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Útdráttur 

Umræðan um fjölgun öryrkja hefur verið áberandi undanfarin ár. Helsta áhyggjuefnið snýr 

að því hve ör fjölgun ungra öryrkja hefur verið og hvaða afleiðingar sú fjölgun muni hafa 

í för með sér. Markmið þessarar rannsóknar er að kanna aðstæður einstaklinga á 

aldursbilinu 18 til 39 ára sem hafa verið metnir til endurhæfingar eða örorku og glíma við 

stoðkerfissjúkdóma eða geðraskanir aðrar en meðfæddar. Kannaðar verða félagslegar og 

efnahagslegar aðstæður þessara einstaklinga auk þess sem starfsreynsla og heilsufar 

verður kannað með það að markmiði að greina hvort finna megi hindranir fyrir núverandi 

þátttöku í námi eða á atvinnumarkaði. 

Rannsóknin byggir á megindlegri aðferð þar sem rannsakandi notaðist við 

fyrirliggjandi gögn. Gagnasafnið byggist á rannsókn sem Félagsvísindastofnun Háskóla 

Íslands vann árið 2016 fyrir Velferðarráðuneytið. Markmið þeirrar rannsóknar var að 

kanna stöðu ungs fólks með endurhæfingar- eða örorkulífeyrir og reynslu þeirra af 

stuðningi. Á tímabilinu 2. maí til 20. júní árið 2016 var gagna aflað með net- eða 

símakönnun. Þátttakendur voru einstaklingar á aldrinum 18 til 39 ára sem glímdu við 

stoðkerfissjúkdóma eða geðraskanir aðrar en meðfæddar samkvæmt örorkumatsskrá 

Tryggingastofnunar ríkisins og höfðu fengið endurhæfingar- eða örorkulífeyrir á árunum 

2012 til 2015. Heildarsvarhlutfall var 65%, eða 457 einstaklingar af 709. 

Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar sýna fram á að einkenni um sálfélagslega 

vanlíðan höfðu komið upp snemma á lífsleiðinni. Menntunarstig svarenda var lágt, margir 

hverjir höfðu horfið frá framhaldsskólanámi og ekki náð að fóta sig á vinnumarkaði. Helstu 

ástæðurnar sem hindruðu svarendur við að fara í nám eða starf vörðuðu heilsufar, óöryggi 

um framfærslu ásamt því að mæta skilningsleysi og fordómum í eigin garð vegna skertrar 

starfsgetu. 

Lykilhugtök: Ungt fólk, endurhæfing, örorka, stoðkerfissjúkdómar, geðraskanir, 

félagsleg einangrun, fordómar, virkni, heilsa og hindranir.  
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Abstract 

The discussion about the increasing number of individuals with disabilities has been 

prevalent in recent years. The main concern revolves around the extent to which the 

number of young disabled people is rising and the consequences this entail. The aim of 

the current study is to investigate the status of individuals at the age 18 to 39 years old 

who receive rehabilitation- or disability pension and are suffering from musculoskeletal 

disease or mental disorders other than congenital. The socioeconomic status of this 

individuals will be explored, work experience and health with the aim of identifying 

obstacles for current participation in education or in the labor market. 

The current study utilized a quantitative methodology to explore an available dataset. 

The database utilized was drawn from a study conducted by the Social Science Institute 

of the University of Iceland in 2016 for the Ministry of Welfare. The main goal of the prior 

study was to examine the status of young individuals receiving a rehabilitation- or 

disability pension and their experience of support. During the period from May 2nd to 

June 20th in 2016 data was obtained through an internet or telephone survey. 

Participants were individuals at the age of 18 to 39 years old who suffered from 

musculoskeletal disease or mental disorders other than congenital according to the Social 

Insurance Administration disability record and had received rehabilitation- or disability 

pension between the years of 2012 and 2015. The response rate was 65% or 457 

participants out of 709.  

The main results of the current study show that symptoms of psychosocial distress 

had occurred early in life. The level of education of participants was low, the upper 

secondary out-of-school rate was high, and many were unable to find themselves in the 

labor market. The main reasons that prevented respondents from seeking education or 

jobs concerns about health, insecurity concerning pension as well as insufficient 

understanding towards and prejudice against oneself due to reduced capacity. 

Keywords: Young people, rehabilitation, disability, musculoskeletal disease, mental 

disorders, social isolation, prejudice, activity, health and obstacles.  
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Formáli 

Rannsókn þessi er 30 ETCS eininga lokaverkefni til MA gráðu í félagsráðgjöf til starfsréttinda 

við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Rannsóknin var unnin á haustönn árið 2018 undir 

leiðsögn Dr. Ástu Snorradóttur, lektors við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. 

Ég vil þakka leiðbeinandanum mínum, Dr. Ástu Snorradóttur, fyrir ánægjulegt samstarf, 

gagnlegar ábendingar ásamt faglegri leiðsögn. Eins vil ég þakka Velferðarráðuneytinu fyrir að 

veita mér aðgang að gagnasafninu. Auk þess vil ég þakka Sigfúsi Kristjáni Helgasyni fyrir 

yfirlestur og gagnlegar ábendingar. Jafnframt vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir hvatninguna 

sem þau hafa veitt mér í gegnum námið. Stuðningur þeirra hefur reynst mér ómetanlegur. 
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1 Inngangur 

Brotthvarf íslenskra ungmenna úr framhaldsskólanámi er hæst hérlendis samanborið við 

önnur vestræn ríki innan Efnahags- og framfarastofnunar Evrópu (OECD) (Hagstofa Íslands, 

2014; The Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], 2012). Í 

júnímánuði árið 2018 voru íslensk ungmenni um 30% af heildarfjölda atvinnulausra og tæp 

60% hópsins hafði einungis lokið grunnskólamenntun (Vinnumálastofnun, e.d.). Hækkandi 

tíðni atvinnuleysis innan vinnumarkaðs Evrópuríkjanna hefur gert ungu fólki með lágt 

menntunarstig, takmarkaða starfsreynslu ásamt skertri starfsgetu erfitt fyrir að fóta sig á 

vinnumarkaðinum (Mihai og Burciu, 2015). Ótal rannsóknir hafa sýnt fram á að í samanburði 

við útskrifaða nemendur þá er hópur ungmenna sem hvorki er í námi né vinnu líklegri til þess 

að bera minna traust til samfélagsins ásamt því að vera í aukinni áhættu á að leiðast út í 

ofbeldi, glæpi og misnotkun vímuefna (Henderson, Hawke og Chaim, 2017; Nordenmark, 

Gådin, Selander, Sjödin og Sellström, 2015). Þessi hópur ungmenna er einnig í aukinni hættu 

á að verða atvinnulaus til langs tíma (Maynard, Salas-Wright, Vaughn, 2015), glíma við 

heilsubrest, sérstaklega andlegan, verða félagslega einangraður og búa undir fátæktarmörkum 

(Carcillo, Fernández, Königs og Minea, 2015; Mihai og Burciu, 2015; Nordenmark o.fl., 2015). 

Fátækt, félagsleg einangrun og einmanleiki er eitt af megin viðfangsefnum nútíma þjóðfélags 

bæði í Evrópu og öðrum heimshornum þar sem rannsóknir benda á að þessir þættir hafi 

neikvæð áhrif á bæði líkamlegt og andlegt heilsufar (OECD, 2017; Leigh-Hunt o.fl., 2017). Erfitt 

er að skilgreina hugtakið félagsleg einangrun (e. social isolation) vegna þess að skilgreiningin 

er háð túlkun og upplifun hvers og eins. Lýsa má félagslegri einangrun í sinni einföldustu mynd 

sem skort á félagslegum tengslum. Einstaklingur sem upplifir félagslega einangrun skortir 

tilfinningu að tilheyra öðru fólki, öðrum hóp, samfélaginu eða öðru stærra umhverfi þar sem 

félagsleg samskipti fara fram. Einstaklingurinn á í lágmarks samskiptum við annan einstakling 

eða einstaklinga þar sem bæði gæði og innihald samskiptanna fullnægja ekki þörfum 

einstaklingsins fyrir nánd, gagnkvæmum stuðning ásamt trausti. Einstaklingurinn forðast að 

taka þátt í félagslegum athöfnum og upplifir þar af leiðandi einmanleika. Félagsleg einangrun 

er talin hindra einstakling við að upplifa og finna fyrir vellíðan (Zavaleta, Samuel og Mills, 

2016). 

Í flestum tilfellum er um tímabundið ástand að ræða þar sem ungt fólk er óvirkt en þó eru 

önnur tilfelli þar sem um er að ræða sérstaklega viðkvæma hópa sem eru í aukinni hættu á að 

verða snemma óvinnufærir (Sveinsdottir, Eriksen, Baste, Hetland og Reme, 2018). Á 
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Vesturlöndum hefur verið brugðist við mikilli og öri fjölgun ungra öryrkja með innleiðingu 

virkrar velferðarstefnu ásamt beitingu virkniaukandi aðgerða sem beinast að fötluðu fólki, 

öryrkjum og langtímaatvinnulausum (OECD, 2005). Markmið stefnunnar er að hvetja og 

valdefla viðkvæma hópa samfélagsins sem standa höllum fæti á vinnumarkaði til aukinnar 

virkni og þátttöku. Sérstök áhersla er lögð á að tryggja einstaklingum sem glíma við skerta 

starfsgetu aðgang að vinnumarkaðinum (OECD, 2003) en atvinnuþátttaka ungs fólks sem 

glímir við skerta starfsgetu hefur verið töluvert minni samanborið við atvinnuþátttöku 

jafnaldra (Pransky o.fl., 2018). Áætlað er að vinnuafl í Evrópu muni dragast saman á næstu 

árum. Í ljósi þess munu einstaklingar með skerta starfsgetu verða mikilvæg auðlind (Kaye, Jans 

og Erica, 2011; Pransky o.fl., 2018). Mikilvægt er því að tryggja einstaklingum sem glíma við 

skerta starfsgetu öruggt aðgengi að starfsendurhæfingarúrræðum (OECD, 2017) þar sem færni 

einstaklingsins til að takast á við starf er markvisst efld (Halvorsen og Hvinden, 2014) samhliða 

læknisfræðilegri endurhæfingu (OECD, 2017). Jafnframt þarf að auka þekkingu vinnuveitenda 

á starfsfólki sem glímir við skerta starfsgetu og hvernig auka megi sveigjanleika til að mæta 

þörfum þessa vinnuafls (Anand og Sevak, 2017; Solovieva, Dowler og Walls, 2011). 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna aðstæður einstaklinga á aldursbilinu 18 til 39 

ára sem hafa verið metnir til endurhæfingar eða örorku og glíma við stoðkerfissjúkdóma eða 

geðraskanir aðrar en meðfæddar. Kannaðar verða félagslegar og efnahagslegar aðstæður 

þessara einstaklinga í grunnskóla og framhaldsskóla auk þess sem starfsreynsla og heilsufar 

verður kannað með það að markmiði að greina hvort finna megi hindranir fyrir núverandi 

þátttöku þessa hóps í námi eða á atvinnumarkaði. Hér verða þessir þættir skoðaðir fyrir hóp 

þeirra sem fá endurhæfingarlífeyri annars vegar og örorkulífeyri hins vegar. Þrátt fyrir að í 

grunninn sé um líka hópa að ræða, það er báðir hóparnir eiga það sameiginlegt að standa 

höllum fæti í samfélaginu, þá er sá hópur sem þiggur endurhæfingarlífeyri enn að stefna að 

því að ekki verði um örorkumat að ræða. Með því að greina niðurstöður fyrir þessa tvo hópa 

þá er markmiðið jafnframt að greina hindranirnar sem standa í vegi fyrir því að þessir 

einstaklingar fari í nám eða vinnu, og að sama skapi hvort hindranirnar séu sambærilegar eða 

ólíkar eftir því hvort einstaklingarnir fá endurhæfingar- eða örorkulífeyri. Leitast er eftir að 

svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 
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• Hvað einkennir heilsufarslega, félagslega og efnahagslega stöðu þessara 

einstaklinga í bernsku? 

• Hvaða ástæður liggja að baki því að þessir einstaklingar hafa horfið úr námi? 

• Hvað einkennir starfsreynslu þessara einstaklinga? 

• Hvaða hindranir standa í vegi fyrir núverandi þátttöku þessara einstaklinga í námi 

eða vinnu? 

Til að svara þessum rannsóknarspurningum var notast við gagnasafn úr rannsókn sem 

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands framkvæmdi fyrir Velferðarráðuneytið í byrjun maí til lok 

júní árið 2016. Í október sama ár voru niðurstöður rannsóknarinnar birtar í skýrslunni Staða 

ungs fólks með örorku- eða endurhæfingarlífeyri (Guðný Bergþóra Tryggvadóttir, Hrafnhildur 

Snæfríðar- og Gunnarsdóttir og Ásdís Aðalbjörk Arnalds, 2016). Tölfræðilegra upplýsinga var 

aflað frá Hagstofu Íslands og réttarstaða þessara hópa skoðuð út frá lögum og reglugerðum. 

Einnig var upplýsinga aflað úr útgefnum rannsóknum og ritrýndum greinum sem fjalla um 

málefnið. Á Íslandi fyrirfinnast ýmsar rannsóknir sem greina frá aðstæðum, lífskjörum og 

viðhorfum örorkulífeyrisþega en ekki hefur áður verið gerð rannsókn þar sem birtar eru 

niðurstöður annars vegar fyrir endurhæfingarlífeyrisþega og hins vegar fyrir örorkulífeyrisþega 

og jafnframt kannað hvað hóparnir eiga sameiginlegt og hvað greinir þá að. Rannsakandi telur 

mikilvægt að aflað sé frekari þekkingar á stöðu endurhæfingarlífeyrisþega en að mati höfundar 

þarfnast sá hópur sérstakar athygli því enn er möguleiki á að einstaklingarnir komist hjá því að 

fá metna örorku. Einnig vegna þess að hingað til hafa rannsóknir frekar beinst að hópi 

einstaklinga sem eru hvorki virkir á vinnumarkaði eða í námi og eru gjarnan nefndir NEET, sem 

stendur fyrir Not in Education, Employment, or Training, í heild sinni en greina þarf að mati 

höfundar betur frá hlutfalli endurhæfingarlífeyrisþega innan þess hóps. Rannsakandi telur 

niðurstöður rannsóknarinnar veita mikilvæga innsýn í það hvernig hægt sé að auka stuðning 

við þennan berskjaldaða hóp samfélagsins svo hægt sé að fyrirbyggja nýgengi örorku og koma 

í veg fyrir langtímaóvirkni. Rannsakandi telur nauðsynlegt að skoða þetta efni sérstaklega í ljósi 

þess að þessir hópar geta lagt margt til samfélagsins ef þeir eru hvattir til þess að verða virkir 

þjóðfélagshópar. Vísindalegur ávinningur rannsóknarinnar felst í auknum skilning á stöðu 

þessara hópa þar sem varpað verður ljósi á hvar er þörf fyrir að efla úrræði og stuðning svo 
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hægt sé að koma í veg fyrir ótímabæra örorku. Með aukinni þekkingu á málaflokknum má 

einnig draga úr skilningsleysi og fordómum í samfélaginu. Hagnýtur ávinningur sem getur 

hlotist af rannsókninni er annars vegar fjárhagslegur þar sem örorkubyrði lífeyrissjóðskerfisins 

getur dregist saman ef komið er í veg fyrir nýgengni örorku meðal ungra einstaklinga og hins 

vegar þjóðhagslegur vegna þess að velferð einstaklinganna getur aukist þegar þeim er tryggð 

aðstoð og stuðningur við hæfi sem stuðlar að aukinni virkni, betri líðan og bættum lífsgæðum. 

Uppsetning ritgerðarinnar er eftirfarandi. Í öðrum kafla verður fjallað um hvernig hugtakið 

örorka er skilgreint út frá ólíkum nálgunum. Sjónum er beint sérstaklega að því hvernig 

læknisfræðilega- og félagslega líkanið líta á örorku til að varpa skýrara ljósi á hvers vegna 

stefnubreytingar hafa átt sér stað undanfarna áratugi í þessum málaflokki. Í þriðja kafla verður 

fjallað um brotthvarf íslenskra ungmenna úr framhaldsskólanámi ásamt stöðu þeirra á 

atvinnumarkaðinum. Beint verður sjónum að helstu orsökum og afleiðingum þess að 

ungmenni falli innan svokallað NEET hóps, verði snemma óvinnufær og endi með varanlega 

örorku. Í fjórða kafla verður litið yfir tölfræðilegar upplýsingar um tíðni endurhæfingar- og 

örorkulífeyrisþega hérlendis. Fjallað verður um réttarstöðu einstaklinga sem sækja um 

endurhæfingar- eða örorkulífeyri ásamt fyrirkomulag núgildandi örorkumats jafnframt er ljósi 

varpað á lífeyrisgreiðslur endurhæfingar- og örorkulífeyrisþega hérlendis. Að auki verður 

fjallað um hvernig virkri velferðarstefnu er ætlað að greiða leið fatlaðra, öryrkja og langtíma-

atvinnulausra að atvinnumarkaðinum til að draga úr óvirkni og einangrun þessara hópa. Í 

kjölfarið verður gert grein fyrir starfsendurhæfingu ásamt því hvernig stjórnvöld stefna að 

innleiðingu starfsgetumats í stað örorkumats til að sporna gegn nýgengi örorku. Fjallað verður 

um kóðunarkerfi Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (e. World Health Organization) sem 

lagt er til grundvallar mats á vinnufærni einstaklinga sem glíma við skerta starfsgetu ásamt 

þeirri kenningarfræðilegu nálgun sem notast er við til að hvetja og styðja einstaklinga áfram í 

gegnum starfsendurhæfingarferlið. Í fimmta kafla verður rannsóknaraðferðinni sem beitt var 

í rannsókninni lýst. Jafnframt verður fjallað um gagnasafnið, úrvinnslu gagna, þátttakendur og 

helstu siðferðilegu álitamálin sem varða rannsóknina. Í sjötta kafla verða sett fram lýsandi 

tölfræðilegar niðurstöður rannsóknarinnar. Í sjöunda kafla verður efnið dregið saman og 

rannsóknarspurningum svarað út frá fræðilegu samhengi. Settar verða fram fræðilegar 

ályktanir og tekið fram hvað mætti rannsaka nánar á þessu tiltekna sviði í framtíðinni. Að 

lokum verður fjallað um helstu styrkleika og annmarka rannsóknarinnar. 
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2 Skilgreining á örorku 

Samkvæmt Íslenskri orðabók (2010) er öryrki einstaklingur sem tapað hefur minnst fjórða 

hluta starfsorku sinnar vegna heilsubilunar, meiðsla eða þess háttar. Öroka er skilgreind sem 

mikil eða alger skerðing á starfsgetu í kjölfar slyss eða veikinda (Íslensk orðabók, 2010). 

Öryrkjar falla undir lög um málefni fatlaðs fólks þar sem skilgreining laga á fötluðum 

einstaklingi nær yfir allar helstu ástæður þess að einstaklingur fær örorkumat (Reglugerð um 

örorkumat nr. 379/1999). Almennt hefur verið talað um fatlað fólk sem heildstæðan hóp þrátt 

fyrir hve ólíkur hópurinn er innbyrðis. Fötlun er því yfirhugtak yfir ólíkar skerðingar eins og 

þroskahömlun, hreyfihömlun, sjónskerðingu, heyrnaskerðingu, langvarandi sjúkdóma eða 

geðræna erfiðleika (Rannveig Traustadóttir, 2003). 

