

meðan endurhæfingin stóð yfir.  

Til að öðlast betri innsýn og dýpri skilning varðandi ákvörðun viðmælenda um að hætta 

voru þeir spurðir: Hver var reynsla þín af starfsendurhæfingunni, fyrirkomulagi, skipulagi og 

samskiptum við ráðgjafa og starfsmenn hennar? 

Í fjórum tilfellum mátti rekja ástæðu ákvörðunar um að hætta til þess að viðmælendum 

fannst endurhæfingin of hópmiðuð. Þrír viðmælendur virtust hafa fengið kynningu sem vakti 

aðrar væntingar til starfsendurhæfingarinnar. Þeim hafði verið kynnt að hún væri 
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einstaklingsmiðuð en reyndist vera hópmiðuð, samkvæmt upplifun umræddra viðmælenda. 

Einn viðmælandi glímdi við kvíða og treysti sér ekki til að taka þátt í hópastarfi af þeim 

sökum. Hinum þrem fannst dagskráin of hópmiðuð þar sem ekki var tekið tillit til 

mismunandi námslegrar getu auk andlegra og líkamlegra veikinda. Viðmælendum bar saman 

um að skipulagi hefði verið ábótavant og skortur á sveigjanleika og vali.  

Í kafla 5.2 var greint frá þáttum sem hafa áhrif á árangur starfsendurhæfingar. Þeirra á 

meðal eru: Menntun, sem þátttakendur hljóta í starfsendurhæfingu, heilsuefling, sem stuðlar 

að bættri líðan og að þátttakendur upplifi að þeir séu virkjaðir í eigin markmiðasetningu. 

Einnig skiptir gott skipulag máli sem og samband þátttakenda við ráðgjafa (V. Helga 

Valgeirsdóttir, 2010).  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að þessum þáttum hafi verið ábótavant. 

Viðmælendur bentu á að heilsuefling hefði ekki tekið mið af líkamlegum þörfum þeirra og 

verið of erfið. Þeim leið illa í aðstæðum þar sem þeir gátu ekki sinnt íþróttaiðkun eins og til 

var ætlast. Í því samhengi er einnig vert að benda á að í ársskýrslu Samvinnu (2012) kemur 

fram að þeim hafi fjölgað sem eiga við líkamleg veikindi að etja og séu nú um 70% 

þátttakenda. Mikilvægt er að bregðast við þeirri fjölgun á markvissan hátt til að stuðla að 

bættri líkamlegri líðan.  

Einungis einn viðmælandi mundi eftir að hafa verið í reglulegum viðtölum hjá ráðgjafa 

sínum en ekki hversu oft. Þrír viðmælendur mundu óljóst að þeir hefðu sett sér markmið en 

þeim hafi ekki verið fylgt eftir. Þær niðurstöður benda til að samband viðmælenda við 

ráðgjafa sína hafi verið óreglulegt sem ekki er líklegt til árangurs. Allir viðmælendur voru 

sammála um að starfsfólk Samvinnu hafi verið indælt, kurteist og mætt þeim á jafningja 

grundvelli. Einn viðmælandi ákvað að hætta vegna þess að hann missti mikið úr 

starfsendurhæfingunni við persónuleg áföll. Honum fannst starfsfólkið reyna að mæta sér en 

það dugði hins vegar ekki til og hann treysti sér ekki til að halda áfram.  

Öllum viðmælendum fannst skipulagi í starfsendurhæfingunni ábótavant. Nefndu þeir 

skipulag í íslensku, ensku, föndri, sjálfsstyrkingu og í heilsutengdum námskeiðum. Reynsla 

þeirra var að allir hefðu þurft að fylgja sömu dagskrá og námsefni, auk þess sem skortur 

hefði verið á fjölbreytni og eftirfylgni. Tveir viðmælendur nefndu að bóklega námið, til 

dæmis íslenska og enska, hefði hentað þeim sem voru einungis með grunnskólamenntun en 

hinir, sem voru lengra komnir, hefðu ekki fengið verkefni við hæfi. 