Lengi hefur verið litið á fötlun út frá læknisfræðilega líkaninu (e. the medical model) þar 

sem einblínt er á andlega eða líkamlega skerðingu á líkamsstarfsemi einstaklingsins (Disability: 

Beyond the medical model, 2009). Samkvæmt læknisfræðilega líkaninu er litið á fötlun sem 

tímabundið eða varanlegt, óeðlilegt og óheilbrigt ástand (Rannveig Traustadóttir, 2003) sem 

veldur lítilli eða mikli skerðingu á færni einstaklingsins við athafnir daglegs lífs og hamlar 

honum að lifa sjálfstæðu lífi (Anastasiou og Kauffman, 2013; Thomas, 2002). Læknisfræðilega 

líkanið hefur verið ríkjandi í Vestrænum löndum mestan hluta 20. aldarinnar meðal fagfólks í 

heilbrigðisþjónustu, menntakerfinu og félagsþjónustunni. Í læknisfræðilega líkaninu eru 

sjúkdómar og fötlun skýrð út frá grundvelli læknisfræðinnar og því lögð áhersla á að veita 

ráðgjöf, meðferð, lækningu, endurhæfingu eða umönnun. Í læknisfræðilega líkaninu er 

einblínt á að einstaklingurinn sé uppspretta vandans og talið er að fatlaður einstaklingur sé 

háður öðrum og því þurfi að veita úrræði og þjónustu til að auka aðlögunarhæfni 

einstaklingsins að umhverfinu (Disability: Beyond the medical model, 2009; Rannveig 

Traustadóttir, 2006a). Læknisfræðilega líkanið hefur helst verið gagnrýnt fyrir að einblína 

eingöngu á það að skerðingin orsaki alla erfiðleika sem fatlað fólk upplifir en ekkert tillit er 

tekið til þeirra hindrana sem fyrirfinnast í samfélaginu og umhverfinu (Rannveig Traustadóttir, 

2003). 

Viðhorfsbreytingar í hinum Vestræna heimi um orsakir fötlunar og afleiðingar hennar 

ásamt réttindabaráttu fatlaðra hefur leitt til þess að félagslega líkanið (e. the social model of 

disability) hefur rutt sér til rúms sem gagnrýni á læknisfræðilega líkanið. Innan félagslega 

líkansins koma fræðimenn úr ýmsum greinum, aðallega félagsvísindum og hugvísindum, og 
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því um margvísleg líkön og ólíkar áherslur að ræða. Engu að síður eiga fræðin margt 

sameiginlegt (Rannveig Traustadóttir, 2006b) og hér í þessari umfjöllun verður lögð áhersla á 

að lýsa sameiginlegum grundvöll fremur en að lýsa hverju líkani fyrir sig. Í félagslega líkaninu 

er litið á fötlun út frá mun víðara sjónarhorni þar sem tekið er tillit til þess að fötlun sé flókið 

samspil milli líkamlegra, sálrænna, félagslegra og umhverfisþátta. Fræðimenn innan félagslega 

líkansins telja að samfélagið skapi hindranir í daglegu lífi einstaklings sem glímir við fötlun og 

skerði þar með möguleika hans til þess að vera virkur og lifa sjálfstæðu lífi. Fræðimennirnir 

hafa jafnframt bent á að einstaklingar sem glíma við fötlun líti ekki á sig eða hugsa um sig sem 

fatlaða eins og margir í samfélaginu myndu vilja skilgreina þá (Disability: Beyond the medical 

model, 2009; Thomas, 2002). Út frá félagslega líkaninu er því fötlun félagslega mótað fyrirbæri 

af samfélaginu þar sem félagsleg staða ásamt hlutverki hins fatlaða er fyrirfram ákveðið (Oliver 

og Barnes, 2010). Innan félagslega líkansins er litið svo á að samfélagið mismuni einstaklingum 

sem glíma við fötlun vegna þess að samfélagið skapar ekki jöfn tækifæri fyrir fatlað fólk á við 

aðra þjóðfélagsþegna. Í félagslega líkaninu er lögð áhersla á að aðlaga umhverfið að fötluðu 

fólki með því að fjarlægja samfélagslegar hindranir sem settar eru af hinum ófatlaða meirihluta 

(Anastasiou og Kauffman, 2013; Rannveig Traustadóttir, 2003). Þessi nýja nálgun hefur 

umbreytt almennum skilning á fötlun sem og sjálfsskilningi fatlaðs fólks. Barátta 

hagsmunasamtaka fatlaðs fólks hefur leitt til þess að opinberri stefnumótun beri að tryggja 

fötluðu fólki jafnréttindi sem og sambærileg lífskjör á við aðra samfélagsþegna (Rannveig 

Traustadóttir, 2003). Félagslega líkanið hefur helst verið gagnrýnt fyrir að líta svo á að allar 

félagslegar og efnahagslegar hindranir sem fatlað fólk upplifir séu orsakaðar af umhverfinu. 

Líkanið lítur alfarið fram hjá líffræðilega sjónarhorninu og skerðingunni sjálfri ásamt þeim 

áhrifum sem skerðingin hefur á daglegt líf einstaklingsins. Líkanið tekur þar með ekkert tillit til 

persónulegrar reynslu og upplifunar fólks af því að glíma við fötlun (Rannveig Traustadóttir, 

2003). 

Í lögum um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 kemur fram að fötlun einstaklings geti verið 

afleiðing langvarandi veikinda eða slysa og að fötlun geti bæði verið andlegs og líkamlegs eðlis. 

Með hugtakinu fötlun er átt við þroskahömlun, geðfötlun, hreyfihömlun, sjón- og 

heyrnarskerðingu (Lög um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992). Öryrkjar eiga rétt á þeirri 

lögbundnu þjónustu sem kveðið er á um í lögum um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992. 

Þjónustan sem veitt er miðar að því að starfað sé í samráði við einstaklinginn þar sem þörf 

hans til þjónustu er metin heildstætt svo hægt sé að koma til móts við óskir hans og þarfir. 
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Markmið þjónustunnar er að gera einstaklingnum kleift að vera virkur þjóðfélagsþegn í 

samfélaginu ásamt því að tryggja að réttur hans til sjálfstæðs lífs sé virtur (Lög um málefni 

fatlaðs fólks nr. 59/1992). 

Í sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks kemur fram að fötlun getur stafað 

af líkamlegri, andlegri eða vitsmunalegri skerðingu eða skertri skynjun sem hamlar 

einstaklingnum í daglegu lífi (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 1. 

grein/2013). Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks var undirritaður á 

Íslandi 30. mars árið 2007 ásamt valfrjálsri bókun við samninginn. Samningurinn var fullgiltur 

þann 20. september árið 2016 (Office of the United Nations High Commissioner for Human 

Rights [OHCHR], e.d.-a; Þingskjal nr. 1693/2015-2016). Íslensk stjórnvöld hafa þó enn ekki 

fullgilt valfrjálsu bókunina við samninginn eins og stefnt var að fyrir árslok 2017 (OHCHR, e.d.-

b; Þingskjal nr. 1693/2015-2016) en valfrjálsa bókunin kveður á um viðurkenningu á valdsviði 

fatlaðra til þess að kæra stjórnvöld ef þeir telja að brotið hafi verið gegn þeim rétti sem fjallað 

eru um í samningnum (Þingskjal nr. 21/2018-2019). Markmið samningsins er að tryggja að 

fatlað fólk njóti mannréttinda og grundvallarfrelsis án nokkurrar mismununar á grundvelli 

fötlunar (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 5. grein/2013). 

Aðildarríkjum samningsins ber að tryggja að fatlað fólk lifi við jafnréttindi, njóti virðingar og að 

þeim verði gert kleift að vera virkir þátttakendur samfélagsins (Samningur Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 1. grein/2013). Í 8. grein samnings Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks er fjallað um mikilvægi þess að stuðla að vitundarvakningu á öllum sviðum 

samfélagsins í garð fatlaðs fólks til að efla jákvæða ímynd þeirra og vinna gegn staðalímyndum 

og fordómum. Auka þarf virðingu fyrir réttindum fatlaðs fólks og gefa því kost á að halda í 

mannlega reisn. Efla þarf fræðslu um málefni fatlaðs fólks og gera samfélagið móttækilegra 

gagnvart því að viðurkenna getu fatlaðs fólks, sérstaklega framlag þess til vinnumarkaðsins 

(Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 8. grein/2013). Samkvæmt 

Rannveig Traustadóttur og félögum (2010) hefur umræða samfélagsins um öryrkja verið 

hlaðin neikvæðum staðalímyndum. Litið hefur verið á öryrkja sem lata einstaklinga sem nenna 

ekki að vinna eða einstaklinga sem svindla á kerfinu til að lifa góðu lífi á kostnað samfélagsins 

(Rannveig Traustadóttir, Kristín Björnsdóttir, James Rice, Knútur Birgisson og Eiríkur Karl 

Ólafsson Smith, 2010). Öryrkjar eru taldir vera byrði skattborgara og því hefur skapast mikil 

gremja og reiði í garð öryrkja. Þessi staðalímynd hefur verið lífseig (Rannveig Traustadóttir 

o.fl., 2010). Rannsóknir sem kannað hafa efnahagslegar og félagslegar aðstæður öryrkja hafa 
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sýnt fram á bágar aðstæður öryrkja. Öryrkjar eru viðkvæmur hópur í samfélaginu sem er í 

aukinni áhættu á að upplifa fátækt og félagslega einangrun. Auk skerðingar eða sjúkdóms 

þurfa öryrkjar einnig að takast á við fjárhagslega óvissu og mæta fordómum víða í samfélaginu 

(Guðný Bergþóra Tryggvadóttir o.fl., 2016; Guðrún Hannesdóttir, Sigurður Thorlacius og 

Stefán Ólafsson, 2010; Rannveig Traustadóttir o.fl., 2010). Mikilvægt er að auka skilning 

almennings á stöðu öryrkja og draga um leið úr niðurlægingu og höfnun af hálfu samfélagsins. 

Mikilvægt er að skapa raunverulega mynd af öryrkjum og aðstæðum þeirra þar sem neikvæðar 

og rangar umræður viðhalda þessari skekktu staðalímynd (Rannveig Traustadóttir o.fl., 2010). 

Í skýrslu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar frá árinu 2015 um alþjóðlega áætlun um 

málefni fatlaðra fyrir árin 2014 til 2021 kemur fram að alls glímir 15% af heiminum við 

einhverskonar færniskerðingu og því eru allir einstaklingar líklegir til þess að upplifa beint eða 

óbeint fötlun til dæmis í gegnum fjölskyldumeðlim sem glímir við skerta færni. Í skýrslunni er 

fjallað um fötlun sem regnhlífarhugtak yfir þátttökuhindranir sem geta komið í veg fyrir fulla 

og skilvirka þátttöku einstaklingsins í samfélaginu ásamt líkamlega- eða andlega skerðingu sem 

hamlar einstaklingnum í daglegum athöfnum. Í skýrslunni er fjallað um fötlun sem alþjóðlegt 

heilbrigðisvandamál vegna þess að einstaklingar sem glíma við fötlun standa frammi fyrir 

ýmsum aðgangshindrunum í tengslum við heilsutengda þjónustu, svo sem endurhæfingu. 

Einnig er fjallað um fötlun sem mannréttindamál vegna þess að réttur fatlaðs fólks til að lifa 

sjálfstæðu lífi og án aðgreiningar í samfélaginu er ekki virtur. Málefni fatlaðra eru því helsta 

forgangsverkefni velferðarríkjanna í ljós þess að fötlun getur leitt til lakari lífskjara og fátæktar 

vegna skorts á aðgengi að menntun og atvinnu (World Health Organization [WHO], 2015a). 



21 

3 Ungt fólk í brothættri stöðu 

Í samfélaginu ríkir viðhorf um að ungt fólk taki þátt í menntun fram á tvítugsaldur. Skólaganga 

er talin vera viðeigandi atburður sem allir ganga í gegnum á lífsskeiðinu. Menntun er talin vera 

sjálfsögð skuldbinding þar sem unga fólkið öðlast faglega færni og eykur hæfileika sína til að 

verða samkeppnishæft á atvinnumarkaðinum. Traust og góð menntun er uppspretta 

sjálfsvirðingar og stolts sem leggur grunn að velsæld og öflugri þátttöku í samfélaginu. Að 

lokinni menntun er ætlast til þess að ungt fólki fóti sig í framhaldi á vinnumarkaðinum. Í kjölfar 

þess að samfélagið hefur breyst frá því að vera iðnaðarsamfélag yfir í þekkingarsamfélag hafa 

umskiptin frá skóla yfir á vinnumarkað frestast, orðið erfiðari og flóknari þar sem meiri krafa 

er gerð til færni og formlegrar menntunar. Á Norðurlöndunum þar sem brautskráningarhlutfall 

úr framhaldskólanámi er hátt og atvinnuþátttaka mikil fylgir því mikil skömm að ná ekki árangri 

í menntun og/eða vinnu (Halvorsen og Hvinden, 2014). 

3.1 Brotthvarf nemenda úr framhaldsskóla 

Brautskráningarhlutfall íslenskra ungmenna úr framhaldsskólanámi er það lægsta sem þekkist 

meðal annarra Vestrænna ríka innan OECD (Hagstofa Íslands, 2014; OECD, 2012). Árið 2012 

framkvæmdi OECD könnun í 25 aðildarríkjum um brautskráningarhlutfall og brottfall af 

framhaldsskólastigi. Þar kom í ljós að á Ísland höfðu 45% nýnema lokið framhaldsskólanámi á 

tilsettum tíma. Ísland var með lægsta hlutfall nýnema sem höfðu brautskráðst á réttum tíma 

en að meðaltali höfðu 70% nýnema brautskráðst á réttum tíma í öðrum aðildarríkjum OECD. 

Tveimur árum síðar höfðu 58% íslenskra námsmanna brautskráðst en að meðaltali höfðu 85% 

nýnema brautskráðst tveimur árum síðar í öðrum aðildarríkjum OECD (OECD, 2012). 

Samkvæmt nýjustu skýrslu OECD (2017) þá er aldur við brautskráningu af bæði framhalds- og 

háskólaskólastigi mun hærri á Íslandi í samanburði við önnur aðildarríki OECD sem skýrist að 

einhverju leyti vegna lengra framhaldsskólanámi hérlendis (OECD, 2017). Í skýrslu 

Norðurlandaráðs og Norrænu ráðherranefndarinnar (2018) kemur fram að brotthvarf 

nemenda úr framhaldsskólum er mest á Íslandi en alls hverfa 20% íslenskra ungmenna frá 

skólagöngu án þess að ljúka framhaldsskólanámi. Hlutfall brotthvarfsnemenda á Íslandi er 

tvöfalt hærra miðað við meðaltal annarra landa Evrópusambandsins en í Svíþjóð, Danmörku 

og Finnlandi er hlutfallið mun lægra, eða sjö til átta prósent (Nordic Council of Ministers, 

2018). Ýmsar ástæður liggja að baki brotthvarfi ungs fólks úr framhaldsskólanámi en þær má 

rekja til umhverfisþátta ásamt efnahagslegra og félagssálfræðilegra þátta. Nefna má ástæður 
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eins og til dæmis skólaumhverfið, námserfiðleika, fjárhagslega erfiðleika, geðraskanir, 

félagslega stöðu og einelti eða að nemendur hafi eignast börn á þessum tíma sem hafði áhrif 

á ákvörðun þeirra að hætta í námi (José, Ilse, Petra, Frans og Hans, 2012). 

Í rannsókn Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands (2016) á ungu fólki sem fékk 

endurhæfingar- eða örorkulífeyri kom fram að 32% þátttakenda hafði hafið nám í 

framhaldsskóla en hætt. Flestir höfðu hætt vegna áhugaleysis en margir nefndu einnig að þeir 

höfðu hætt vegna þess að þeim leið illa í skóla, glímdu við veikindi eða áttu við námsörðugleika 

að stríða og þótti námið vera of erfitt. Hátt hlutfall þátttakenda fann fyrir kvíða og/eða 

þunglyndi í grunnskóla (Guðný Bergþóra Tryggvadóttir o.fl., 2016). Niðurstöður úr rannsókn 

Quiroga, Janosz, Bisset og Morin (2013) sýndu fram á að einstaklingar sem glímdu við 

þunglyndi snemma á unglingsárum voru líklegri til þess að hætta í námi. Í doktorsrannsókn 

Sigrúnar Harðardóttur (2015) voru könnuð tengsl milli sálfélagslegrar líðanar og 

námsframvindu meðal þriggja árganga nemenda sem hófu nám í framhaldsskóla á árunum 

2005 til 2007. Við upphaf framhaldsskólagöngunnar var lagður fyrir sjálfsmatslisti sem kannaði 

sálfélagslega líðan nemenda og fjóru og hálfu ári síðar var námsframvinda nemendanna 

könnuð. Tengsl komu fram á milli sálfélagslegrar líðanar og námsframvindu en marktækur 

munur var á sálfélagslegri líðan milli þeirra sem höfðu lokið námi og þeirra sem höfðu hætt. 

Alls höfðu 72% nemenda sem bjuggu við lakari sálfélagslega líðan við upphaf náms hætt í námi 

(Sigrún Harðardóttir, 2015). Nemendur sem kljást við námsörðugleika hafa oft litla trú á eigin 

getu til náms og glíma einnig við neikvæða sálfélagslega líðan eins og slaka sjálfsmynd, 

hegðunar- og samskipta erfiðleika og skort á félagslegri færni (Ozben, 2013; Sigrún 

Harðardóttir, 2015). Rannsóknir hafa sýnt fram á jákvæð tengsl milli félagslegrar færni og 

sálfræðilegrar vellíðunar. Einstaklingar sem hafa góða félagslega hæfni virðast meta lífsreynslu 

sína sem mun minna stressandi samanborið við þá einstaklinga sem hafa slaka félagslega 

færni. Þegar félagsleg færni er ófullnægjandi getur einstaklingur þróað með sér lítið 

sjálfstraust, orðið feiminn, óhamingjusamur, óánægður, einmana og upplifað sig sem 

vanhæfan til að taka þátt í félagslegum athöfnum (Almquist og Brännström, 2014). Rannsókn 

Almquist og Brännström (2014) sýndi fram á að félagsleg staða einstaklings í skóla hefur áhrif 

á heilbrigði einstaklingsins á fullorðinsárum. Forspágildi voru milli þess að einstaklingar sem 

gengdu lægri stöðu meðal jafningja voru talin vera í aukinni áhættu á að ljúka skemmri 

menntun, upplifa atvinnuleysi, glíma við geðheilsuvandamál ásamt því að þiggja félagslega 

aðstoð á fullorðinsárum (Almquist og Brännström, 2014). Mikilvægt er því að skólakerfið styðji 
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nemendur félagslega með því að aðstoða þá við að þróa félagslega hæfileika og skilvirkar 

samskiptaaðferðir svo einstaklingurinn eigi auðveldara með að þróa náin sambönd á 

fullorðinsárum sem mun að auki draga úr einmanaleika og auka lífsánægju (Ozben, 2013). Til 

þess að draga úr brotthvarfi nemenda þarf jafnframt að stuðla að alhliða þroska allra nemenda 

og skapa hvetjandi námsumhverfi þar sem tekið er mið af þörfum og vellíðan nemenda og 

stutt við þá sem eiga við námsörðugleika eða veikindi að stríða. Góð andleg líðan er forsenda 

fyrir árangri í námi og að auki stuðlar menntun að bættum lífsgæðum einstaklingsins í 

framtíðinni (Henderson o.fl., 2017). Bent hefur verið á að bregðast megi við þessum vanda 

með því að fjölga stöðugildum fagfólks sem getur tekist á við þennan vanda, þar á meðal 

sálfræðinga en rannsóknir hafa sýnt fram á að kennarar hafa ekki hæfni til að takast á við 

vandamál nemenda á árangursríkan hátt (Sridharan og Ameen, 2013). Mikilvægt er að auka 

aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu innan veggja skólans. Sýnilegt aðgengi að slíkri þjónustu 

gegnir einnig því hlutverki að draga úr skömm og fordómum í garð andlegra veikinda (Ohan, 

Sseward, Stallman, Bayliss og Sanders, 2015). 