72 

Atvinnuleysi getur haft áhrif á andlega og líkamlega líðan auk þess að hafa samfélagsleg 

áhrif (Jón Björnsson, 1994). Fjórir viðmælendur glímdu við margvísleg andleg veikindi, sem 

ber saman við afleiðingar atvinnuleysis, eins og kvíða, þunglyndi og slakt sjálfsmat (Jón 

Sigurður Kárason, 2008; Halldór S. Guðmundsson, 2008). Auk þess glímdi einn við 

áfallastreituröskun í tengslum við áfall sem hann varð fyrir áður en hann hóf 

starfsendurhæfinguna. Þessir persónulegu erfiðleikar höfðu hamlandi áhrif á þátttöku þeirra 

í starfsendurhæfingunni og sögðust tveir þeirra hafa hætt af þeim sökum, þar sem ekki var 

hægt að koma til móts við þá vegna hópamiðunar. Tveir til viðbótar töldu að taka hefði mátt 

meira mið af sálrænum erfiðleikum þeirra. Kvíði og þunglyndi eru meðal þeirra þátta sem er 

talið að dragi úr starfsgetu og eru áhættuþættir varðandi endurkomu til vinnu (Hildur 

Friðriksdóttir, 2012). Waghorn og Chant (2005) benda á að hjá þeim sem glíma við kvíða sé 

skortur á stuðningi meðal þess sem dregið geti úr starfsgetu á vinnustað. Tveir viðmælendur 

fengu sálfræðiráðgjöf á meðan á endurhæfingu þeirra stóð en töldu hana ekki hafa nýst sér 

eins og þeir hefðu kosið.  

Í ársskýrslu Samvinnu (2012) kemur fram að 45% þeirra sem njóta endurhæfingar eigi við 

geðrænan vanda að stríða og að margir hafi orðið fyrir einelti og öðru andlegu ofbeldi. Í ljósi 

þess sem kom fram hjá viðmælendum í framangreindri rannsókn og í ársskýrslu Samvinnu 

þarf að tryggja þeim þátttakendum, sem glíma við geðrænan vanda af ýmsu tagi, aðgengi að 

viðeigandi meðferð. Með hliðsjón af framburði viðmælenda í rannsókninni gætu störf 

félagsráðgjafa verið gagnleg í starfsendurhæfingu. Félagsráðgjafar beita mismunandi 

vinnuaðferðum byggðum á kenningarlegum grunni við að finna úrlausnir á vanda 

einstaklinga. Má þar til dæmis nefna notkun kreppukenninga til að útskýra sálræn viðbrögð 

við margskonar innri og ytri erfiðleikum sem einstaklingurinn kann að glíma við (Cullberg, 

1985). Félagsráðgjafar nota gjarnan kerfis- og vistfræðikenningar til að greina vanda 

einstaklings í samhengi við umhverfi hans og má þar nefna til dæmis persónuleg tengsl og 

félagsleg áhrif sem kunna að hafa áhrif á hann (Hrefna Ólafsdóttir, 2006). Mikilvægt er að 

aðstoða einstaklinga, sem hefja starfsendurhæfingu, við að vinna úr áföllum sínum, aðstoða 

þá við að finna lausnir á vanda sínum í þeim tilgangi að bæta andlega líðan þeirra. Það eykur 

jafnframt líkurnar á að þeir nái að byggja sig upp og komast á vinnumarkað á ný sem einmitt 

er höfuðmarkmiðið með starfsendurhæfingunni. 
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Meginniðurstaðan af reynslu þátttakenda starfsendurhæfingarinnar er sú að þeir töldu 

endurhæfinguna ekki hafa tekið mið af andlegum og líkamlegum veikindum auk námslegrar 

getu. Skipulagi, sveigjanleika og eftirfylgni hafi verið ábótavant sem hafði áhrif á líðan þeirra í 

starfsendurhæfingunni og ákvörðun þeirra um að hætta. 

9.3 Staða í dag 

Einn liður í rannsókninni var að afla upplýsinga um hvernig staða þeirra einstaklinga sem 

hættu er í dag. Síðasta rannsóknarspurningin var því: Hvernig og hver er atvinnustaða og 

framfærsla þeirra sem hættu í Samvinnu? Hér verður líkt og áður, fléttað saman 

niðurstöðum úr símakönnuninni og viðtölum. 

Flestir þeirra, sem hættu þátttöku hjá Samvinnu, hafa framfærslu sína frá hinu opinbera. 

Stærsti hópurinn, eða 52%, eru örorkulífeyrisþegar, 24% fá fjárhagsaðstoð sveitarfélaga, 10% 

eru endurhæfingarlífeyrisþegar og einungis 14% eru í launuðu starfi. Þær niðurstöður sýna 

að 86% hafa ekki náð að fóta sig á vinnumarkaði. Þá kemur ekki á óvart að 58% þeirra telja 

sig enn þurfa á endurhæfingu að halda og 8% telja svo að hluta til. Sú endurhæfing sem þeir 

telja sig þurfa á að halda er meðal annars í formi sálfélagslegrar ráðgjafar og þjónustu 

félagsráðgjafa.  

Rúmur helmingur, eða 52%, eru ekki í neinni skipulagðri virkni í dag. Þá eru 14% í 

skipulagðri virkni eins og sjúkraþjálfun, 17% eru í atvinnuleit og 14% stunda vinnu. Í kafla 2.2 

kom meðal annars fram að ein af afleiðingum atvinnuleysis getur verið óvirkni sem getur leitt 

til einangrunar (Jón Björnsson, 1994). Óvirkni brottfallshópsins er vissulega áhyggjuefni í því 

ljósi. 

Allir viðmælendur í eigindlega hluta rannsóknarinnar eru nokkuð bjartsýnir á framtíðina. 

Fimm af sex viðmælendum eru í skipulagðri virkni eins og vinnu, námi, sjúkraþjálfun, 

einkaþjálfun og sjálfboðaliðastarfi. Einn er á vinnumarkaði, stundar fjarnám og stefnir á fullt 

nám, fjórir stefna á vinnumarkað og einn er að vonast til að hefja nám innan tíðar. Þrír 

viðmælendur eru að vinna í bættri líkamlegri og andlegri líðan og sækja endurhæfingu 

tengda því.  

Einungis einn viðmælandi tekur ekki þátt í neinni skipulagðri virkni í dag. Hann kláraði 

starfsendurhæfingu annarsstaðar og var sá eini sem var einhleypur. Leiða má líkum að því að 

hjúskaparstaða hafi haft áhrif á virkni og stöðu hópsins sem rætt var við. 
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9.4 Til umhugsunar 

Hluti af gildi rannsóknarinnar snýr að því að skoða brottfallshópinn með tilliti til þess hvort 

þátttakendur hafi verið tilbúnir í starfsendurhæfinguna þar sem óþarfi er að leggja slíkt á fólk 

sem hefur ekki burði til þátttöku af einhverjum ástæðum. Einn viðmælandi nefndi að hann 

hefði átt við andleg veikindi að stríða þegar starfsendurhæfingin hófst og taldi sig ekki hafa 

verið færan um að meta sjálfur hversu veikur hann var. Að hans mati hefðu fagaðilar, sem 

stóðu honum nærri, átt að benda honum á það. Í því samhengi má nefna mikilvægi 

starfsgetumats á vegum VIRK þar sem færni einstaklinga til virkrar þátttöku í samfélaginu er 

metin heildrænt út frá líkamlegum, andlegum og félagslegum þáttum. Matið er tvenns 

konar: Annars vegar er um að ræða grunnmat og hins vegar sérhæft mat þar sem möguleikar 

einstaklingsins til þátttöku í starfsendurhæfingu eru metnir. Bent hefur verið á að meiri 

áhersla hafi verið lögð á líkamlega þætti í matinu heldur en andlega sem getur haft áhrif á 

færni í starfsendurhæfingarferli (Sveina Berglind Jónsdóttir, 2012).  

Hlutverk VIRK - Starfsendurhæfingarsjóðs er að draga úr líkum á að launfólk falli af 

vinnumarkaði vegna varanlegrar örorku með því að auka virkni. Hugmyndafræði VIRK miðar 

að því að koma fólki út á vinnumarkað og hefur verið bent á að ákveðinn hópur fólks sé ef til 

vill ekki fær um eða tilbúinn að fylgja endurhæfingaráætlun VIRK (Ríkisendurskoðun, 2012). 