Brotthvarf úr skóla skapar erfiðleika fyrir ungt fólk þegar kemur að því að fóta sig á 

vinnumarkaðinum. Rannsóknir hafa sýnt fram á að brotthvarfsnemendur hafa færri tækifæri 

á atvinnumarkaðinum og eru í aukinni áhættu að verða atvinnulausir eða vinna í meira mæli 

við láglaunastörf. Rannsóknir hafa sýnt fram á að í samanburði við útskrifaða nemendur þá er 

sjálfsmynd og heilsa brotthvarfsnemenda verri. Sjálfsskaði og sjálfsvígstilraunir eru algengari 

meðal brotthvarfsnemenda ásamt misnotkun ólöglegra vímuefna. Brotthvarfsnemendur eru 

einnig líklegri til að sýna af sér glæpsamlega hegðun og verða háðir þjónustu frá hinu opinbera 

(Maynard o.fl., 2015). 

3.2 Atvinnuleysi ungs fólks 

Á undanförnum áratugum hefur framleiðsla vinnumarkaðsins innan ríkja Evrópu dregist 

saman og hefur það ýtt undir hækkandi atvinnuleysi sem komið hefur verst niður á ungu fólki 

með lágt menntunarstig og takmarkaða starfsreynslu (Mihai og Burciu, 2015). Ungu fólki 

reynist afar erfitt að ganga í gegnum umskiptin sem felast í því að fara frá skóla yfir á 

vinnumarkaðinn. Brottfall úr framhaldsskóla, skammtíma atvinnuleysi og aðgerðaleysi setur 

af stað vítahring en hætta er á að þessi hópur verði varanlega útilokaður af vinnumarkaðinum 

og háður fjárhagslegum bótum frá velferðarkerfinu (Halvorsen og Hvinden, 2014). Í júlí árið 

2018 voru 4.169 einstaklingar skráðir á atvinnuleysisskrá, atvinnuleysi á Íslandi mældist þá 
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2,2% (Vinnumálastofnun, 2018). Ef rýnt er í tölfræðiupplýsingar frá mælingu sem gerð var í lok 

júlímánaðar árið 2018 má sjá að atvinnulausum ungmennum á aldrinum 16 til 29 ára hafði 

fjölgað um 221 einstakling frá júlímánuði árið 2017 og töldu ungmenni þá 30% af heildarfjölda 

atvinnulausra. Í aldurshópnum 16 til 29 ára voru 1.297 einstaklingar skráðir atvinnulausir, þar 

af 666 konur og 631 karlar. Alls voru 769 einstaklingar, eða 59%, hópsins einungis með 

grunnskólamenntun. Í aldurshópnum 30 til 49 ára voru 2.195 einstaklingar skráðir 

atvinnulausir, þar af 1.137 konur og 1.058 karlar. Alls voru 780 einstaklingar, eða 36% hópsins, 

einungis með grunnskólamenntun (Vinnumálastofnun, e.d.). Samkvæmt OECD (2018) var 

hlutfall atvinnulausra ungmenna sem ekki voru í námi að meðaltali 8,4% innan aðildarríkjanna. 

Á Íslandi var hlutfallið töluvert lægra eða um 2,5% (OECD, 2018). Atvinnuleysi ungmenna hefur 

á undanförnum árum verið töluvert lægra á Íslandi í alþjóðlegum samanburði og 

atvinnuþátttaka mikil (Olafsson og Wadensjö, 2016). Vert er að benda á að atvinnuþátttaka 

meðal ungs fólks sem glímir við skerta starfsgetu hefur verið töluvert minni í samanburði við 

atvinnuþátttöku jafnaldra (Pransky o.fl., 2018). Í skýrslunni Örorka og virk velferðarstefna kom 

fram að atvinnuþátttaka öryrkja og einstaklinga sem glíma við langvarandi sjúkdóma var hæst 

á Íslandi af öllum OECD aðildarríkjum, eða 61% árið 2010. Aftur á móti var atvinnuþátttaka 

endurhæfingar- og örorkulífeyrisþega á Íslandi rétt innan við 30% (Guðrún Hannesdóttir o.fl., 

2010). 

Starfsfólk með skerta vinnugetu mun verða verðmæt auðlind á næstu árum þar sem 

áætlað er að draga muni úr vinnuafli í Evrópu næstkomandi ár (Pransky o.fl., 2018). Rannsóknir 

hafa sýnt fram á að öryrkjar hafa jákvætt viðhorf til vinnu en vegna heilsubrests treysta þeir 

sér ekki til að vinna fullt starf (OECD, 2005). Atvinnumarkaðurinn hefur ekki mætt þörfum 

öryrkja með nægu framboði á fjölbreyttum hlutastörfum og eins skortir öryrkja oft hvatningu 

til þess að vinna sökum tekjutengingar lífeyriskerfisins (OECD, 2005). Það sem helst aftrar 

öryrkjum sem glíma við stoðkerfissjúkdóma frá því að vinna eru heilsufarsástæður, en þeir eiga 

erfitt með að mæta þeim kröfum sem gerðar eru á vinnumarkaðinum sökum þreytu og verkja 

sem fylgja sjúkdómnum (Harrison og Harris, 2015; Pransky o.fl., 2018). Helstu vinnuhindranir 

sem standa í vegi öryrkja sem glíma við geðraskanir má rekja til slæms heilsufars, vinnustreitu 

og líkamlegs álags sem veldur því að einstaklingarnir draga úr atvinnuþátttöku sinni og upplifa 

sig þar af leiðandi ekki sem hluta af starfsmannahópnum. Öryrkjarnir finna fyrir óánægju í 

vinnunni, verða fyrir einelti og konur hafa þá tilhneigingu að leyna því að þær glími við 

geðröskun vegna ótta um fordóma. Öryrkjar sem glíma við geðraskanir óttast einnig að missa 
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vinnu sína sökum breytilegrar starfsgetu (Olsen, Øverland, Reme og Løvvik, 2015; Pransky o.fl., 

2018). Í rannsókn Sigurðar Thorlaciusar og Tryggva Þór Herbertssonar (2005) kom í ljós að 

aðeins 21% nýskráða öryrkja hafði fallið af örorkuskrá eftir tólf ár, líklegast vegna 

atvinnuþátttöku, sem gefur til kynna að fáir einstaklingar snúi aftur til vinnu eftir að hafa verið 

metnir til örorku. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að þegar einstaklingur missir vinnuna aukast líkurnar á að 

fjárhagsstaða einstaklingsins versni sem ýtir undir heilsubrest, sérstaklega andlegan 

heilsubrest (OECD, 2017; Mihai og Burciu, 2015) en ungt fólk sem hvorki er í námi, atvinnu eða 

þjálfun greinir frá lakara heilsufari en þeir sem eru í einhverri virkni. Aftur á móti þarf að hafa 

í huga að heilsufarsvandamál þessa hóps eru víðtæk og sum af þessum vandamálum eru 

líklegast ekki af völdum þess að einstaklingurinn er óvirkur heldur frekar ástæðan fyrir því að 

viðkomandi varð óvirkur. Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að ungt óvirkt fólk er í aukinni 

hættu á að verða félagslega einangrað og búa undir fátæktarmörkum. Þessi staða hefur 

neikvæð áhrif á sjálfsmynd einstaklingsins og allir þessir þættir ýta undir frekari 

heilsufarsvandamál. Fátækt ýtir undir félagslega einangrun vegna þess að fátækir einstaklingar 

geta síður tekið þátt í félagslegum athöfnum vegna fjárhagsstöðu sinnar sem aðrir 

þjóðfélagsþegnar samfélagsins telja sjálfsagðar. Fátækt og hrakandi heilsufar takmarkar 

þátttöku til félagslegra athafna sem ýtir enn frekar undir vanvirkni einstaklingsins (Mihai og 

Burciu, 2015). Langvarandi fjarvera frá vinnu er talin ógna heilsu og lífsgæðum einstaklinga. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á það að þegar einstaklingur missir fótfestuna á vinnumarkaðinum 

og verður óvinnufær dregur fljótt úr sjálfsöryggi og sjálfsbjargarviðleitni hans (Marnetoft og 

Selander, 2002). Ungt fólk með litla sem enga vinnureynslu skortir oft mikilvæga grunnfærni 

sem dregur úr sjálfstrausti þeirra og leiðir til þess að það forðast að taka þátt á 

vinnumarkaðinum og telur sér trú um að því standi ekkert starf til boða (Halvorsen og Hvinden, 

2014). Áhyggjur beinast að því að ef unga kynslóðin mun ekki aðlagast farsællega að 

vinnumarkaðinum þá muni vinnuafl næstu kynslóðar dragast saman, færri samfélagsþegnar 

verða fjárhagslega sjálfstæðir og greiða skatta sem hefur neikvæð áhrif á hagkerfið (Halvorsen 

og Hvinden, 2014). 

Rannsóknir hafa greint bæði frá neikvæðum og jákvæðum viðhorfum vinnuveitenda í garð 

einstaklinga sem glíma við skerta starfsgetu. Helstu hindranir sem vinnuveitendur telja standa 

í vegi fyrir því að þeir ráði einstaklinga með skerta starfsgetu stafar af almennu þekkingarleysi 
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á fötlun og skertri starfsgetu. Vinnuveitendur telja sig skorta upplýsingar um hvernig þeir geta 

mætt þörfum og aukið sveigjanleika í garð starfsmanna með skerta starfsgetu. Vinnuveitendur 

hafa áhyggjur af því að aðlögun að vinnustaðnum taki langan tíma og því fylgi mikill kostnaður. 

Að auki bera vinnuveitendur vantraust til getu einstaklinga með skerta starfsgetu hvað varðar 

frammistöðu og afkastagetu (Kaye o.fl., 2011; Pransky o.fl., 2018). Vinnuveitendur sem hafa 

fyrri reynslu af því að ráða einstaklinga með skerta starfsgetu þar sem vinnuaðlögun fór fram 

greina frá jákvæðum viðhorfum (Kaye o.fl., 2011). Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

vinnuveitendur hagnast af því að ráða einstaklinga með skerta starfsgetu í gegnum 

atvinnutengda starfsendurhæfingu. Beinn ávinningur felst í því að aðlögunin krefst lítils 

kostnaðar af vinnuveitandanum sem fylgir því að þjálfa nýjan starfsmann. Aðlögunin eykur 

líkurnar á því að einstaklingurinn finni starf við hæfi og þar af leiðandi ræður vinnuveitandinn 

inn hæfan og afkastasaman starfskraft. Óbeinn ávinningur felst í því að samskiptin milli 

vinnuveitenda og starfsmanns verða betri. Vinnuveitandinn er upplýstur um færni og getu 

starfsmannsins og hvernig megi mæta þörfum hans. Vinnuveitandinn er upplýstur um hvernig 

breyta megi vinnuaðstæðum, skapa hvetjandi vinnuumhverfi þar sem umburðarlyndi og 

stuðningur samstarfsaðila ríkir í garð starfsmanns sem glímir við skerta starfsgetu (Anand og 

Sevak, 2017; Solovieva o.fl., 2011). 

Að hafa vinnu er mikilvæg forsenda fyrir fjárhagslegu sjálfstæði. Vinnan er meðal annars 

talin göfga manninn, stuðla að sjálfsvirðingu, andlegri vellíðan, félagslegri þátttöku, 

fjármálastöðugleika og sjálfstæði (Sheppard og Frost, 2016). Auk þess gefur vinnan 

einstaklingum ákveðna stöðu í samfélaginu sem er stór þáttur í auknu sjálfsáliti og vellíðan. 

Vinnan eykur einnig almenna virkni sem stuðlar að og viðheldur sálfélagslegri og líkamlegri 

heilsu hvort sem einstaklingurinn stundar fullt starf eða hlutastarf (Schuring, Robroek og 

Burdorf, 2017). Vinnustaðurinn er einnig mikilvægur vettvangur þar sem einstaklingur getur 

fullnægt grunnþörfum sínum fyrir félagslegum samskiptum. Vinnan gefur einstaklingnum þá 

tilfinningu að hann gegni mikilvægu hlutverki sem hluti af stærri heild sem stefnir að 

sameiginlegu markmiði (Paul, Geithner og Moser, 2009). Þó vinnan sé talin mikilvæg til að 

viðhalda góðri líkamlegri og andlegri heilsu þarf að hafa í huga að vinnan getur valdið of miklu 

álagi og streitu sem getur ýtir undir einkenni veikinda (Mize, 2017). 
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3.3 Ungt fólk sem hvorki er í námi né vinnu 

NEET vísir er hugtak sem notast er við til að lýsa hluta ungs fólks á aldursbilinu 15 til 29 ára 

sem hvorki er í námi, atvinnu eða þjálfun. Nám er skilgreint sem hlutanám eða fullt nám en 

útilokaðir eru þeir sem stunda óformlega menntun eða nám sem er mjög stutt. Atvinna nær 

til allra þeirra sem hafa verið í launuðu starfi í að minnsta kosti eina klukkustund í 

viðmiðunarviku þegar könnunin fór fram eða voru tímabundið fjarverandi frá starfi þá viku. 

Þau ungmenni sem falla undir NEET hópinn eru ungmenni sem geta verið annað hvort 

atvinnulaus, óvirk, taka ekki þátt í menntun eða þjálfun. NEET vísirinn sýnir hversu hátt hlutfall 

ungs fólks sem hvorki er í námi, atvinnu eða þjálfun er af heildarfjölda ungs fólks á sama aldri, 

greint eftir kyni. Á ársgrundvelli árið 2016 var meðaltalshlutfall NEET hópsins innan allra OECD 

ríkjanna 14,2%. NEET vísirinn hérlendis var mun lægri miðað við önnur OECD lönd en árið 2016 

voru 5,3% einstaklingar í aldurshópnum 15 til 29 ára hvorki í námi, atvinnu eða þjálfun (OECD, 

2018) en hlutfallið hefur farið hnignandi hérlendis eftir að kreppan reið yfir (Carcillo o.fl., 

2015). Kynjahlutfallið var nokkuð jafnt hérlendis árið 2016, eða 4,5% á meðal karla samanborið 

við 6,1% á meðal kvenna (OECD, 2018). Innan annarra aðildarlanda er hlutfall kvenna mun 

hærra en hlutfall karla, eða að meðaltali fimm prósentustigum hærra, sem skýrist af því að 

konur gegna í meira mæli hlutverki sem einstæðir foreldrar (Carcillo o.fl., 2015). 

Heilsufarsvandamál er stór þáttur sem stuðlar að því að ungmenni falli innan NEET 

hópsins, en NEET hópurinn er sex sinnum líklegri til þess að glíma við heilsufarsvandamál en 

ungmenni almennt. Ungmenni sem glíma við alvarlega sjúkdóma mæta fleiri hindrunum, 

sérstaklega hvað varðar atvinnuþátttöku. Hafa ber þó í huga gagnverkandi áhrif þess að falla 

innan NEET hópsins og að glíma við heilsufarsvandamál þar sem atvinnuleysi og óvirkni geta 

valdið eða aukið slík vandamál (Carcillo o.fl., 2015). Samkvæmt Carcillo og félögum (2015) er 

menntunarstig NEET hópsins töluvert lægra í samanburði við menntunarstig í samfélaginu 

almennt en yfir helmingur einstaklinga í NEET hópnum hefur ekki lokið hærra menntunarstigi 

en framhaldsskólanámi. Á Íslandi eru töluvert margir einstaklingar innan NEET hópsins með 

lágt menntunarstig. Menntunarstig foreldra barna sem falla innan NEET hópsins er að 

meðaltali töluvert lægra en menntunarstig foreldra ungmenna sem falla ekki innan NEET 

hópsins. Lágt menntunarstig foreldra er talið skýra að hluta menntunarstig NEET hópsins því 

foreldrar sem hafa litla menntun eru taldir hafa minni tilhneigingu til þess að hvetja börnin sín 

til að stunda háskólanám sem dregur úr tækifærum þeirra á vinnumarkaðinum í framtíðinni 

og eykur líkurnar á að þau falli innan NEET hópsins (Carcillo o.fl., 2015). Rannsóknir hafa bent 
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á að hreyfanleiki milli kynslóða er ekki mikill. Félagsleg og efnahagsleg staða foreldra er talin 

hafa visst forspárgildi um framtíðarstöðu barna en líklegt er að börnin festist í sömu stétt og 

þau alast upp við (Kauppinen o.fl., 2014). Á Íslandi búa yfir 70% einstaklinga í NEET hópnum á 

heimilum sem fá félagslegar bætur, hvort sem það er unga fólkið sem þiggur bæturnar eða 

annað heimilisfólk (Carcillo o.fl., 2015). 

Samkvæmt OECD er ungt fólk sem hvorki er í námi, atvinnu eða þjálfun í hættu á að verða 

félagslega útilokað, hafa tekjur undir fátæktarmörkum og skorta færni til að bæta 

efnahagsástand sitt (OECD, 2018). Ýmsar erlendar rannsóknir hafa staðfest að ungt fólk sem 

glímir við algengar geðraskanir, eins og þunglyndi og kvíða, hættir í skóla og fer yfir á 

atvinnumarkaðinn getur lent í þeirri aðstöðu að festast í atvinnuleysi eða óvirkni (Nordenmark 

o.fl., 2015; Rodwell o.fl., 2017). Eins hafa rannsóknir sýnt fram á að óvirk ungmenni segjast 

síður hamingjusamari en ungt fólk sem er virkt í námi eða atvinnu, þau meta andlega heilsu 

sína verri, bera minna traust til samfélagsins, hafa minni áhuga á stjórnmálum og eru líklegri 

til þess að leiðast út í ofbeldi, glæpi og misnotkun vímuefna (Henderson o.fl, 2017; 

Nordenmark o.fl., 2015). Einstaklingar sem falla undir NEET hópinn í upphaf fullorðinsára eru 

í aukinni hættu á að verða langtímaatvinnulausir, félagslega einangraðir og að lifa við 

fjárhagslega erfiðleika til frambúðar. Þessi staða hefur einnig áhrif á þátttöku og tengingu 

einstaklingsins við vinnumarkaðinn síðar í framtíðinni (Nordenmark o.fl., 2015; Rodwell o.fl., 

2017). 

3.4 Ungt fólk sem fær endurhæfingar- eða örorkulífeyri 

Í flestum tilfellum um tímabundið ástand að ræða þar sem ungt fólk er hvorki í menntun, 

atvinnu eða þjálfun en þó eru önnur tilfelli þar sem um er að ræða sérstaklega viðkvæma hópa 

sem eru í aukinni áhættu á að verða snemma óvinnufærir. Helstu áhættuþættir fyrir varanlegri 

örorku meðal ungra fullorðinna svipar til helstu áhættuþátta NEET hópsins sem rekja má til 

félagslegra- og efnahagslegra þátta eins og lægra menntunarstigs, veikra tengsla við 

atvinnumarkaðinn, láglaunatekna, skorts á sterkum og traustum félagslegum tengslum ásamt 

brostnum fjölskyldutengslum. Rannsóknir hafa sýnt fram á að þessi berskjaldaði hópur sem er 

í aukinni hættu á að verða óvirkur til lengri tíma nær yfir einstaklinga sem áttu erfiða æsku, 

glímdu við aðlögunarerfiðleika, skorti viðeigandi inngrip vegna undirliggjandi geðsjúkdóma 

ásamt því að hafa upplifað skaðlega félagslega reynslu sem rekja má til misnotkunar, skorts á 

fullnægjandi umönnun, einangrun, einmanaleika og einelti (Myhr, Haugan, Espnes og Lillefjell, 



29 

2016; Sveinsdottir o.fl., 2018) en samkvæmt Sveinsdottir og félögum (2018) eru þolendur 

eineltis í aukinni hættu á að þróa með sér líkamleg og sálfélagsleg vandamál á fullorðinsárum. 