Einn viðmælandi lýsti því hvernig VIRK lokaði á hann af því að hann taldi sig ekki hæfan til að 

fara á vinnumarkað en var samt sem áður að leita sér viðeigandi endurhæfingar. Í því 

samhengi veltir höfundur fyrir sér hvað verði nú um þá sem þurfa á endurhæfingu að halda 

og hafa virkilega löngun til að komast á vinnumarkað en eru ekki færir um það þá stundina? 

Með réttum stuðningi og endurhæfingu, sem bætir líkamlega og/eða andlega færni þeirra, 

ættu þeir jafnvel möguleika á að komast fyrr á vinnumarkað. Velta má upp hvort líklegt sé að 

þessar aðgerðir dragi úr þróun í átt til örorku? 

Fram hefur komið að starfsendurhæfing geti dregið úr líkum á varanlegri örorku. 

Samfélagslegur kostnaður af varanlegri örorku er hár. Á ársgrundvelli er kostnaður 

grunnlífeyris örorku fyrir einstakling tæpar 2.2 miljónir (Tryggingastofnun, e.d.). Á tíu ára 

tímabili er hann því um 22 miljónir. Fram kom í kafla 2.2 að VIRK - Starfsendurhæfingarsjóður 

hafi látið Talnakönnun hf. reikna út ávinning þess að fertugur karlmaður með um 350.000 

krónur í mánaðartekjur fari á vinnumarkað í stað þess að vera á örorkulífeyri til 67 ára aldurs. 

Reiknaðist þar til að ávinningurinn gæti verið um 100 miljónir króna. Þá er ekki meðtalinn 

kostnaður sem fellur til í heilbrigðiskerfinu né ávinningur einstaklingins sjálfs með tilliti til 
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betri líðanar og lífsgæða. Kostnaður við eitt pláss hjá Samvinnu er um 700 þúsund krónur á 

ári og full endurhæfing tekur um það bil eitt og hálft ár (Gerður Pétursdóttir, munnleg 

heimild, 15. nóvember 2013). Tölurnar sýna þýðingu starfsendurhæfingar fyrir samfélagið og 

ef þær eru margfaldaðar með heildarfjölda brottfallshópsins er um töluverða upphæð að 

ræða. Endurhæfing er mikilvæg út frá mörgum sjónarhornum og brýnt að standa vel að 

málum til að tryggja sem flestum möguleika á betri lífsgæðum. 

Við vinnslu rannsóknarinnar vakti athygli hve viðmælendur, sem tóku þátt í eigindlega 

hluta hennar, virðast hafa verið sterkur hópur. Sterkur vilji einkenndi þá og þeir hefðu eflaust 

talist vel hæfir til endurhæfingar hefðu þeir fengið viðeigandi stuðning. Í raun og veru eru 

ábendingar þeirra um úrbætur ekki stórvægilegar og líklega auðvelt að færa flest það til 

betra horfs. Þeir bentu á einstaklingsmiðun, skipulag námskeiða, eftirfylgd ráðgjafa og aukið 

val. Fram kom að ólíkir einstaklingar hefji starfsendurhæfingu og ekki sé raunhæft að allir 

fylgi sömu dagskrá. Hvorki varðandi líkamlega og/eða andlega færni né námslega getu. 

Verkefnin verði að ögra hugsun og getu til að skila árangri.  

Niðurstöður greiningar á upplifun viðmælenda af starfsendurhæfingunni benda sterklega 

til að þeir líti svo á að þeir hafi verið í námi. Þeir nefndu „bekkinn“ og „bekkjarfélaga“, einnig 

hópinn sem þeir voru hluti af. Einn viðmælandi minntist á að hann hefði hug á að fara aftur í 

starfsendurhæfinguna síðar, eftir að hafa unnið að bættri andlegri og líkamlegri líðan. Af 

þeim orðum má draga tvær ályktanir: Hann leit á starfsendurhæfinguna sem nám en ekki 

endurhæfingu eða hann taldi sig ekki hafa haft burði til að sinna henni sökum veikinda.  

Langflestir, eða 70% þeirra sem sækja starfsendurhæfingu hjá Samvinnu, eru einungis 

með grunnskólapróf en þó búa um 30% að meiri menntun og færni sem þeir hafa aflað sér á 

vinnumarkaði (Samvinna, starfsendurhæfing á Suðurnesjum, 2012). Tveir viðmælendur með 

framhaldsskólamenntun töldu sig ekki hafa fengið verkefni við hæfi og þar af leiðandi sáu 

þeir ekki tilgang í að mæta og leysa verkefni sem þeir áttu auðvelt með. Einn viðmælandi, 

sem hafði einungis lokið grunnskólamenntun, nefndi í sama samhengi hversu ánægður hann 

var með bóknámið og að hann hefði fundið sjálfstraust sitt aukast jafnt og þétt þar sem 

honum gekk vel í prófum. Þarna takast á tvenn sjónarmið; annars vegar þeirra sem hafa lokið 

framhaldsskólamenntun og hins vegar einstaklings sem er með grunnskólamenntun. Þau 

sjónarmið styðja að einstaklingsmiðun þurfi að vera til staðar og taka mið af getu 

einstaklinga. Ekki einungis í bóknámi heldur einnig varðandi líkamlega og andlega færni. 
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Þá nefndu viðmælendur að starfsendurhæfingin hafi ekki tekið mið af líkamlegum 

veikindum þar sem allir þátttakendur sóttu sömu heilsutengdu námskeiðin burtséð frá getu 

til íþróttaiðkunar. Einn þeirra átti við líkamleg veikindi að stríða og markmið hans var að ná 

betri líkamlegri færni. Hann stefndi á vinnumarkað og taldi sig ekki eiga erindi í bóknám þar 

sem hann var ekki á leið í frekara nám í kjölfar starfsendurhæfingarinnar. Ljóst er að 

kostnaður við hvert pláss hjá Samvinnu er töluverður og með hliðsjón af því má álykta að 

mögulega hefði verið hægt að finna heppilegri endurhæfingarleið fyrir viðkomandi hjá VIRK 

með minni tilkostnaði. 

Ef horft er til hópmiðunar samanber einstaklingsmiðunar út frá því sem kom fram í 

viðtölum veltir höfundur fyrir sér hvað það er sem starfsendurhæfing hefur umfram styttri 

endurhæfingarleiðir, til að mynda líkamlega endurhæfingu eins og sjúkraþjálfun, ef 

einstaklingsmiðun er ekki til staðar? Eiga einstaklingar sem búa við skerta líkamlega færni en 

ágæta námsgetu ekki erindi þangað? Eða er starfsendurhæfingin einungis ætluð þeim sem 

eru með grunnskólamenntun? Þessar vangaveltur höfundar eru spurningar sem Samvinna 

þarf að taka til skoðunar.  

9.5 Styrk- og veikleikar 

Styrkleikar rannsóknarinnar eru að hún gefur nokkuð skýra mynd af upplifun og reynslu 

viðmælenda, ákvörðun þeirra að hætta í endurhæfingunni og stöðu þeirra í dag. Við 

rannsóknina var notast við blandaða rannsóknaraðferð; megindlega símakönnun og 

eigindleg viðtöl. Niðurstöður úr báðum rannsóknaraðferðum eru samhljóða á þann veg að 

flestir hætta vegna þess að starfsendurhæfingin hentaði þeim ekki. Frásagnir viðmælenda 

voru greinargóðar og gáfu til kynna að starfsendurhæfingarúrræðið henti ákveðnum hópi 

fólks, sé nokkuð hópmiðað og lítið um sveigjanleika. Niðurstöður rannsóknarinnar má nýta til 

að þróa starfsendurhæfingarúrræðið enn frekar þannig að hægt sé að mæta ólíkum þörfum. 