Þunglyndi er talið vera ein helsta orsök örorku um allan heim (WHO, 2018). Samkvæmt WHO 

(2018) hlýtur innan við helmingur þeirra sem glíma við þunglyndi meðferð. Fordómar og 

skortur á stuðning við fólk sem glímir við geðraskanir koma í veg fyrir að einstaklingarnir fái 

aðgang að viðeigandi meðferð. Þunglyndi veldur því að viðkomandi finni fyrir vanlíðan, minni 

ánægju og minni orku sem leiðir til minnkandi virkni einstaklingsins í skóla, vinnu og félagslífi. 

Þunglyndi getur leitt af sér aukna streitu og óvirkni sem leiðir til lakari lífshátta sem ýtir enn 

frekar undir einkenni þunglyndis. Margir sem glíma við þunglyndi þjást einnig af kvíða-

einkennum, svefntruflunum, truflun á matarlyst ásamt lágu sjálfstrausti og einbeitingarskorti 

(WHO, 2018). Að mati Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar er brýn nauðsyn fyrir aukinni 

fjárfestingu í skilvirkum meðferðum gegn þunglyndi í ljósi þess að endurtekið og langvarandi 

þunglyndi getur valdið alvarlegu heilsuástandi (WHO, 2018). 

Í skýrslunni Staða ungs fólks með örorku- eða endurhæfingarlífeyri eru birtar niðurstöður 

úr viðtölum við ráðgjafa starfsendurhæfingarstöðva. Þar kemur fram að ráðgjafarnir meta 

vanda ungs fólks í starfsendurhæfingu vera orðinn fjölþættari og fleiri glíma við geðraskanir 

en áður auk þess sem þau verða vör við flóknari félagsleg vandamál. Ráðgjafarnir töldu að 

slíkar félagslegar aðstæður gætu ýtt undir frekari vanlíðan sem og veikindi og að því væri þörf 

á fjölbreyttari þjónustu en veitt hefði verið hingað til, til dæmis mætti vera meira um þjálfun 

við að takast á við daglegt líf. Í sömu rannsókn kemur einnig fram að einstaklingar sem metnir 

höfðu verið til endurhæfingar eða örorku tjá um sambærilega þætti. Í rýnihópunum tjáðu 

margir um reynslu sína að hafa upplifað vanlíðan snemma á lífsleiðinni sem ágerðist út í frekari 

veikindi með tímanum og einangrun. Þeir einstaklingar sem ekki áttu gott bakland sem steig 

inn í aðstæðurnar stóðu hvað verst, en þeir leituðu síður aðstoðar eða fengu aðstoð frá 

baklandinu til að nálgast aðstoð sem þeim stóð til boða. Þá nefndu svarendur að gripið hefði 

verið of seint inn í aðstæður þar sem margir voru í dágóðan tíma án stuðnings því þeir þekktu 

ekki rétt sinn eða þau endurhæfingarúrræði sem stóðu til boða. Einstaklingar sem höfðu lakt 

bakland sögðust hafa búið við krefjandi aðstæður sem hafði haft neikvæð áhrif á líðan þeirra, 

viðhorf og sjálfsmynd sem og getu þeirra til að takast á við nám eða atvinnu (Guðný Bergþóra 

Tryggvadóttir o.fl., 2016). 
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4 Endurhæfingar- og örorkulífeyrisþegar á Íslandi 

Umræðan um fjölgun öryrkja hefur verið áberandi undanfarin ár. Áhyggjuefni er hversu mikil 

fjölgun öryrkja hefur átt sér stað síðastliðin ár og hvaða áhrif sú fjölgun muni hafa í för með 

sér (Stjórnarráð Íslands, 2016). Í gögnum Tryggingastofnunar ríkisins má sjá að fjölgun öryrkja 

hefur verið nokkuð stöðug frá árinu 2010 en þá voru 15.448 einstaklingar metnir með 75% 

örorku en árið 2017 var fjöldinn orðinn 18.081 einstaklingar. Hlutfall kynjanna árið 2017 

samanstóð af 10.800 kvenmönnum og 7.281 karlmönnum, eða 60% konur og 40% karlar. Árið 

2017 voru 6.967 einstaklingar, eða 36% öryrkja, metnir með 75% örorku vegna geðraskana. 

Næst algengasta orsök örorku hérlendis eru stoðkerfissjúkdómar en árið 2017 voru 5.107 

einstaklingar, eða 28% öryrkja, metnir með 75% örorku vegna stoðkerfissjúkdóma 

(Tryggingastofnun, 2018). Eins og sjá má í rannsókninni Fátækt og félagslegar aðstæður 

öryrkja, sem rannsóknarsetrið í fötlunarfræðum vann í samstarfi við Öryrkjabandalag Íslands 

árið 2010 í tilefni af Evrópuári gegn fátækt og félagslegri einangrun, þá eru fáir öryrkjar eða 

aðeins 2% með meðfædda skerðingu (Rannveig Traustadóttir o.fl., 2010). Langalgengustu 

orsakir örorku frá árinu 2000 til ársins 2017 hafa verið geðraskanir og stoðkerfissjúkdómar 

(Tryggingastofnun, 2018). Ef rýnt er í hvernig orsök örorku skiptist milli kynjanna út frá þessum 

tveimur sjúkdómsgreiningum má sjá að 3.259 karlar hafa verið metnir með 75% örorku vegna 

geðraskana samanborið við 3.708 konur. Hvað varðar stoðkerfissjúkdóma hafa 1.246 karlar 

verið metnir með 75% örorku samanborið við 3.861 konur (Tryggingastofnun, 2018). 

Ef yngri aldurshópurinn frá aldrinum 16 til 39 ára er skoðaður sérstaklega þá hefur ungum 

öryrkjum fjölgað töluvert. Árið 2006 höfðu 3.317 einstaklingar á aldursbilinu 16 til 39 ára verið 

metnir til 75% örorku en árið 2016 var fjöldinn orðinn 4.145 einstaklingar. Samanburður á 

hversu margir einstaklingar höfðu verið metnir til 75% örorku eftir tímabilum leiðir í ljós frá 

árinu 2015 til ársins 2016 hafði ungum öryrkjum fjölgað um 18%. Árið 2016 voru ungir öryrkjar 

24% af heildarfjölda einstaklinga sem metnir höfðu verið með 75% örorku. Kynjahlutfallið árið 

2016 samanstóð af 2.199 konum og 1.946 körlum, konurnar voru almennt eldri en karlarnir 

(Tryggingastofnun, 2016). Fjölgun ungra endurhæfingarlífeyrisþega í aldurshópnum 16 til 39 

ára hefur einnig verið stöðug frá árinu 2006 en þá fengu 475 einstaklingar endurhæfingarlífeyri 

en árið 2016 var fjöldinn orðinn 802. Ef borið er saman hversu margir einstaklingar höfðu verið 

metnir til endurhæfingar má sjá að frá árinu 2015 til ársins 2016 hafði ungum endurhæfingar-

lífeyrisþegum fjölgað um 3%. Árið 2016 voru ungir einstaklingar 65% af heildarfjölda 



32 

einstaklinga sem metnir höfðu verið til endurhæfingar. Kynjahlutfallið árið 2016 samanstóð af 

511 konum og 291 körlum, konurnar voru almennt eldri en karlarnir. Árið 2016 voru 

endurhæfingarlífeyrisþegarnir almennt yngri en örorkulífeyrisþegarnir (Trygginga-stofnun, 

2016). 

4.1 Fyrirkomulag núgildandi örorkumats 

Ef starfshæfni einstaklings er skert til langs tíma fer af stað umsókn um endurhæfingarlífeyri 

(Lög um félagslega aðstoð nr. 99/2007). Sett hafa verið fram þau skilyrði að einstaklingur þurfi 

að gangast undir sérhæft mat á möguleikum til endurhæfingar áður en til örorkumats kemur 

(Þingskjal nr. 1197/1998-1999). Lögð er áhersla á að greiðslur endurhæfingarlífeyris séu háðar 

því skilyrði að umsækjendur séu í virkri atvinnutengdri starfsendurhæfingu (Þingskjal nr. 

496/2009-2010). Endurhæfingarlífeyrir er greiddur í allt að 36 mánuði ef sérstakar aðstæður 

eru fyrir hendi (Lög um félagslega aðstoð nr. 99/2007). Þegar staðfest hefur verið að 

endurhæfing sé fullreynd og ljóst er að einstaklingur nær ekki fullum bata í kjölfar veikinda 

eða slyss fer af stað umsókn um örorkumat (Tryggingastofnun, e.d.-a). Samkvæmt 18. gr. laga 

um almannatryggingar nr. 100/2007 er hlutverk Tryggingastofnunar ríkisins að meta örorku 

þeirra sem sækja um örorkulífeyri. Í lögum um almannatryggingar nr. 62/1999 sem tóku gildi 

1. september árið 1999 voru sett fram þau skilyrði að umsækjandi um örorkulífeyri þyrfti að 

vera metinn af tryggingalækni út frá tilsettum örorkumatsstaðli (Þingskjal nr. 1197/1998-

1999) þar sem metin er líkamleg og andleg færni umsækjenda. Út frá tilskildum stigafjölda er 

prósentuhlutfall örorku einstaklingsins reiknað (Reglugerð um örorkumat nr. 379/1999). Þeir 

einstaklingar sem metnir eru með 50 til 74% örorku eiga rétt á örorkustyrk. Þeir einstaklingar 

sem metnir eru með 75% örorku eiga rétt á örorkulífeyri (Reglugerð um örorkumat nr. 

379/1999) og þar af leiðandi öllum þeim réttindum sem fylgja örorkulífeyri ásamt 

örorkuskírteini frá Tryggingastofnun ríkisins sem gildir á sama tímabili og örorkumatið 

(Tryggingastofnun, e.d.-a). 

Eftir að umsókn um örorkulífeyri hefur verið samþykkt þarf umsækjandi að senda inn 

nákvæma tekjuáætlun (Tryggingastofnun, e.d.-a) vegna þess að lífeyrisgreiðslur eru 

tekjutengdar og fjármagnstekjur einstaklings hafa áhrif á útreikning bótanna (Lög um 

almannatryggingar nr. 100/2007). Eins skerðast greiðslufjárhæðir ef skattskyldar tekjur sem 

einstaklingur fær annars staðar frá fara yfir svokallað frítekjumark. Með skattskyldum tekjum 

er átt við atvinnutekjur, lífeyrissjóðstekjur og fjármagnstekjur (Tryggingastofnun, e.d.-b). Með 
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frítekjumarki bóta er átt við ákveðin tekjumörk á ári sem einstaklingur getur fengið án þess að 

það valdi skerðingu á öðrum bótum (Reglugerð um fjárhæðir frítekjumarka (tekjumarka) 

almannatrygginga og félagslegrar aðstoðar nr. 1190/2017). Örorkulífeyrisþegar eiga rétt á 

öðrum greiðslum frá Tryggingastofnun en greiðslufjárhæðir geta verið eftir ólíkum forsendum 

umsækjenda. Upphæð aldurstengds örorkulífeyris miðast við þann aldur sem einstaklingur 

uppfyllti skilyrði til endurhæfingarlífeyris eða var í fyrsta sinn metinn til 75% örorku, því yngri 

sem einstaklingurinn er því hærra hlutfall er upphæð greiðslunnar (Lög um almannatryggingar 

nr. 100/2007). Tekjutrygging greiðist þeim sem hafa tekjur undir settum viðmiðunartekjum 

(Tryggingastofnun, e.d.-c) og heimilisuppbót ásamt sérstakri uppbót til framfærslu greiðist 

einhleypum einstaklingi, sem sér einn um heimilisrekstur án fjárhagslegrar aðstoðar annarra 

(Reglugerð um heimilisuppbót og uppbætur á lífeyrir nr. 1052/2009). Í töflu eitt þar sem 

reiknaðar eru út mánaðarlegar greiðslur fyrir einstakling sem metinn hefur verið til 75% örorku 

við 18 ára aldur, er barnlaus, einhleypur, býr einn og fær engar aðrar tekjur fyrir utan 

lífeyristekjur má sjá að einstaklingurinn fær 243.075 krónur í ráðstöfunartekjur eftir skatt. 

Sami útreikningur á við um einstakling sem fær endurhæfingarlífeyrir (Tryggingastofnun, e.d.-

d). 

Tafla 1. Örorkulífeyrisgreiðslur til einstaklings sem býr einn og fékk 75% örorkumat 18 ára 

Greiðslur Upphæð Hlutfall 

Örorkulífeyrir 44.866  
Aldurstengd örorkuuppbót 44.866 100% 

Tekjutrygging 143.676  
Heimilisuppbót 48.564  
Framfærsluuppbót 18.028   

Samtals 300.000   

Eftir skatt 243.075   

(Tryggingastofnun, e.d.-d). 

Óskattskyldur barnalífeyrir greiðist ef foreldri er endurhæfingar- eða örorkulífeyrisþegi sem 

hefur kjör- eða stjúpbörn undir 18 ára á framfæri (Lög um almannatryggingar nr. 100/2007). 

Mæðra- og feðralaun greiðast til einstæðra foreldra sem hafa börn undir 18 ára á framfæri. 

Árleg greiðsla mæðra- og feðralauna er 63.900 krónur með tveimur börnum og 166.152 krónur 

með þremur börnum eða fleirum (Lög um félagslega aðstoð nr. 99/2007). Í töflu tvö má sjá 

útreikning á heildartekjum fyrir einstakling sem fékk 75% örorkumat 30 ára og er einstætt 

foreldri með tvö börn undir 18 ára á framfæri. Sami útreikningur á við um einstakling sem fær 

endurhæfingarlífeyri (Tryggingastofnun, e.d.-d). 
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Tafla 2. Örorkulífeyrisgreiðslur til einstæð foreldris sem fékk 75% örorkumat 30 ára og er með tvö 
börn undir 18 ára á framfæri en fær ekki greitt meðlag með þeim 

Greiðslur Upphæð Hlutfall 

Örorkulífeyrir 44.866  
Aldurstengd örorkuuppbót 29.163 65% 
Tekjutrygging 143.676  
Heimilisuppbót 48.564  
Framfærsluuppbót 24.129  
Barnalífeyrir (óskattskyldur) 66.336  
Mæðra- / feðralaun (óskattskylt) 9.602  
Samtals 366.336  
Eftir skatt 309.411  
(Tryggingastofnun, e.d.-d). 

  

Samkvæmt Hagstofu Íslands (2017a) voru mánaðarlaun að meðaltali á bilinu 470 þúsund 

krónur til 761 þúsund krónur hjá yfir helming fullvinnandi launamanna árið 2016. Alls voru 

13% fullvinnandi launamanna með mánaðarlaun undir 400 þúsund krónum. Hópur 

einstaklinga sem fékk lágmarkslaun var því lítill innan vinnumarkaðsins (Hagstofan, 2017a). 

Samanborið við stöðu fullvinnandi launamanns má sjá að öryrkjar lifa við krappari kjör og hafa 

lítil sem engin tækifæri til að hækka ráðstöfunartekjur sínar þar sem krónu á móti krónu 

skerðing kemur til þegar frítekjumarki öryrkja er mætt (Lög um almannatryggingar nr. 

100/2007) sem nemur 98.640 þúsund krónum (Reglugerð um fjárhæðir frítekjumarka 

(tekjumarka) almannatrygginga og félagslegrar aðstoðar nr. 1190/2017) en slík skerðing er 

talin geta fest öryrkja í fátæktargildru (Þingskjal nr. 3/2015-2016). Rannsóknir hafa sýnt að 

örorkulífeyrisþegar eigi erfitt með að láta enda ná saman og tryggja daglegt viðurværi sitt 

(Guðrún Hannesdóttir o.fl., 2010; Ómar Valdimarsson, 2014; Rannveig Traustadóttir o.fl., 

2010). Í niðurstöðum rannsóknar sem unnin var í tilefni af Evrópuári gegn fátækt og félagslegri 

einangrun kom fram að öryrkjar eru einn hópur samfélagsins sem er á mörkum þess að lifa við 

fátækt vegna þess að efnahagsleg staða þeirra er verulega viðkvæm gagnvart auknum 

útgjöldum, skerðingu á lífeyrisgreiðslum eða kröfu um endurgreiðslu vegna tekjutengingar 

bóta. Þrátt fyrir að lifa hófsömum lífsstíl og skipuleggja fjármál sín gátu öryrkjar ekki breytt 

fjárhagslegum aðstæðum sínum sem olli tilfinningalegum og sálrænum afleiðingum (Rannveig 

Traustadóttir o.fl., 2010). Á það hefur verið bent að skerðingarvirkni almannatrygginga-

kerfisins veldur því að örorkulífeyrisþegar hverfa alfarið af vinnumarkaðinum því þá skortir 

hvata til að afla sér atvinnutekna (Forsætisráðuneytið, 2007). Langtímaatvinnulausir og óvirkir 

einstaklingar missa smám saman verðmæta hæfileika sem hefur skerðandi áhrif á 
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framtíðarmöguleika þeirra hvað varðar atvinnu og tekjur (Halvorsen og Hvinden, 2014; 

Marnetoft og Selander, 2002; OECD, 2017; Sigurður Thorlacius og Stefán Ólafsson, 2007). 

4.2 Virk velferðarstefna 

Helstu lýðfræðilegu vandamálin sem vinnustaðir framtíðarinnar standa frami fyrir tengjast 

vaxandi langlífi og hækkandi meðalaldri vinnuaflsins. Á sama tíma eykst fjöldi vinnuafls sem 

glímir við skerta starfsgetu sökum langvarandi sjúkdóma. Helstu ástæður langtíma 

veikindafjarvista sem síðan valda skertri starfsgetu má rekja til algengra geðraskana eins og 

kvíða og þunglyndis, stoðkerfisvandamála eins og liðaverkja eða bakverkja, offitu, sykursýki 

eða krabbameins ásamt meltingar-, hjarta- og æðasjúkdóma. Margir einstaklingar glíma við 

fleiri en einn langvarandi sjúkdóm samtímis og því eru oft fleiri en ein ástæða fyrir 

veikindafjarvistum. Flestar aðgerðir sem beitt hefur verið til að koma í veg fyrir varanlega 

örorku miðast að bráðum og stuttum meiðslum eða veikindum. Aukin þörf er því fyrir að finna 

leiðir til að gera starfsfólki sem glímir við endurtekin, langvarandi eða sveiflukennd einkenni 

langvinnra sjúkdóma kleift að viðhalda vinnu. Slík stefnumótun leitast eftir að styðja við 

réttindi fatlaðs fólks eins og kveðið er á um í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðra (Pransky o.fl., 2018) en þar kemur fram að starfsmenn sem glíma við skerta færni eiga 

að hafa jöfn tækifæri til atvinnu (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 27. 

grein/2013). 

Á undanförnum áratugum hafa Vesturlönd farið að leggja aukna áherslu á innleiðingu 

virkrar velferðarstefnu (e. active social policy) til að bregðast við áhrifum þessarar þróunar 

(Guðrún Hannesdóttir o.fl., 2010; OECD, 2003; OECD, 2005; OECD, 2010). Ísland hefur verið 

eftirbátur annarra OECD ríkja í þróun og innleiðingu virkrar velferðarstefnu. Ein ástæða sem 

sett er fram af þessum sökum er að á Íslandi hefur atvinnuþátttaka lengi verið sú mesta sem 

þekkist meðal annarra velferðarríkja. Hins vegar má benda á að í kjölfar fjármálakreppunnar 

hefur ástandið breyst (Ágúst Þór Sigurðsson, Hrafn Magnússon, Sigríður Lillý Baldursdóttir og 

Stefán Ólafsson, 2009). Atvinnuleysi ungmenna hefur aukist (Vinnumálastofnun, e.d.) og 

nýgengi ungra öryrkja hefur hækkað ört síðastliðinn áratug (Tryggingastofnun, 2016). Það er 

því talin vera þörf á úrbótum á þessu sviði (Ágúst Þór Sigurðsson o.fl., 2009). Virk 

velferðarstefna leggur áherslu á inngrip sem miðar að því að draga úr fátækt, útilokun og 

ósjálfstæði meðal hópa samfélagsins sem eru háðir velferðarbótum (OECD, 2005; OECD, 

2010). Í stefnunni er lögð áhersla á að auka virkni fatlaðs fólks, öryrkja og langtíma-
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atvinnulausra til að koma í veg fyrir að þessir hópar samfélagsins upplifi félagslega einangrun, 

lifi óvirku lífi og stóli eingöngu á lífeyriskerfið sér til framfærslu (OECD, 2010). Þessi 

stefnumótun felur einnig í sér að draga úr áhættu kynslóðartilfærslunnar, það er að segja að 

börn atvinnulausra foreldra sem treysta alfarið á lífeyriskerfið endi í sömu stöðu (OECD, 2005). 

Með virkri velferðarstefnu er stefnt að því að styrkja velferðarríkin í því að framfylgja settum 

markmiðum sem OECD setti fram árið 2003 en löndin standa frammi fyrir því erfiða og 

krefjandi verkefni að þurfa að móta stefnu sem samræmir tvö mótsagnakennd markmið sem 

geta stangast á. Í fyrsta lagi er markmiðið að tryggja að öryrkjar séu ekki útilokaðir heldur 

hvattir og valdefldir til virkar þátttöku í samfélaginu. Sérstök áhersla er lögð á þátttöku öryrkja 

í launuðu starfi og að komið sé í veg fyrir að öryrkjar hrekjist af vinnumarkaðinum of 

auðveldlega eða of snemma. Í öðru lagi er markmiðið að tryggja öryrkjum viðunandi 

framfærslu svo þeir geti lifað mannsæmandi lífi í ljósi þess að fötlun þeirra hefur áhrif á getu 

þeirra til að afla sér tekna (OECD, 2003). Til þess að ná því markmiði þarf að taka upp stefnu 

sem hvetur til endurkomu á vinnumarkaðinn ásamt vinnuskuldbindingar þrátt fyrir skerta 

starfsgetu. Í skýrslu OECD (2010) er fjallað um að hvetja þurfi atvinnurekendur til þess að styðja 

við starfsmenn sem snúa aftur til vinnu í kjölfar veikinda eða slyss en atvinnurekendur gegna 

lykilhlutverki í að koma í veg fyrir að heilsubrestur leiði til varanlegrar örorku. Styðja þarf við 

vinnumarkaðinn með því að efla forvarnir, auka sveigjanleika og fá atvinnurekendur í samstarf 

til að draga úr hindrunum atvinnumarkaðsins. Bent er á að stjórnvöld þurfi að snúa frá þeirri 

stefnu sem ríkt hefur í flestum velferðarríkjum að horfa á vangetu fatlaðra einstaklinga og að 

líta svo á að örorka jafngildi því að vera ófær til vinnu. Mikilvægt er að viðhorfið til örorku 

breytist nær hugsunarhættinum sem felst í stuðningi til atvinnulausra í ljósi þess að margir 

einstaklingar sem glíma við heilsufarsvanda geta unnið og hafa viljann til þess að vinna. 

Stefnan krefst breytinga á almannatryggingakerfinu hvað varðar gildandi örorkumat en mælt 

er með því að leggja það mat niður og að tekið verði upp starfsgetumat (OECD, 2010). 

Starfsgetumat er heildrænt mat sem ætlað er að meta starfsgetu einstaklingsins og 

möguleika hans til starfsendurhæfingar. Hugmyndafræðilegur rammi starfsgetumatsins 

byggist á alþjóðlegu flokkunar- og kóðunarkerfi um færni, fötlun og heilsu sem 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin gaf út árið 2001. Kerfið kallast The International 

Classification of Functioning, Disability and Health og er skammstafað sem ICF (WHO, e.d.). 

ICF flokkunarkerfið lýsir heilsuástandi og færni út frá lífsálfélagslegri (e. biopsychosocial) 

nálgun sem tekur tillit til flókins samspils milli líkamlegra, sálrænna og félagslegra þátta 
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einstaklingsins í tengslum við aðstæður hans og umhverfi (Escoripzo o.fl., 2011; WHO, 2015b; 

WHO, e.d.). Kerfið samþættir þannig annars vegar sjónarhorn læknisfræðinnar sem nálgast 

fötlun og skerðingu sem afleiðingu sjúkdóms eða röskunar og hins vegar félagslega 

sjónarhornið sem nálgast fötlun út frá samfélagslegu samhengi (Escoripzo o.fl., 2011; WHO, 

2015b). Í ljósi þess að rannsakendur hafa gagnrýnt núgildandi heilbrigðiskerfi fyrir að byggja 

að mestu leyti á líffræðilegri nálgun sem getur haft í för með sér að það er bæði fjárhagslega 

óöruggt og ósjálfbært. Í þeim efnum hefur verið bent á mikilvægi þess að innleiða 

lífsálfélagslega nálgun sem byggir á bæði líffræðilegum og sálfélagslegum þáttum inn í 

heilbrigðiskerfið. Þannig má stuðla að árangursríkara og sjálfbærara heilbrigðiskerfi og 

jafnframt er talið að slík nálgun muni mæta þörfum þeirra einstaklinga sem glíma við 

langvarandi sjúkdóma með skilvirkari hætti. Rannsóknir hafa sýnt fram á að lífsálfélagslega 

nálgunin sé öflugt líkan sem veitir heilbrigðisstarfsfólki heildræna mynd af veikindum og heilsu 

sjúklinga. Líkanið viðurkennir aukna þörf sjúklinga fyrir fjölbreytt úrræði og eykur samstarf 

milli ólíkra kerfa (Wade og Halligan, 2017). ICF flokkunarkerfinu er ætlað að skapa alþjóðlegan 

staðlaðan hugtakaramma og sameiginlegan skilning milli allra starfsgreina á heimsvísu um 

fötlun, heilbrigði og færniástand einstaklinga á ólíkum sviðum. Hugmyndafræði ICF 

flokkunarkerfisins er til þess fallin að meta færni einstaklings í starfsgetumatinu þar sem notast 

er við kerfið til að lýsa og skilja upplýsingar um heilsufar og heilsutengda þætti og meta hvaða 

meðferð er áhrifaríkust til færniaukningar. Áhersla er lögð á að lýsa heilsu en ekki er litið á 

fötlun eða skerðingu út frá takmörkun á virkni eða þátttöku heldur er það þáttur sem efla má 

í gegnum endurhæfingu (Velferðarráðuneytið, 2009; WHO, 2015b). Markmið starfsgetu-

matsins er að beita snemmtæku inngripi inn í aðstæður einstaklinga og mæta þörfum þeirra 

sem fyrst því það er talin vera áhrifaríkasta leiðin til að fyrirbyggja ótímabæra örorku. Í upphafi 

starfsgetumats er aflað ítarlegra upplýsinga um einstaklinginn og heildræn færni hans metin 

til að taka virkan þátt í samfélaginu ásamt getu hans til að taka þátt á vinnumarkaðinum. Að 

auki er virkniaukandi aðgerðum beitt í þeim tilvikum þar sem slíkt á við, en miðað er við að 

slíkt ferli geti tekið allt að sex mánuði. Í kjölfarið er starfshæfni og möguleikar einstaklingsins 

til starfsendurhæfingar metnir. Síðan fer fram starfsendurhæfing og/eða meðferð í allt að 36 

mánuði (Velferðarráðuneytið, 2009). 

Starfsendurhæfing hefur verið skilgreind sem endurhæfing þar sem aðalmarkmiðið er að 

einstaklingur verður hæfur til starfa. Með starfi er átt við félagsstarfs, heimilisstarf og launað 

starf eða atvinnu. Atvinnutengd starfsendurhæfing (e. vocational rehabilitation) hefur verið 
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skilgreind sem endurhæfing þar sem atvinnuþátttaka er aðalmarkmiðið (Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2005; WHO, 2011). Rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi þess að 

beita snemmtæku inngripi gegn óvinnufærni þar sem líkamleg og andleg heilsa er meðhöndluð 

út frá víðu samhengi. Í starfsendurhæfingu er tekist á við líkamlega og andlega heilsu 

einstaklingsins út frá heildrænni nálgun (e. holistic approach), unnið er að því að draga úr 

streitu og efla sálfræðilega seiglu. Slík nálgun eykur aðlögunarhæfni einstaklingsins og gerir 

honum kleift að viðhalda bættri heilsu (Dadkhah, 2015). Í starfsendurhæfingu er vandinn 

metinn og greindur út frá vistfræðilegri nálgun (e. ecological approach) með því að horfa á 

einstaklinginn með tilliti til gagnverkandi samskipta og tengsla við umhverfið og þeirra kerfa 

sem hann hrærist í (Chan o.fl., 2017; Hershenson, 1998). Líkamlegir og sálfræðilegir styrkleikar 

einstaklingsins eru skilgreindir, auk hugsanlegra hindrana sem aftra einstaklingnum frá 

þátttöku í vinnu. Með því að beita vistfræðilegri nálgun má annars vegar öðlast heildarsýn á 

orsakir og áhrif skerðingarinnar sem einstaklingurinn glímir við og hins vegar má öðlast 

heildarsýn á það hvernig samhæfa megi tengsl milli ólíkra félagslegra kerfa og stuðla að 

samstarfi til að vinna að bættum hagsmunum einstaklingsins (Hershenson, 1998). 

Vistfræðilega líkanið sem notast er við í starfsendurhæfingarferlinu á upphaf sitt að rekja til 

vistfræðilíkans sem Bronfenbrenner setti fram árið 1979 (Bronfenbrenner, 1979). Eins og í 

vistfræðilegu líkani Bronfenbrenners koma saman fjögur kerfi til að mæta þörfum 

einstaklingsins sem glímir við fötlun, meðfædda eða áunna. Í þessu heildræna samhengi er 

félagslegt umhverfi skoðað þar sem einstaklingurinn þroskar líkamlega, andlega og félagslega 

færni í gegnum athafnir og samskipti, til dæmis innan fjölskyldunnar eða skólans. Einnig ber 

að taka tillit til ytra umhverfis, stofnana sem umlykja einstaklinginn ásamt menningarlegra, 

efnahagslegra og pólitískra þátta, þar með talið opinberrar stefnumörkunar og gildismats 

samfélagsins hvað varðar fötlun og endurhæfingu. Í upphafi starfsendurhæfingar er mikilvægt 

að huga að gildum og viðhorfum, væntingum og kröfum, bjargráðum og stuðningi ásamt 

hindrunum og tækifærum sem fyrirfinnst í hverju kerfi til að ákvarða hvaða inngripi sé 

nauðsynlegt að beita til að ná fram settu markmiði. Ráðgjafinn gegnir lykilhlutverki í að 

aðstoða einstaklinginn við að hámarka stuðning í hverju kerfi og útrýma hindrunum, án 

aðstoðar ráðgjafans væri þetta verkefni nánast óyfirstíganlegt fyrir einstaklinginn 

(Hershenson, 1998). 

Mikilvægt er að einstaklingurinn fái stuðning og hvatningu í gegnum starfsendurhæfingar-

ferlið til að draga úr streitu, kvíða og þreytu sem líklegt er að einstaklingurinn upplifi eftir 
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langvarandi tímabil óvirkni. Veita þarf áframhaldandi stuðning og hvatningu eftir að settum 

markmiðum hefur verið náð til að stuðla að viðvarandi virkni (Sheppard og Frost, 2016). Í 

starfsendurhæfingunni er unnið markvisst með þá styrkleika (e. strengths-based practice) sem 

einstaklingurinn hefur. Litið er til þess hvernig einstaklingurinn hefur öðlast persónulega 

seiglu, eiginleika, dyggðir og auðlindir eftir að hafa tekist á við margvísleg áföll, erfiðleika og 

áskoranir í gegnum lífið. Lögð er áhersla á að hjálpa einstaklingnum til sjálfshjálpar með því að 

efla trú hans á eigin getu til að takast á við það óréttlæti og mismunun sem hann býr við 

(Saleebey, 2000). Notast er við valdeflingu (e. empowerment) sem virkjunaraðferð til að gera 

einstaklingnum kleift að taka virkt sjálfstætt val til að finna leið sína á vinnumarkaðinn. Byggð 

eru upp fagleg tengsl þar sem einstaklingurinn tekur stjórn á ferlinu. Einstaklingurinn tekur 

upplýsta sjálfstæða ákvörðun út frá eigin væntingum hvað varðar markmið ferlisins ásamt 

þeim leiðum sem verða notaðar til að ná markmiðinu. Þannig fær hann tækifæri til þess að 

auka sjálfstæði sitt með því að móta eigin þjónustu sem er talin vera forsenda fyrir betri árangri 

í endurhæfingarferlinu (Hal, Meershoek, Nijhuis og Horstman, 2012). Í ljósi þess hversu erfitt 

er að skilgreina hugtakið valdefling hefur reynst erfitt að rannsaka og mæla hversu gagnreynd 

(e. evidenced-based) slík vinnuaðferð er í starfsendurhæfingu, það er hversu miklum ávinningi 

vinnuaðferðin skilar. Fræðimennirnir Frain, Bishop og Tschopp (2009) reyndu að meta árangur 

valdeflingar í gegnum starfsendurhæfingu. Þeir öfluðu gagna með netkönnun sem send var á 

480 þátttakendur. Skilyrði fyrir þátttöku voru að vera eldri en 18 ára og að glíma við fötlun. 

Alls tóku 114 einstaklingar þátt. Aldur þátttakenda var á bilinu 18 til 70, meðalaldur voru 32 

ár. Úrtakið samanstóð af 55% konum og 45% körlum. Til að meta árangur valdeflingar var 

notast við sjálfsmatsskala sem samanstóð af eftirfarandi fimm breytum: stjórn (e. control), 

sjálfstæði (e. assertiveness), færni (e. competence), sjálfsvirðingu (e. self-esteem) og 

samfélagslegri þátttöku (e. action/participation in the community). Með stjórn var átt við að 

einstaklingurinn hafði haft stjórn á aðstæðum, einstaklingurinn var virkur í ferlinu og tók þátt 

í ákvarðanatökum sem vörðuðu hans eigið líf. Með áreiðanleika var átt við að einstaklingurinn 

hafi verið upplýstur um þau úrræði sem stóðu til boða og hafi því getað tekið upplýstar 

ákvarðanir. Með færni var átt við að einstaklingurinn hafi aukið hæfni sína til að lifa virku og 

uppfyllandi lífi þrátt fyrir langvarandi skerðingu. Með sjálfsvirðingu var átt við að 

einstaklingurinn hafði upplifað aukið stolt. Rannsóknin leiddi í ljós að einstaklingar sem töldu 

sig hafa verið valdefldir upplifðu meiri ánægju og töldu sig hafa stjórn á eigin aðstæðum (Frain 

o.fl., 2009). Rannsóknir hafa sýnt fram á að grundvallaratriði til að lifa sjálfstæðu og 
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þýðingarmiklu lífi felst í því að geta tekið sjálfsákvarðanir og öðlast trú á eigin getu til að 

yfirstíga hindranir (Martinis, 2015). Með því að valdefla einstaklingana í gegnum 

starfsendurhæfingarferlið og bæta sjálfsstjórnunarfærni þeirra eykst sjálfsgeta þeirra til að 

takast á við áskoranir og lifa fullnægjandi lífi (Frain o.fl., 2009). Með þessum hætti gerir 

starfsendurhæfingarferlið einstaklingnum kleift að auka færi sína til þess að geta tekið þátt í 

vinnu ásamt því að lifa virku þjóðfélagslegu lífi þrátt fyrir heilsubrest (WHO, 2011). 

Þann 25. júní árið 2012 var atvinnutengd starfsendurhæfing og starfsemi starfsendur-

hæfingarsjóða löggilt hér á landi. Markmið laganna er að tryggja öllum launamönnum á 

aldrinum 16 til 70 ára sem glíma við skerta starfsgetu í kjölfar veikinda eða slyss atvinnutengda 

starfsendurhæfingu svo fremi að þeir hafi greitt iðgjöld í starfsendurhæfingarsjóð. Samkvæmt 

lögunum er atvinnutengd starfsendurhæfing skilgreind sem ferli sem felur í sér ráðgjöf og 

úrræði sem fer að hluta til fram í vinnuumhverfi, með starfskynningum, vinnuprófunum, 

þátttöku í sjálfboðaverkefnum eða reynsluráðningu á vinnumarkaði. Skilyrði fyrir þjónustunni 

felst í því að einstaklingurinn búi við heilsubrest sem hindrar fulla þátttöku á atvinnu-

markaðinum. Ef einstaklingur hefur þörf fyrir þjónustu þarf hann að vera tilbúinn að 

skuldbinda sig til virkrar þátttöku, hafa vilja og getu til að fylgja framsettri einstaklingsbundinni 

áætlun sem stefnir á endurkomu eða aukna þátttöku á vinnumarkaði svo fljótt sem unnt er. 

Óheimilt er að neita einstaklingi aðgang að endurhæfingu en tekið er fram að þjónustan miðar 

að því að auðvelda einstaklingnum að snúa aftur til vinnu og því beinist þjónustan að þeim 

sem eru líklegir til að nýta þjónustuna sér til árangurs (Lög um atvinnutengda 

starfsendurhæfingu og starfsemi starfsendurhæfingarsjóða nr. 60/2012). 

Stjórnvöld á Íslandi hafa undanfarinn áratug unnið að því að undirbúa útfærslu 

starfsgetumats en margir þættir eru enn óljósir, meðal annars hver mun framkvæma 

starfsgetumatið, hvernig framkvæmd þess verði háttað og hvaða hugmyndafræði eigi að liggja 

að baki starfsgetumatsins. Setja þarf fram tillögur um hvernig skuli útfæra réttarstöðu 

umsækjenda og hvernig framfærslu þeirra einstaklinga skuli veri háttað sem metnir hafa verið 

til 50 til 74% starfsgetu en eru án atvinnutekna. Töluverð vinna er fram undan við að þróa og 

fjölga úrræðum. Að sama skapi þarf enn frekar að auka sveigjanleika á vinnumarkaðinum fyrir 

einstaklinga með skerta starfsgetu með því að auka framboð á hlutastörfum 

(Velferðarráðuneytið, 2016). Í tillögu til þingsályktunar um velferðarstefnu og heilbrigðis-

áætlun til ársins 2020 er lýst vilja núverandi ríkisstjórnar við að leggja áherslu á að hvetja til 
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aukinnar virkni og þátttöku í atvinnulífi og samfélagi sem er í anda virkrar velferðarstefnu. 

Áætlað er að gera tilraun til þess að leggja niður örorkumat og taka upp starfsgetumat ásamt 

því að samþætta þjónustukerfi um starfsendurhæfingu. Ríkisstjórnin ætlar jafnframt að 

tryggja jafnt aðgengi allra samfélagsþegna að vinnumarkaði en til þess að það sé raunhæft þarf 

fyrst og fremst að tryggja það að einstaklingar sem glíma við skerta starfsgetu fái stuðning á 

vinnumarkaði og að þeir hafi öruggt aðgengi að starfsendurhæfingarúrræðum (Þingskjal nr. 