Veikleikar rannsóknarinnar eru að einungis var rætt við einstaklinga sem notið höfðu 

endurhæfingar innan sömu stofnunar og viðmælendur gáfu kost á sér til að taka þátt í 

eigindlega hlutanum. Mögulega getur það valdið skekkju ef munur hefur verið einstaklingum 

í þeim hópi sem gaf kost á sér og hinum sem gerðu það ekki. Hópurinn, sem rætt var við í 

eigindlega hlutanum, var nokkuð sterkur. Hann samanstóð eingöngu af konum sem í fimm 

tilfellum af sex voru í sambúð. Mögulega getur það haft áhrif á að staða þeirra sé betri en 

annarra í brottfallshópnum.  
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9.6 Frekari rannsóknir 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á brottfalli úr starfsendurhæfingu. Þörf er á frekari 

rannsóknum á hópi, sem hættir í starfsendurhæfingu, til að kanna hvort hægt sé að mæta 

þeim einstaklingum betur og þróa úrræðið enn frekar. Hugsanlega má þá draga úr brottfalli í 

kjölfarið. Úrtak framangreindrar rannsóknar var fámennt og áhugavert væri að rannsaka 

stærra úrtak. Þá gæti verið gagnlegt að gera samanburðarannsóknir á brottfallshópum í 

starfsendurhæfingarúrræðum víðar á landinu. Niðurstöður þessarar rannsóknar eru að flestir 

fá tekjur sínar enn frá hinu opinbera. Gagnlegt væri að gera langtímarannsókn til að fylgjast 

með hvernig brottfallshópnum reiðir af í framtíðinni.  
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Viðauki I-Spurningavísir 

Bakgrunnsspurningar 

 Kyn 

 Hjúskaparstaða 

 Börn 

 Menntun 

Viðtalsspurningar 

 Hvað varst þú að gera áður en þú hófst starfsendurhæfingu hjá Samvinnu? 

 Hvernig var framfærslu háttað áður en starfsendurhæfing hófst? 

 Hvernig var ákvörðun um að þú tækir þátt í starfsendurhæfingu Samvinnu tekin? 

 Hvað varstu búin að bíða lengi eftir að komast í starfsendurhæfinguna hjá Samvinnu? 

 Hvenær byrjaðir þú í starfsendurhæfingu hjá Samvinnu? 

 Naust þú hvatningar ættingja og vina þegar þú byrjaðir í starfsendurhæfingunni? 

 Var tekið tillit til þín og óska þinna í starfsendurhæfingunni? 

 Varstu spurð/ur um hvernig þú vildir hafa starfsendurhæfinguna? 

 Hvernig voru markmið þín sett í starfsendurhæfingunni? 

 Var þér gerð grein fyrir hverju þú ættir von á? 

 Fékkst þú ráðgjöf hjá félagsráðgjafa eða sálfræðingi á meðan á 
starfsendurhæfingunni stóð? 

 Fékkst þú aðstoð til heilsueflingar og hreyfingar á meðan á starfsendurhæfingunni 
stóð? 

 Hversu lengi varstu hjá Samvinnu? 

 Hvernig leið þér í starfsendurhæfingunni? 

 Hvers vegna tókstu þá ákvörðun að hætta? 

 Var einhver sem studdi þá ákvörðun? 

 Hvernig leið þér með þá ákvörðun að hætta? 

 Hvað ertu að gera í dag? 

 Telur þú að tíminn sem þú dvaldir í starfsendurhæfingunni hafi skilað þér árangri? 

 Hefur þú hugsað þér að byrja aftur í starfsendurhæfingu? 
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Viðauki II-Kynningarbréf 

„Brottfall úr Samvinnu: Reynsla notenda sem hættu í starfsendurhæfingu á Suðurnesjum“ 

 
Ágæti viðtakandi, 
Ég undirrituð fyrirhuga að framkvæma rannsókn, sem er meistaraverkefni mitt í félagsráðgjöf 
við Háskóla Íslands. Rannsóknin mun fara fram í október 2013 og mun ljúka í desember 2013.  
Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar, nr.S6423/2013. 
 
Tilgangur 
Verkefnið felst í því að taka viðtöl við þátttakendur sem hafa hætt í Samvinnu, 
starfsendurhæfingu á Suðurnesjum. Markmið rannsóknarinnar er að leita eftir reynslu og 
skýringu á hvers vegna þátttakendur, sem hafa verið í starfsendurhæfingu hjá Samvinnu, 
hættu þátttöku án þess að ljúka endurhæfingunni.  
 
Af hverju þú? 
Vegna þess að þú hefur tekið þátt í Samvinnu, starfsendurhæfingu á Suðurnesjum. Nafn þitt 
var valið með handahófskenndu vali af lista yfir þátttakendur sem hafa hætt í Samvinnu. 
 
Hvað felur þátttaka í sér? 
Þátttaka í rannsókninni felur í sér að tekin eru viðtöl við þátttakendur í Samvinnu og þau 
tekin upp. Spurt verður um reynslu, upplifun og ástæður brottfalls þátttakenda hjá 
Samvinnu. Einnig um atvinnustöðu og frekari endurhæfingu. Viðtölin verða tekin í október og 
munu þau taka um eina klukkustund. 
 
Er einhver ávinningur eða áhætta af þátttöku?  
Enginn beinn ávinningur er af þátttöku í rannsókninni. Rannsóknargögnum verður eytt að 
rannsókn lokinni og eigi síðar en 6 mánuðum frá úrvinnslu rannsóknargagna. Þeir sem taka 
þátt geta óbeint orðið fyrir áhrifum af þeim spurningum sem þær/þeir eru beðnir að svara, 
en ætla má að það muni aðeins verða til umhugsunar. Niðurstöður rannsóknarinnar munu 
hugsanlega auka þekkingu á ástæðum þess að þátttakendur hætta í starfsendurhæfingunni 
án þess að ljúka henni. Þannig að niðurstöðurnar munu hugsanlega nýtast Samvinnu, 
starfsendurhæfingu Suðurnesja ásamt fleiri starfsendurhæfingarúrræðum.  
 
Hver hefur aðgengi að gögnum rannsóknarinnar? 
Gögnin verða ekki rekjanleg til þátttakenda. Ekki verða notuð nöfn eða önnur 
persónugreinanleg gögn. Við gagnavinnsluna verður hvergi um nafnbirtingu þátttakenda að 
ræða og nafnleynd er heitið. Upplýsingar sem þú gefur upp verða aðeins skráðar með 
númeri en ekki nafni. Nöfn þátttakenda verða ekki undir neinum kringumstæðum afhent 
öðrum og þátttakendum er ætíð heimilt að draga þátttöku sína til baka. 
Samþykkisyfirlýsingar verða geymdar hjá rannsakanda og mun þátttaka í rannsókninni ekki 
hafa nein áhrif á þjónustu við þig. 
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Ef þú skiptir um skoðun/vilt hætta þátttöku? 
Þér er heimilt að hætta þátttöku í rannsókninni hvenær sem er, þó svo þú hafir skrifað undir 
samþykkisblað. Ef þú hefur einhverjar spurningar um rannsóknina eða einstaka þætti 
hennar, getur þú haft samband við undirritaða. 
 
Rannsakandi: Jóhanna María Ævarsdóttir, MA nemi til starfsréttinda í félagsráðgjöf við 
Háskóla Íslands, jae4@hi.is. Sími: 8430003. 
 
Ábyrgðarmaður: Halldór Sigurður Guðmundsson, lektor við félagsráðgjafardeild Háskóla 
Íslands, Odda. halldorg@hi.is. Vs: 5255997. 

 
 
 

Virðingarfyllst, 
 

 

 

______________________________ 
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Viðauki III-Upplýst samþykki 

 

Upplýst samþykki vegna rannsóknarinnar 

„Brottfall úr Samvinnu: Reynsla notenda sem hættu í starfsendurhæfingu á 

Suðurnesjum“ 

 

Undirrituð/undirritaður staðfestir með undirskrift minni þátttöku í rannsókninni, þátttaka 
felur í sér viðtal rannsakanda við þátttakanda. 

 

Mér er ljóst að þátttaka í rannsókninni felur ekki í sér greiðslur né neinar aðrar afleiðingar ef 
ég á einhverju stigi hafna/hætti þátttöku. 

 

Undirrituð/undirritaður hefur kynnt sér meðfylgjandi kynnisbréf um rannsóknina og fengið 
aðrar upplýsingar sem óskað var eftir. 

 

Staður og dagsetning: _______________________________ 
 

Nafn þátttakanda: __________________________________ 
 
 
Varsla persónugreinanlegra gagna: 
Samþykkisblað þetta verður í vörslu rannsakanda. 
 