604/2012-2013). Í skýrslu OECD (2010) er bent á að til þess að ná varanlegum árangri gegn 

nýgengni örorku þarf að móta heildstæða stefnu þar sem hugað er að því að endurbæta 

uppbyggingu framfærslukerfisins, auka þátttöku atvinnumarkaðsins, efla starfsendur-

hæfingarúrræðin og almenn viðhorfsbreyting þurfi að eiga sér stað í samfélaginu hvað varðar 

þjónustu og stuðning til einstaklinga sem glíma við skerta starfsgetu. Í mörgum tilvikum er um 

ungt fólk að ræða og því mikið í húfi að koma í veg fyrir að þau verði varanlega útilokuð af 

vinnumarkaðinum (OECD, 2010). Bent er á mikilvægi þess að aukið sé möguleika einstaklinga 

sem glíma við skerta starfsgetu á að komast á vinnumarkaðinn þar sem slík þátttaka er talin 

auka lífsgæði einstaklingsins til muna (OECD, 2010; Schuring o.fl., 2017; Sheppard og Frost, 

2016). 
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5 Rannsóknaraðferð 

Rannsókn þessi byggist á megindlegri aðferð (e. quantitative research). Styrkleiki megindlegra 

rannsóknaraðferða felst í alhæfingar gildi (e. generalization) sem vísar til þess að hægt er að 

draga ályktanir um stærri heild út frá niðurstöðum rannsóknarinnar (Neuman, 2013). Ein 

aðferð megindlegra rannsókna snýr að því að nýta fyrirliggjandi tölfræðilegar upplýsingar sem 

samtök eða opinberar stofnanir hafa áður safnað kerfisbundið, skráð í ákveðið gagnasafn og 

birt samantekt niðurstaðna í formi bóka, skýrslna eða greina í þágu stefnumótunar eða 

opinberrar þjónustu (Neuman, 2013). Rannsakandi nýtti fyrirliggjandi gagnasafn til þess að 

svara rannsóknarspurningunum. Kostir þess að nýta fyrirliggjandi gögn eru í fyrsta lagi tíma-

sparnaður þar sem tölfræðileg gögn eru jafnvel til á rafrænu formi sem flýtir fyrir úrvinnslu. Í 

öðru lagi krefst rannsóknaraðferðin ekki mikils kostnaðar. Ókostir þess að nýta fyrirliggjandi 

gögn felst í hættunni á því að gagnasafnið henti ekki til að svara rannsóknarspurningum 

rannsakandans og að rannsakandi viti lítið um efnið og mistúlki þar af leiðandi niðurstöður 

(Neuman, 2013). 

Í megindlegum rannsóknum eru réttmæti (e. validity) og áreiðanleiki (e. reliability) 

mælikvarðar á gæði rannsóknarinnar. Réttmæti snýr að því að rannsóknin mælir það sem 

henni er ætlað að mæla og að mælingin sé rétt. Réttmæti mælinga er grundvallaratriði fyrir 

því að mæling í megindlegum prófum geti talist marktæk. Í þessari rannsókn er réttmætis gætt 

með því að gæta þess að skilgreiningar fræðilegra hugtaka samræmist skilgreiningum þess 

aðila sem skráði gögnin, rannsakandi mat svo í upphafi rannsóknar að gagnasafnið geymdi 

upplýsingar um það sem rannsakandi hafði áhuga á að skoða og einnig gerði rannsakandi ráð 

fyrir kerfisbundnum villum sem ekki var hægt að koma í veg fyrir þegar aðrir aðilar hafa séð 

um að skrá gögnin. Áreiðanleiki snýr að nákvæmni og stöðugleika mælingarinnar það er að 

segja ef rannsóknin sé endurtekin á sama hátt á öðrum tíma er líklegt að sömu niðurstöður 

komi fram. Í þessari rannsókn er gætt að áreiðanleika með því að hafa í huga að opinberar 

skilgreiningar gætu hafa breyst með tímanum og eins aðferðirnar sem notast var við til að skrá 

gögnin en það gæti haft áhrif á breytileika tölfræðinnar (Neuman, 2013). 

5.1 Gagnasafn og úrvinnsla 

Gagnasafnið byggist á rannsókn sem Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands vann í október árið 

2016 fyrir Velferðarráðuneytið. Markmið rannsóknarinnar var að kanna stöðu ungs fólks með 

endurhæfingar- eða örorkulífeyri og reynslu þeirra af stuðningi. Á tímabilinu 2. maí til 20. júní 
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árið 2016 var gagna aflað með net- eða símakönnun en þátttakendur gátu valið hvort 

spurningalistinn yrði sendur í tölvupósti eða hvort spyrlar á vegum Félagsvísindastofnunar 

Háskóla Íslands hringdu í þátttakendur. Í október árið 2016 birtust niðurstöður 

rannsóknarinnar í skýrslunni Staða ungs fólks með örorku- eða endurhæfingarlífeyri. 

Niðurstöðunum var skipt niður í tvo hluta. Í fyrri hlutanum var fjallað um niðurstöður 

gagnaöflunar sem náði til ungs fólks sem glímir við stoðkerfissjúkdóma eða geðraskanir aðrar 

en meðfæddar og fá endurhæfingar- eða örorkulífeyri. Í seinni hlutanum var fjallað um 

niðurstöður spurningakönnunar sem náði til ungs fólks á örorkumatsskrá með meðfæddar 

skerðingar (Guðný Bergþóra Tryggvadóttir o.fl., 2016). Veitt var leyfi frá Velferðarráðuneytinu 

til að nýta fyrirliggjandi gögn úr spurningakönnun í þessa rannsókn sem beindist að 

þátttakendum sem glímdu við stoðkerfissjúkdóma og geðraskanir aðrar en meðfæddar. 

Úrvinnsla gagna fór fram með tölfræðiforritinu Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS). Tilgangur rannsakanda með vinnslunni upp úr gagnasafninu var að setja fram ákveðna 

mynd af félagslegu umhverfi og aðstæðum þátttakenda og í því skyni var notast við lýsandi 

tölfræði (e. descriptive statistics) (Neuman, 2013). Lýsandi greining talnagagna gefur kost á að 

skoða upplýsingar um tíðni, fjölda og samanburð (Castellan, 2010). Þessi nálgun hentaði til að 

prófa nýja þekkingu um efni sem lítið hefur verið rannsakað áður (Neuman, 2013). Tengsl milli 

breyta voru sett fram í krosstöflum og kí-kvaðrat marktektarpróf var reiknað. Í niðurstöðum 

er marktækni stjörnumerkt (*) þar sem tölfræðilega marktækur munur kom fram miðað við 

95% öryggi (Healey, 2012). Til að skoða félagslegu stöðu svarenda í grunn- og framhaldsskóla 

ásamt síðasta starfi sem þeir sinntu fyrir endurhæfingu eða örorku voru svarendur beðnir um 

að meta hvort þeir töldu sig hafa átt vini, hvort þeir hefðu upplifað sig sem hluta af hópnum 

og hvort þeir höfðu orðið fyrir einelti. Við úrvinnslu ganga þar sem svarmöguleikar voru á fimm 

punkta Likert-kvarða voru hlutlausu svörin ekki sett fram (þetta á við töflur númer 6, 8, 10 og 

12). Í töflunum undir flokknum endurhæfing er átt við endurhæfingarlífeyrisþega og undir 

flokknum örorka er átt við örorkulífeyrisþega. N stendur fyrir heildarfjölda þeirra sem tóku 

afstöðu til spurningarinnar og n stendur fyrir fjölda þeirra sem völdu viðkomandi 

valmöguleika. 

5.2 Úrtak 

Þátttakendur voru einstaklingar á aldrinum 18 til 39 ára sem glímdu við stoðkerfissjúkdóma 

eða geðraskanir aðrar en meðfæddar samkvæmt örorkumatskrá Tryggingastofnunar ríkisins 
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og höfðu fengið endurhæfingar- eða örorkulífeyri á árunum 2012 til 2015. Úrtakið samanstóð 

af 709 einstaklingum en alls tóku 457 einstaklingar þátt, heildarsvarhlutfallið var 65%. Í ljósi 

þess að endurhæfingar- og örorkulífeyrisþegar eru fjölbreyttur hópur sem glímir við ólíkar 

skerðingar telur rannsakandi nauðsynlegt að nálgast allt þýðið (e. population), eins og gert var 

í fyrri rannsókn, vegna þess að mati rannsakanda mun lítið úrtak líklegast ekki endurspegla 

þann fjölbreytileika sem fyrirfinnst meðal þessara hópa. 

5.3 Siðferðileg álitaefni 

Þegar notast er við fyrirliggjandi gögn fellur rannsókn undir svokallaðar ógagnverkandi 

rannsóknir (e. nonreactive research) en þá eru þátttakendur ekki meðvitaðir um að verið sé að 

rannsaka þá vegna þess að þeir taka ekki beinan þátt í rannsókninni. Þegar notast er við 

upplýsingar sem annar aðili hefur safnað saman snýr helsta siðferðilega áhyggjuefnið að því 

hvernig gætt er trúnaðar við þátttakendur og réttur þeirra til einkalífs er virtur. Annað 

siðferðilegt áhyggjuefni snýr að því að opinber tölfræði er félagsleg og pólitísk afurð sem 

samtök eða opinberar stofnanir hafa safnað saman með þeim tilgangi að hafa áhrif á pólitísk 

málefni. Niðurstöður rannsókna geta því átt þátt í að ýta opinberri stefnu í ákveðna pólitíska 

átt. Þar af leiðandi geta niðurstöður verið ólíkar eftir tilgangi rannsakandans (Neuman, 2013). 

Rannsakandi vann eftir Vísindasiðareglum Háskóla Íslands. Samkvæmt nefndinni hefur 

rannsakandi fimm grunngildum siðferðislegrar ábyrgðar að gegna. Í fyrsta lagi ber 

rannsakanda að bera virðingu fyrir manneskjunni með því að taka tillit til sjálfræðis og 

friðhelgis þátttakenda. Í öðru lagi ber rannsakanda að huga að velferð þátttakenda með því að 

draga úr áhættu þátttakenda og gæta þess að ávinningur rannsóknarinnar muni þjóna 

þátttakendum til hagsbóta. Í þriðja lagi ber rannsakanda að gæta skaðleysis í rannsókninni 

með því að forðast að valda þátttakendum ónauðsynlegri þjáningu og að auki ber rannsakanda 

að meta hvort ávinningur rannsóknarinnar sé á þann hátt að skaði sé réttlætanlegur. Í fjórða 

lagi ber rannsakanda að hafa í huga réttlæti en misnota ekki aðstöðu sína gagnvart 

viðkvæmum einstaklingum. Í fimmta lagi ber rannsakanda að gæta heiðarleika og fylgja eftir 

vandaðri og vísindalega viðurkenndri aðferðarfræði (Háskóli Íslands, 2014). 

Í upphafi rannsóknar var óskað eftir leyfi frá Velferðarráðuneytinu til að fá aðgang að 

gagnasafninu. Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands sá um að afhenda gagnasafnið. 

Rannsakandi þurfti hvorki að sækja um leyfi frá Vísindasiðanefnd né Persónuvernd fyrir 

framkvæmd rannsóknarinnar vegna þess að persónugreinanlegar upplýsingar höfðu verið 
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dulkóðaðar þegar gögnin voru færð inn í gagnasafnið. Ekki var hægt að rekja svör til tiltekins 

einstaklings þar sem enginn lykill var til staðar til að afkóða gögnin. Rannsakandi skrifaði undir 

þagnarskyldu þegar hann fékk gagnasafnið í hendurnar. Rannsakandi gætti þess að enginn 

hefði aðgang að gagnasafninu á meðan rannsókn stóð yfir og að lokinni rannsókn var 

gagnasafninu eytt á öruggan hátt (Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 

90/2018; Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um vernd einstaklinga í tengslum við 

vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga og niðurfellingu tilskipunar 

95/46/EB (almenna persónuverndarreglugerðin) nr. 679/2016). 
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6 Niðurstöður 

6.1 Bakgrunnur ungra endurhæfingar- og örorkulífeyrisþega árið 2016 

Í töflu þrjú má sjá kyn, aldur og sjúkdómsgreiningar svarenda greint eftir lífeyrisflokki. 

Tafla 3. Kyn, aldur og sjúkdómsgreining 

  Endurhæfing   Örorka   

  n (N) %   n(N) % p 

Svarendur 256 56   201 44   

Kyn             

Karl 80 (256) 31    58 (201) 29   

Kona 176 (256) 69   143 (201) 71   

Aldur           * 

18 til 25 ára  73 (256) 29    57 (201) 28   

26 til 30 ára  74 (256) 29    33 (201) 16   

31 til 35 ára  44 (256) 17    50 (201) 25   

36 til 40 ára  65 (256) 25    61 (201) 30   

Sjúkdómsgreiningar             

Stoðkerfissjúkdómar  72 (256) 28    57 (201) 28   

Geðraskanir 184 (256) 72   144 (201) 72   

Hafa svarendur greinst              

með kvíða og þunglyndi             

Já, í grunnskóla   61 (253) 24    51 (196) 26   

Já, síðar á ævinni 136 (253) 54    94 (196) 48   

Nei  56 (253) 22    51 (196) 26   

* p < 0.05 

Alls tóku 457 einstaklingar þátt í rannsókninni árið 2016, þar af 319 konur og 138 karlar. Konur 

voru þannig í meirihluta svarenda, eða 70%, og karlar í minnihluta svarenda, eða 30%. Alls 

fengu 256 svarenda endurhæfingarlífeyri og 201 svarenda örorkulífeyri. Þegar aldursdreifing 

svarenda greint eftir lífeyrisflokki var skoðuð kom í ljós að endurhæfingarlífeyrisþegar voru 

almennt yngri en örorkulífeyrisþegarnir. Flestir endurhæfingarlífeyrisþegarnir, eða 29%, voru 

á aldrinum 26 til 30 ára samanborið við að flestir örorkulífeyrisþegarnir, eða 30%, voru á 

aldrinum 36 til 40 ára. Sambandið milli lífeyrisflokks og aldurs var marktækt (χ2(3, N = 457) = 

11,74, p = 0,008). Þegar sjúkdómsgreiningar greindar eftir lífeyrisflokki voru skoðaðar má sjá 

að skiptingin var eins, en 72% svarenda höfðu verið metnir til endurhæfingar eða örorku vegna 

geðraskana og 28% vegna stoðkerfissjúkdóma. Alls höfðu 76% svarenda greinst með kvíða 

og/eða þunglyndi. Fjórðungur svarenda hafði greinst með kvíða og/eða þunglyndi í grunnskóla 
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en fleiri endurhæfingarlífeyrisþegar greindust með kvíða og/eða þunglyndi síðar á ævinni, eða 

54% samanborið við 48% örorkulífeyrisþega. 

Í töflu fjögur má sjá fjárhagslega afkomu heimilisins, búsetu, hjúskaparstöðu og hæsta 

menntunarstig sem svarendur hafa lokið greint eftir lífeyrisflokki. 

Tafla 4. Fjárhagsleg afkoma heimilisins, búseta, hjúskaparstaða og menntunarstig 

  Endurhæfing   Örorka   

  n (N) %   n(N) % p 

Fjárhagsleg afkoma heimilisins             

Heimilið kemst vel af 43 (250) 17   31 (193) 16   

Það tekst að ná endum saman 75 (250) 30   64 (193) 33   

Það er frekar erfitt að láta enda ná saman 85 (250) 34   49 (193) 25   

Það er mjög erfitt að láta enda ná saman 47 (250) 19   49 (193) 25   

Búseta             

Eigið húsnæði 68 (256) 27   54 (199) 27   

Leiguhúsnæði á almennum markaði 99 (256) 39   64 (199) 32   

Leiguhúsnæði á vegum hins opinbera 24 (256) 9   20 (199) 10   

Foreldrahús eða hjá ættingjum 63 (256) 25   61 (199) 31   

Hjúskaparstaða             

Einhleypur 141 (250) 56   117 (200) 59   

Í sambúð/hjónabandi  78 (250) 31    65 (200) 33   

Í sambandi en ekki              

í sambúð  31 (250) 12    18 (200) 9   

Menntunarstig           * 

Hef ekki lokið grunnskólanámi 8 (254) 3   7 (201) 4   

Grunnskólanámi 143 (254) 56   84 (201) 42   

Starfsnámi á framhaldsskólastigi 19 (254) 8   31 (201) 15   

Iðnám- verklegt nám á framhaldsskólastigi 12 (254) 5   16 (201) 8   

Bóklegt nám á framhaldsskólastigi 48 (254) 19   37 (201) 18   

Grunnámi í háskóla 20 (254) 8   23 (201) 11   

Framhaldsnám í háskóla 4 (254) 2   3 (201) 2   

* p < 0.05 

Alls sögðust 17% svarenda komast vel af fjárhagslega, 27% svarenda bjuggu í eigin húsnæði, 

57% svarenda voru einhleypir og grunnskólapróf var hæsta prófgráða svarenda. Enginn 

marktækur munur var á fjárhagsstöðu svarenda greint eftir lífeyrisflokki. Um helmingur 

svarenda, bæði endurhæfingarlífeyrisþega (53%) og örorkulífeyrisþega (51%), átti erfitt eða 

mjög erfitt með að láta enda ná saman fjárhagslega og fæstir töldu heimilið komast vel af 

fjárhagslega. Aðeins fleiri endurhæfingarlífeyrisþegar töldu það vera frekar erfitt að láta enda 

ná saman, eða um 34% samanborið við 25% örorkulífeyrisþega, en fleiri örorkulífeyrisþegar 
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töldu það vera mjög erfitt að láta enda ná saman, eða 25% samanborið við 19% 

endurhæfingarlífeyrisþega. Ef skoðað er hvernig búseta skiptist eftir lífeyrisflokki má sjá að 

rúmlega þriðjungur, bæði endurhæfingarlífeyrisþega (27%) og örorkulífeyrisþega (27%), bjó í 

eigin húsnæði. Fleiri endurhæfingarlífeyrisþegar leigðu á almennum markaði, eða 39% 

samanborið við 32% örorkulífeyrisþega. Fleiri örorkulífeyrisþegar bjuggu í foreldrahúsum eða 

hjá ættingjum, eða 31% samanborið við 25% endurhæfingarlífeyrisþega. Hvað varðar 

hjúskaparstöðu þá var sambærilegur hluti beggja lífeyrishópanna einhleypur, eða 59% 

örorkulífeyrisþega og 56% endurhæfingarlífeyrisþega. Fleiri endurhæfingarlífeyrisþegar voru í 

sambandi en ekki í sambúð, eða 12% samanborið við 9% örorkulífeyrisþega. Þegar 

menntunarstig var skoðað eftir lífeyrisflokki má sjá að fleiri endurhæfingarlífeyrisþegar, eða 

56%, höfðu einungis lokið grunnskólamenntun, samanborið við 42% örorkulífeyrisþega. 

Örorkulífeyrisþegar höfðu lokið hærra menntunarstigi hvað varðar starfsnám, iðnnám og 

verklegt nám á framhaldsskólastigi, ásamt grunnnámi í háskóla. Sambandið milli 

menntunarstigs og lífeyrisflokks var marktækt (χ2(6, N = 455) = 14,65 p = 0,023). 

Í töflu fimm má greina virkni svarenda í starfi eða námi þegar rannsóknin átti sér stað 

greint eftir lífeyrisflokki. 

Tafla 5. Núverandi virkni í starfi eða námi 

  Endurhæfing   Örorka   

  n (N) %   n(N) % p 

Núverandi virkni             

Starf 49 (254) 19   48 (200) 24   

Nám 84 (256) 33   39 (200) 20 * 

Hvaða nám er stundað           * 

Starfsnám á framhaldsskólastigi 14 (84) 17   6 (39) 15   

Bóklegt nám á framhaldsskólastigi,             

iðnám eða listnám 33 (84) 39   18 (39) 46   

Grunnám í háskóla 12 (84) 14   12 (39) 31   

Starfshæfing/endurhæfing 25 (84) 30   3 (39) 8   

* p < 0.05 

Alls svöruðu 220 einstaklingar því að þeir hefðu verið virkir í námi eða starfi. Af þeim sem voru 

í námi stunduðu flestir bóklegt nám á framhaldsskólastigi, iðnnám eða listnám. Þátttaka 

örorkulífeyrisþega á atvinnumarkaðinum var örlítið hærri (24%) samanborið við endur-

hæfingarlífeyrisþegana (19%). Fleiri endurhæfingarlífeyrisþegar voru í námi/skóla (33%) 

samanborið við örorkulífeyrisþegana (20%). Sambandið milli lífeyrisflokks og þess að hafa 
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verið í námi eða skóla var marktækt (χ2(1, N = 456) = 10.10, p = 0,001). Þegar litið var til þess 

hvaða nám var stundað eftir lífeyrisflokki má sjá að 46% örorkulífeyrisþega stunduðu bóklegt 

nám á framhaldsskólastigi, iðnnám eða listnám samanborið við 39% endurhæfingar-

lífeyrisþega. Fleiri örorkulífeyrisþegar, eða 31%, stunduðu grunnnám í háskóla samanborið við 

14% endurhæfingarlífeyrisþega. Fleiri endurhæfingarlífeyrisþegar, eða 30%, voru í starfs-

hæfingu/endurhæfingu samanborið við 8% örorkulífeyrisþega. Sambandið milli lífeyrisflokks 

og námsflokks var marktækt (χ2(3, N = 123) = 9,74, p = 0,021). 

6.2 Heilsufarslegar, félagslegar og efnahagslegar aðstæður svarenda í grunnskóla 

Í töflu sex má sjá heilsufarslegar, félagslegar og efnahagslegar aðstæður svarenda í grunnskóla 

ásamt upplifun þeirra á stuðningi frá starfsfólki og kennurum skólans eða foreldrum og vinum 

greint eftir lífeyrisflokki. 

Tafla 6. Heilsufarslegar, félagslegar og efnahagslegar aðstæður svarenda í grunnskóla 

 

* p < 0.05 

Um helmingi svarenda hafði gengið vel í grunnskóla. Flestir svarendur áttu vini í grunnskóla og 

upplifðu sig sem hluta af hópnum en fæstir töldu sig hafa orðið fyrir einelti. Flestum 

svarendum hafði ekki liðið vel í grunnskóla og meirihluti hafði fundið fyrir kvíða og/eða 

þunglyndi. Flestir svarendur töldu sig hafa skort stuðning frá starfsfólki og kennurum skólans. 

Fæstir svarendur töldu sig hafa skort stuðning frá foreldrum eða fjölskyldu. Greina mátti að 

margar fjölskyldur svarenda hafi átt erfitt fjárhagslega á þessum tíma. 

n (N) % n (N) % n (N) % n (N) % p

Mér gekk vel 124 (254) 49 103 (254) 41 101 (194) 52 74 (194) 38

Mér leið vel 73 (254) 29 137 (254) 54 70 (200) 35 107 (200) 54 *

Ég hafði litla trú á mér 151 (252) 60 76 (252) 30 107 (192) 56 66 (192) 34

Ég fann fyrir kvíða

og/eða þunglyndi 185 (247) 75 55 (247) 22 144 (197) 73 49 (197) 25

Fjölskyldan átti erfitt með að

ná endum saman fjárhagslega 159 (249) 41 123 (249) 49 58 (191) 30 107 (191) 56 *

Ég átti enga vini 36 (254) 14 201 (254) 79 46 (199) 23 138 (199) 67 *

Ég var hluti af hópnum 118 (252) 47 103 (252) 41 95 (197) 48 81 (197) 41 *

Ég varð fyrir einelti 144 (252) 57 94 (252) 37 108 (196) 55 79 (196) 40

Skortur á stuðningi frá  

starfsfólki og kennurum skólans 132 (249) 53 92 (249) 37 85 (193) 44 81 (193) 42 *

Skortur á stuðningi  

frá foreldrum eða fjölskyldu 74 (254) 29 155 (254) 61 52 (195) 27 129 (194) 66

Endurhæfing Örorka

Mjög sammála Frekar ósammála Mjög sammála Frekar ósammála

Frekar sammála Mjög ósammála Frekar sammála Mjög ósammála
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Nokkur munur var á svörum milli endurhæfingar- og örorkulífeyrisþega um líðan í 

grunnskóla og hvernig fjölskyldunni hafi gengið að láta enda ná saman fjárhagslega. Fleiri 

örorkulífeyrisþegar voru mjög sammála eða frekar sammála um að hafa liðið vel í grunnskóla, 

eða 35% samanborið við 29% endurhæfingarlífeyrisþega. Sambandið milli lífeyrisflokks og þess 

að hafa liðið vel í grunnskóla var marktækt (χ2(4, N = 454) = 11,67, p = 0,020). Fleiri endur-

hæfingarlífeyrisþegar voru frekar sammála eða mjög sammála um að fjölskyldan hafði átt erfitt 

fjárhagslega meðan þeir voru í grunnskóla, eða um 41% samanborið við 30% örorku-

lífeyrisþega. Sambandið milli lífeyrisflokks og fjárhagsstöðu fjölskyldunnar í grunnskóla var 

marktækt (χ2(4, N = 440) = 11,08, p = 0,026). Um helmingur, bæði endurhæfingarlífeyrisþega 

(49%) og örorkulífeyrisþega (52%), var mjög sammála eða frekar sammála um að þeim hefði 

gengið vel í grunnskóla. Flestir voru mjög sammála eða frekar sammála um að hafa haft litla 

trú á sér í grunnskóla, eða 60% endurhæfingarlífeyrisþega og 56% örorkulífeyrisþega. Alls 

höfðu 75% endurhæfingarlífeyrisþega og 73% örorkulífeyrisþega verið mjög sammála eða 

frekar sammála um að hafa fundið fyrir kvíða og/eða þunglyndi í grunnskóla. 

Þegar litið var til upplifunar á félagslífi kemur fram að fleiri örorkulífeyrisþegar töldu sig 

vera mjög sammála eða frekar sammála um að hafa ekki átt neina vini í grunnskóla, eða 23% 

samanborið við 14% endurhæfingarlífeyrisþega. Sambandið milli lífeyrisflokks og þess að hafa 

ekki átt neina vini í grunnskóla var marktækt (χ2(4, N = 453) = 13,23, p = 0,001). Yfir 40%, bæði 

endurhæfingarlífeyrisþega (41%) og örorkulífeyrisþega (41%), var frekar ósammála eða mjög 

ósammála um að hafa verið hluti af hópnum í grunnskóla. Sambandið milli lífeyrisflokks og 

þess hvort svarendur töldu sig hafa verið hluti af hópnum í skólanum var marktækt (χ2(4, N = 

449) = 17,94, p = 0,001). Yfir helmingur, bæði endurhæfingarlífeyrisþega (57%) og örorku-

lífeyrisþega (55%), var mjög sammála eða frekar sammála um að hafa orðið fyrir einelti í 

grunnskóla. 

Þegar kannað var hversu mikinn stuðning svarendur töldu sig hafa fengið í grunnskóla frá 

starfsfólki og kennurum skólans má sjá að fleiri endurhæfingarlífeyrisþegar voru mjög 

sammála eða frekar sammála um að hafa fengið lítinn eða engan stuðning frá starfsfólki og 

kennurum í grunnskóla, eða 53% samanborið við 44% örorkulífeyrisþega. Sambandið milli 

lífeyrisflokks og þess að hafa fengið lítinn eða engan stuðning frá starfsfólki og kennurum í 

grunnskóla var marktækt (χ2(4, N = 442) = 11,31, p = 0,023). Um þriðjungur, bæði endur-

hæfingarlífeyrisþega (29%) og örorkulífeyrisþega (27%), var mjög sammála eða frekar 
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sammála um að hafa fengið lítinn eða engan stuðning frá foreldrum eða fjölskyldu í 

grunnskóla. 

6.3 Heilsufarslegar, félagslegar og efnahagslegar aðstæður svarenda í 
framhaldsskóla 

 Alls höfðu 162 svarendur lokið námi, þar af 82 endurhæfingarlífeyrisþegar (32%) og 80 

örorkulífeyrisþegar (40%). Alls voru 70 virkir í námi, þar af 61 endurhæfingarlífeyrisþegar 

(24%) og 9 örorkulífeyrisþegar (5%) og 53 höfðu lokið námi og voru enn í námi, þar af 23 

endurhæfingarlífeyrisþegar (9%) og 30 örorkulífeyrisþegar (15%). Á hinn bóginn fóru 25 

svarendur ekki í framhaldsskóla eftir að hafa lokið grunnskólanámi, þar af 12 endur-

hæfingarlífeyrisþegar (5%) og 13 örorkulífeyrisþegar (7%). Þar að auki höfðu 146 svarendur 

farið í framhaldsskólanám en hætt, þar af 77 endurhæfingarlífeyrisþegar (30%) og 69 

örorkulífeyrisþegar (34%). Flestir svarendur höfðu hætt í framhaldsskólanámi þegar þeir voru 

á aldrinum 16 til 20 ára. Í töflu sjö má sjá helstu ástæður fyrir því að þessir 146 einstaklingar 

hættu í framhaldsskólanámi greindar eftir lífeyrisflokki. 

Tafla 7. Ástæður fyrir því að svarendur hættu í framhaldsskólanámi 

  Endurhæfing   Örorka   

  n (N) %   n(N) % p 

Vegna veikinda 35 (77) 46   30 (69) 44   

Námið var of erfitt 20 (77) 26   22 (69) 32   

Vegna námsörðugleika 27 (77) 35   25 (69) 36   

Leið illa í skólanum 32 (77) 42   25 (69) 36   

Hafði ekki áhuga á náminu, skólaleiði 35 (77) 46   35 (69) 51   

Vegna fjölskylduaðstæðna 17 (77) 22   7 (69) 10   

Hafði ekki efni á því að vera í skóla 19 (77) 25   11 (69) 16   

Byrjaði að vinna 31 (77) 40   22 (69) 32   

Eignaðist barn 12 (77) 16   11 (69) 16   

Fór út í neyslu áfengis og/eða vímuefna 13 (77) 17   10 (69) 15   

Aðrar ástæður 12 (77) 16   15 (69) 22   

 

Enginn marktækur munur var á svörum endurhæfingar- og örorkulífeyrisþega hvað varðar 

ástæðurnar fyrir því að þeir höfðu hætt í framhaldsskóla. Flestir svarendur höfðu hætt í 

framhaldsskóla vegna veikinda, vanlíðanar í skólanum, áhugaleysis á náminu, vegna þess að 

námið var of erfitt eða þeir höfðu byrjað að vinna en svarendur gátu merkt við fleiri en eitt 

atriði. Fleiri örorkulífeyrisþegar töldu námið hafa verið of erfitt, eða 32% samanborið við 26% 

endurhæfingarlífeyrisþega. Fleiri endurhæfingarlífeyrisþegum hafði liðið illa í skólanum, eða 
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42% samanborið við 36% örorkulífeyrisþega. Fleiri endurhæfingarlífeyrisþegar höfðu hætt 

vegna fjölskylduaðstæðna, eða 22% samanborið við 10% örorkulífeyrisþega, vegna þess að 

þeir höfðu ekki haft efni á því að vera í skóla, eða 25% samanborið við 16% örorkulífeyrisþega, 

eða vegna atvinnuþátttöku en 40% endurhæfingarlífeyrisþega byrjuðu að vinna samanborið 

við 32% örorkulífeyrisþega. 

Í töflu átta má sjá heilsufarslegar, félagslegar og efnahagslegar aðstæður svarenda í 

framhaldsskóla ásamt upplifun þeirra á stuðningi frá starfsfólki og kennurum skólans eða 

foreldrum og vinum greindar eftir lífeyrisflokki. 

Tafla 8. Heilsufarslegar, félagslegar og efnahagslegar aðstæður svarenda í framhaldsskóla 

 

Um helmingi svarenda hafði gengið vel í framhaldsskóla. Flestir svarendur áttu vini í 

framhaldsskóla og upplifðu sig sem hluta af hópnum en fæstir töldu sig hafa orðið fyrir einelti. 

Flestum svarendum hafði ekki liðið vel í framhaldsskóla, meirihluti hafði fundið fyrir kvíða 

og/eða þunglyndi og margir höfðu átt erfitt fjárhagslega á þessum tíma. Fáir svarendur áttu 

erfitt með að samræma nám og fjölskyldulíf á þessum tíma. Fæstir svarendur töldu sig hafa 

skort stuðning frá starfsfólki og kennurum skólans eða frá foreldrum eða fjölskyldu. Enginn 

marktækur munur var á svörum milli endurhæfingar- og örorkulífeyrisþeganna hvað varðar 

upplifun í framhaldsskóla. Þó voru fleiri örorkulífeyrisþegar mjög sammála eða frekar sammála 

um að hafa gengið vel í framhaldsskóla, eða 57% samanborið við 45% endurhæfingar-

lífeyrisþega. Fleiri örorkulífeyrisþegar voru mjög sammála eða frekar sammála um að hafa liði 

n (N) % n (N) % n (N) % n (N) % p

Mér gekk vel 100 (223) 45 96 (223) 43 102 (180) 57 60 (180) 33

Mér leið vel 90 (223) 40 84 (223) 38 90 (181) 50 64 (181) 35

Ég hafði litla trú á mér 120 (217) 55 66 (217) 31 82 (1779 46 71 (177) 40

Ég fann fyrir kvíða 

og/eða þunglyndi 155 (221) 70 57 (221) 26 119 (181) 66 54 (181) 30

Ég átti erfitt með að ná

endum saman fjárhagslega 110 (220) 50 87 (220) 40 77 (178) 44 88 (178) 49

Það var erfitt að samræma

nám og fjölskyldulíf 60 (207) 29 113 (207) 55 42 (158) 27 100 (158) 63

Ég átti enga vini 35 (221) 16 166 (221) 75 30 (178) 17 137 (178) 77

Ég var hluti af hópnum 122 (215) 57 78 (215) 36 104 (174) 60 51 (174) 29

Ég varð fyrir einelti 10 (159) 6 140 (159) 88 19 (145) 13 123 (145) 85

Skortur á stuðningi frá  

starfsfólki og kennurum skólans 74 (215) 34 111 (215) 52 58 (177) 33 102 (177) 58

Skortur á stuðningi  

frá foreldrum eða fjölskyldu 70 (222) 32 129 (222) 58 44 (181) 24 124 (181) 69

Mjög sammála Frekar ósammála Mjög sammála Frekar ósammála

Frekar sammála Mjög ósammála Frekar sammála Mjög ósammála

Endurhæfing Örorka
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vel í framhaldsskóla, eða 50% samanborið við 40% endurhæfingarlífeyrisþega. Fleiri 

endurhæfingarlífeyrisþegar voru mjög sammála eða frekar sammála um að hafa haft litla trú 

á sér í framhaldsskóla, eða 55% samanborið við 46% örorkulífeyrisþega. Alls höfðu 70% 

endurhæfingarlífeyrisþega og 66% örorkulífeyrisþega verið mjög sammála eða frekar sammála 

um að hafa fundið fyrir kvíða og/eða þunglyndi í framhaldsskóla. Um helmingur, bæði 

endurhæfingarlífeyrisþega (50%) og örorkulífeyrisþega (44%), voru mjög sammála eða frekar 

sammála um að það hefði verið erfitt að ná endum saman fjárhagslega á þessum tíma. Flestir 

voru mjög ósammála um að það hefði verið erfitt að samræma nám og fjölskyldulíf á þessum 

tíma, eða 55% endurhæfingarlífeyrisþega og 63% örorkulífeyrisþega. 

Lítill munur var á svörum milli endurhæfingar- og örorkulífeyrisþega hvað varða upplifun 

á félagslífinu í framhaldsskóla. Flestir, bæði endurhæfingarlífeyrisþega (75%) og örorku-

lífeyrisþega (77%), voru frekar ósammála eða mjög ósammála um að hafa ekki átt neina vini í 

framhaldsskóla. Yfir helmingur, bæði endurhæfingarlífeyrisþega (57%) og örorkulífeyrisþega 

(60%), var mjög sammála eða frekar sammála um að hafa verið hluti af hópnum í 

framhaldsskóla. Alls voru 6% endurhæfingarlífeyrisþega og 13% örorkulífeyrisþega mjög 

sammála eða frekar sammála um að hafa orðið fyrir einelti í framhaldsskóla. 

Þegar litið er til þess hversu mikinn stuðning svarendur töldu sig hafa fengið í 

framhaldsskóla má sjá að um þriðjungur, bæði endurhæfingarlífeyrisþega (34%) og 

örorkulífeyrisþega (33%), var mjög sammála eða frekar sammála um að hafa fengið lítinn eða 

engan stuðning starfsfólki og kennurum skólans. Fleiri endurhæfingarlífeyrisþegar voru mjög 

sammála eða frekar sammála um að hafa fengið lítinn eða engan stuðning frá foreldrum eða 

fjölskyldu í framhaldsskóla, eða 32% samanborið við 24% örorkulífeyrisþega. 
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6.5 Starfsreynsla svarenda 

Í töflu níu má sjá tekjur svarenda fyrir endurhæfingar- eða örorkulífeyri greindar eftir 

lífeyrisflokki. Svarendur gátu merkt við fleiri en eitt atriði. 

Tafla 9. Tekjur fyrir endurhæfingu eða örorku 

  Endurhæfing   Örorka   

  n (N) %   n(N) % p 

Atvinnutekjur 114 (253) 45   99 (193) 51   

Atvinnuleysisbætur 40 (253) 16   44 (193) 23   

Fjárhagaðstoð sveitarfélaganna 98 (253) 39   45 (193) 23 * 

Sjúkradagpeningar 81 (253) 32   42 (193) 22 * 

Fjárhagslegur stuðningur frá fjölskyldu 81 (253) 32   61 (193) 32   

Fæðingarstyrkur/fæðingarorlof 35 (253) 14   24 (193) 12   

Námslán 20 (253) 8   20 (193) 10   

Sjúkrasjóður stéttarfélags 60 (253) 24   34 (193) 18   

Annað 9 (253) 4   4 (193) 2   

Á ekki við 1 (256) 0   5 (201) 3   

* p < 0.05 

Flestir svarendur (48%) höfðu haft atvinnutekjur, þegið fjárhagsaðstoð (32%) eða fengið 

fjárhagslegan stuðning frá fjölskyldu (32%) fyrir endurhæfingu eða örorku. Fæstir svarendur 

höfðu verið tekjulausir (0,5%), fengið námslán (9%) eða verið í fæðingarorlofi (13%).  

Þegar tekjur fyrir endurhæfingu eða örorku voru skoðaðar eftir lífeyrisflokki mátti greina 

að fleiri endurhæfingarlífeyrisþegar höfðu fengið fjárhagsaðstoð frá sveitarfélaginu, eða 39% 

samanborið við 23% örorkulífeyrisþega. Sambandið milli lífeyrisflokks og tekjuflokksins 

fjárhagsaðstoð sveitarfélaganna var marktækt (χ2(1, N = 446) =11,95, p = 0,001). Fleiri 

endurhæfingarlífeyrisþegar höfðu fengið sjúkradagpeninga, eða 32% samanborið við 22% 

örorkulífeyrisþega. Sambandið milli lífeyrisflokks og tekjuflokksins sjúkradagpeningar var 

marktækt (χ2(1, N = 446) = 5,76, p = 0,016). Flestir svarendur höfðu haft atvinnutekjur fyrir 

endurhæfingar- eða örorkulífeyri. Alls höfðu 41% endurhæfingarlífeyrisþega og 46% 

örorkulífeyrisþega verið í starfi áður en þeir sóttu um endurhæfingar- eða örorkulífeyri. Mun 

fleiri örorkulífeyrisþegar höfðu ekki haft tekjur fyrir endurhæfingu eða örorku, eða 3% 

samanborið við 0% endurhæfingarlífeyrisþega. Um þriðjungur, bæði endurhæfingar-

lífeyrisþega (32%) og örorkulífeyrisþega (32%), nefndi að hann hefði fengið fjárhagslegan 

stuðning frá fjölskyldu sinni. Út frá töflu 11 má greina að yfir helmingur svarenda hafði verið á 

atvinnumarkaðinum fyrir endurhæfingu eða örorku, rúmlega einn af hverjum tíu hafi verið í 

námi en stór hlut hafi þegið félagslegar bætur eða fjárhagslega aðstoð frá fjölskyldu sinni. 
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Í töflu tíu má sjá hvernig svarendur upplifðu síðasta starf sem þeir sinntu fyrir 

endurhæfingar- eða örorkulífeyri greint eftir lífeyrisflokki. 

Tafla 10. Upplifun af síðasta starfi sem svarendur sinntu fyrir endurhæfingu eða örorku 

 

Flestir svarendur töldu yfirmanninn sinn hafa sýnt sér skilning, svarendum gekk vel að sinna 

starfinu og leið vel þrátt fyrir að vera undir miklu álagi í vinnunni. Fæstir svarendur áttu erfitt 

með að samræma vinnu og fjölskyldulíf. Flestir svarendur áttu vini í vinnunni og upplifðu sig 

sem hluta af hópnum en fæstir töldu sig hafa orðið fyrir einelti. 

Þegar þessir þættir voru greindir eftir lífeyrisflokki kom enginn marktækur munur fram. 

Yfir helmingur, bæði endurhæfingarlífeyrisþega (66%) og örorkulífeyrisþega (65%), var mjög 

sammála eða frekar sammála um að yfirmaður þeirra hafi sýnt þeim skilning. Fleiri 

örorkulífeyrisþegar voru mjög sammála eða frekar sammála um að hafa fundist ganga vel að 

sinna starfinu, eða 72% endurhæfingarlífeyrisþega samanborið við 66% örorkulífeyrisþega. 

Fleiri örorkulífeyrisþegar voru mjög sammála eða frekar sammála um að hafa liðið vel í 

vinnunni, eða 57% örorkulífeyrisþegar samanborið við 51% endurhæfingarlífeyrisþega. Yfir 

helmingur, bæði endurhæfingarlífeyrisþega (75%) og örorkulífeyrisþega (73%), var mjög 

sammála eða frekar sammála um að hafa verið undir miklu álagi í vinnunni. Fleiri 

örorkulífeyrisþegar voru mjög sammála eða frekar sammála um að það hefði verið erfitt að 

samræma vinnu og fjölskyldulíf, eða 36% örorkulífeyrisþegar samanborið við 29% 

endurhæfingarlífeyrisþega. 

Þegar spurt var um upplifun af síðasta starfi sem svarendur sinntu áður en sótt var um 

endurhæfingar- eða örorkulífeyri nefndu 15% endurhæfingarlífeyrisþega og 16% örorku-

lífeyrisþega að þeir hefðu unnið fleiri en eitt starf samtímis. Fleiri endurhæfingarlífeyrisþegar 

n (N) % n (N) % n (N) % n (N) % p

Yfirmaðurinn sýndi mér skilning 65 (99) 66 29 (99) 29 57 (88) 65 25 (88) 28

Mér fannst ganga

vel að sinna starfinu 68 (103) 66 27 (103) 26 64 (89) 72 17 (89) 19

Mér leið vel í starfinu 52 (102) 51 38 (102) 37 51 (89) 57 27 (89) 30

Ég var undir miklu álagi 77 (103) 75 18 (103) 18 68 (93) 73 17 (93) 18

Það var erfitt að 

samræma vinnu og fjölskyldulíf 30 (102) 29 60 (102) 59 32 (88) 36 48 (88) 55

Ég átti enga vini eða félaga 16 (98) 16 72 (98) 74 13 (85) 15 67 (85) 79

Ég var hluti af hópnum 67 (97) 69 25 (97) 26 64 (85) 75 16 (85) 19

Ég varð fyrir einelti 10 (65) 15 54 (65) 83 8 (63) 13 53 (63) 84

Frekar sammála Mjög ósammála Frekar sammála Mjög ósammála

Endurhæfing Örorka

Mjög sammála Frekar ósammála Mjög sammála Frekar ósammála
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höfðu unnið mikla yfirvinnu eða tekið margar aukavaktir, eða 45% samanborið við 41% 

örorkulífeyrisþega. Fleiri örorkulífeyrisþegar höfðu skipt oft um starf, eða 26% samanborið við 

20% endurhæfingarlífeyrisþega. Alls hafði 15% svarenda verið sagt upp starfi. 

Þegar skoðað er hvernig svarendur upplifðu félagslífið í síðasta starfi sem þeir sinntu fyrir 

endurhæfingu eða örorku greint eftir lífeyrisflokki má sjá að upplifunin er nánast eins. Yfir 70%, 

bæði endurhæfingarlífeyrisþega (74%) og örorkulífeyrisþega (79%), var frekar ósammála eða 

mjög ósammála um að hafa ekki átt neina vini eða félaga í vinnunni. Aðeins fleiri 

örorkulífeyrisþegar (75%) voru mjög sammála eða frekar sammála um að hafa verið hluti af 

starfsmannahópnum samanborið við endurhæfingarlífeyrisþega (69%). Alls höfðu 15% 

endurhæfingarlífeyrisþega og 13% örorkulífeyrisþega verið mjög sammála eða frekar sammála 

um að hafa orðið fyrir einelti í vinnunni. 

Í töflu 11 má sjá hvaða áhrif veikindin höfðu haft á starfsþátttöku svarenda ásamt helstu 

ástæðum fyrir því að svarendur breyttu starfshætti sínum greint eftir lífeyrisflokki. 

Tafla 11. Áhrif veikindanna á starfsþátttöku ásamt helstu ástæðum fyrir því að svarendur hættu að 
vinna, minnkuðu við sig vinnu eða tóku sér leyfi frá starfinu 

  Endurhæfing   Örorka   

  n (N) %   n(N) % p 

Áhrif veikinda á starfsþátttöku            * 

Hætti að vinna 69 (103) 67   62 (92) 67   

Minnkaði við mig vinnu 7 (103) 7   14 (92) 15   

Tók mér leyfi 24 (103) 23   10 (92) 11   

Hafði engin áhrif 3 (103) 3   6 (92) 7   

Ástæður fyrir breyttum starfsháttum             

Vegna veikinda 91 (100) 91   81 (86) 94   

Vinnan var of erfið 55 (100) 55   44 (86) 51   

Mér leið illa í vinnunni 41 (100) 41   33 (86) 38   

Ég átti erfitt með að mæta í vinnu             

vegna fjölskylduaðstæðna 4 (100) 4   7 (86) 8   

Ég eignaðist barn og það var erfitt             

að samræma fjölskyldulíf og vinnu 9 (100) 9   4 (86) 5   

Ég fór út í neyslu áfengis/ vímuefna 5 (100) 5   1 (86) 1   

Mér var sagt upp 13 (100) 13   4 (86) 5 * 

Annað 13 (100) 13   2 (86) 2 * 

* p < 0.05 

Þegar horft er til þess hvaða áhrif veikindin höfðu haft á starfsþátttöku má sjá að flestir, bæði 

endurhæfingarlífeyrisþega (67%) og örorkulífeyrisþega (67%), hefðu hætt að vinna. Fleiri 

örorkulífeyrisþegar minnkuðu við sig vinnu, eða 15% samanborið við 7% endurhæfingar-



58 

lífeyrisþega. Fleiri endurhæfingarlífeyrisþegar tóku sér leyfi, eða 23% samanborið við 11% 

örorkulífeyrisþega. Veikindin höfðu haft minni áhrif á örorkulífeyrisþegana en alls höfðu 7% 

ekki breytt starfsháttum sínum samanborið við 3% endurhæfingarlífeyrisþega. Sambandið 

milli þess að hafa breytt starfshætti í vinnu og lífeyrisflokks var marktækt (χ2(3, N = 195) = 8,88, 

p = 0,031). 

Svarendur gátu merkt við fleiri en eitt atriði þegar spurt var um helstu ástæðurnar fyrir því 

að þeir höfðu hætt að vinna, minnkað við sig vinnu eða tekið sér leyfi frá starfinu. Alls höfðu 

91% endurhæfingarlífeyrisþega og 94% örorkulífeyrisþega merkt við ástæðuna vegna 

veikinda. Yfir helmingur, bæði endurhæfingarlífeyrisþega (55%) og örorkulífeyrisþega (51%), 

hafði merkt við ástæðuna að vinnan hefði verið of erfið. Yfir þriðjungur, bæði 

endurhæfingarlífeyrisþega (41%) og örorkulífeyrisþega (38%), hafði merkt við ástæðuna að 

þeim hafi liðið illa í vinnunni. Fleiri endurhæfingarlífeyrisþegar merktu við að hafa verið sagt 

upp, eða 13% endurhæfingarlífeyrisþegar samanborið við 5% örorkulífeyrisþega. Sambandið 

milli lífeyrisflokks og að hafa verið sagt upp starfi var marktækt (χ2(1, N = 186) = 3,88, p = 

0,049). Fleiri endurhæfingarlífeyrisþegar merktu við valkostinn annað, eða 13% 

endurhæfingarlífeyrisþegar samanborið við 2% örorkulífeyrisþega. Í ástæðunum undir annað 

nefndu svarendur til dæmis að þeir höfðu flutt, höfðu farið í skóla eða óþægilegar aðstæður á 

vinnustaðnum höfðu valdið því að svarendur sögðu upp vinnunni. Sambandið milli 

lífeyrisflokks og valmöguleikans annað var marktækt (χ2(1, N = 186) = 7,11, p = 0,008). 
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6.7 Hindranir sem standa í vegi fyrir núverandi þátttöku svarenda í námi eða starfi 

Í töflu 12 má sjá hversu mikið eftirfarandi þættir hindruðu þátttöku svarenda í námi eða starfi 

greint eftir lífeyrisflokki. 

Tafla 12. Hindranir sem standa í vegi fyrir þátttöku svarenda í námi eða starfi 

*p <0.05 

Stærsta hindrunin sem stóð í vegi fyrir þátttöku svarenda í námi eða starfi varðaði slæmt 

heilsufar og ótta um afturför í heilsu. Þar á eftir óttuðust yfir helmingi svarenda að standa sig 

ekki í nýju námi eða starfi ásamt því var slæm fjárhagsleg staða og óöryggi varðandi framfærslu 

þar sem bætur eða lífeyrir myndi skerðast stór hindrun. Um helmingur svarenda óttuðust um 

að fá ekki tækifæri til að aðlagast á eigin hraða og að mæta fordómum á vinnumarkaðinum. 

Svarendur töldu skort á stuðningi vegna umönnunar eða uppeldis barna hindra sig meira en 

skort á stuðningi frá fjölskyldu eða vinum. 

Þegar kannað var hversu mikil hindrun var að finna ekki nám eða starf við hæfi voru svör 

milli lífeyrisflokka nánast eins. Alls töldu 61% endurhæfingarlífeyrisþega og 62% örorku-

lífeyrisþega það hafa hindrað sig mjög mikið eða frekar mikið að finna ekki starf sem hentaði. 

Alls töldu 46% endurhæfingarlífeyrisþega og 44% örorkulífeyrisþega það hafa hindrað sig mjög 

mikið eða frekar mikið að finna ekki nám sem hentaði.  

Lítill munur var á svörum milli endurhæfingarlífeyrisþega og örorkulífeyrisþega hvað 

varðar skort á stuðningi frá fjölskyldu og vinum. Flestir svarendur töldu að skortur á stuðningi 

n (N) % n (N) % n (N) % n (N) % p

Finna ekki starf sem hentar 125 (206) 61 81 (206) 39 95 (154) 62 59 (154) 38

Finna ekki nám sem hentar 90 (197) 46 107 (197) 54 70 (159) 44 89 (159) 56

Skortur á stuðningi 

frá fjölskyldu eða vinum 48 (237) 20 189 (237) 80 33 (182) 18 149 (182) 82

Skortur á stuðningi vegna

umönnunar og uppeldis barna 44 (135) 33 91 (135) 68 32 (98) 33 66 (98) 67

Slæm fjárhagsleg staða 134 (240) 56 106 (240) 44 102 (180) 57 78 (180) 43

Óöryggi varðandi framfærslu 142 (225) 63 83 (225) 37 93 (172) 54 79 (172) 46

Ótti við að standa sig  

ekki í nýju starfi eða námi 181 (242) 75 61 (242) 25 121 (182) 67 61 (182) 34 *

Fá ekki tækifæri til  

að aðlagast á eigin hraða 103 (206) 50 103 (206) 50 77 (167) 46 90 (167) 54

Fordómar á vinnumarkaðinum 108 (225) 48 117 (225) 52 75 (173) 43 98 (173) 57

Slæm heilsa 213 (247) 86 34 (247) 14 166 (193) 86 27 (193) 14

Ótti um afturför í heilsu 177 (243) 73 66 (243) 27 134 (184) 73 50 (184) 27

Mjög mikið Frekar lítið Mjög mikið Frekar lítið

Frekar mikið Mjög lítið/ekkert Frekar mikið Mjög lítið/ekkert

Endurhæfing Örorka
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frá fjölskyldu eða vinum hefði hindrað þá mjög lítið eða ekkert við að fara í nám eða vinnu, 

eða 82% örorkulífeyrisþega samanborið við 80% endurhæfingarlífeyrisþega. Lítill sem enginn 

munur var á svörum milli endurhæfingarlífeyrisþega og örorkulífeyrisþega hvað varðar skort á 

stuðningi vegna umönnunar og uppeldis barna. Um þriðjungur, bæði endurhæfingar-

lífeyrisþega (33%) og örorkulífeyrisþega (33%), taldi að skortur vegna umönnunar og uppeldis 

barna hefði hindrað sig mjög mikið eða frekar mikið við að fara í nám eða vinnu. 

Lítill munur var á svörum milli endurhæfingarlífeyrisþega og örorkulífeyrisþega hvað 

varðar það að slæm fjárhagsleg staða hindraði þátttöku í námi eða starfi. Alls töldu 56% 

endurhæfingarlífeyrisþega og 57% örorkulífeyrisþega slæma fjárhagslega stöðu hindra þá 

mjög mikið eða frekar mikið við að fara í nám eða vinnu. Aðeins fleiri, eða 63% 

endurhæfingarlífeyrisþega, töldu að óöryggi varðandi framfærslu hafði hindrað sig mjög mikið 

eða frekar mikið við að fara í nám eða vinnu, samanborið við 54% örorkulífeyrisþega. 

Lítill munur var á svörum milli endurhæfingarlífeyrisþega og örorkulífeyrisþega hvað 

varðar það að fá ekki tækifæri til að aðlagast starfi á eigin hraða eða fordómar á 

vinnumarkaðinum hindraði þátttöku í starfi. Alls töldu 50% endurhæfingarlífeyrisþega, 

samanborið við 46% örorkulífeyrisþega, það hafa hindrað sig mjög mikið eða frekar mikið að 

fá ekki tækifæri til að aðlagast starfi á eigin hraða. Um helmingur, bæði endurhæfingar-

lífeyrisþega (48%) og örorkulífeyrisþega (43%), taldi fordóma á vinnumarkaðinum hindra sig 

mjög mikið eða frekar mikið við að fara í vinnu. Fleiri endurhæfingarlífeyrisþegar, eða 75%, 

töldu það hafa hindrað sig mjög mikið eða frekar mikið að óttast um að standa sig ekki í nýju 

starfi eða námi, samanborið við 67% örorkulífeyrisþega. Sambandið milli lífeyrisflokks og að 

óttast um að standa sig ekki í nýju starfi eða námi var marktækt (χ2(3, N = 424) = 27,69, p = 

0,000). 

Þegar litið var til þess hversu mikil hindrun fylgdi slæmri heilsu og ótta um afturför í heilsu 

voru svör milli lífeyrisflokka eins. Alls töldu 86% svarenda slæma heilsu hindra sig mjög mikið 

eða frekar mikið við að fara í nám eða vinnu. Alls töldu 73% svarenda ótta um afturför í heilsu 

hindra sig mjög mikið eða frekar mikið við að fara í nám eða vinnu. 
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Í töflu 13 má sjá hvernig svarendur mátu líkamlega og andlega heilsu sína greint eftir 

lífeyrisflokki. 

Tafla 13. Mat svarenda á líkamlegri og andlegri heilsu sinni 

  Endurhæfing   Örorka   

  n (N) %   n(N) % p 

Líkamleg heilsa           * 

Mjög góð 22 (255) 9   14 (197) 7   

Frekar góð 61 (255) 24   24 (197) 12   

Sæmileg 101 (255) 40   74 (197) 38   

Léleg 71 (255) 28   85 (197) 43   

Andleg heilsa             

Mjög góð 18 (256) 7   18 (199) 9   

Frekar góð 58 (256) 23   36 (199) 18   

Sæmileg 121 (256) 47   87 (199) 44   

Léleg 59 (256) 23   58 (199) 29   

* p < 0.05 

Þegar kannað var hvernig svarendur mátu líkamlega heilsu sína eftir lífeyrisflokki má sjá að 

23% endurhæfingarlífeyrisþega mátu líkamlega heilsu sína vera mjög góða eða frekar góða 

samanborið við 19% örorkulífeyrisþega. Örorkulífeyrisþegar mátu líkamlegu heilsu sína í meira 

mæli vera sæmilega eða lélega, eða 81% samanborið við 68% endurhæfingarlífeyrisþega. 

Sambandið milli líkamlegrar heilsu og lífeyrisflokks var marktækt (χ2(3, N = 452) = 16,13, p = 

0,001). Lítill munur var á því hvernig endurhæfingar- og örorkulífeyrisþegar mátu andlega 

heilsu sína. Meirihluti, bæði endurhæfingarlífeyrisþega (70%) og örorkulífeyrisþega (73%), mat 

andlega heilsu sína sæmilega eða lélega. Í kringum þriðjungur, bæði endurhæfingar-

lífeyrisþega (30%) og örorkulífeyrisþega (27%), mat andlega heilsu sína vera mjög góða eða 

frekar góða. 
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7 Umræða 

Megintilgangur þessarar rannsóknar var að kanna aðstæður einstaklinga á aldursbilinu 18 til 

39 ára sem höfðu verið metnir til endurhæfingar eða örorku og glímdu við stoðkerfissjúkdóma 

eða geðraskanir aðrar en meðfæddar. Hér voru hóparnir bornir saman og kannaðar voru 

félagslegar og efnahagslegar aðstæður þessara einstaklinga í grunnskóla og framhaldsskóla, 

auk þess var starfsreynsla og heilsufar kannað með það að markmiði að greina hindranir sem 

stóðu í vegi fyrir núverandi þátttöku þessara einstaklinga í námi eða vinnu. Rannsóknir hafa 

sýnt að ungir einstaklingar sem hvorki eru í skóla né á vinnumarkaði eiga það sameiginlegt að 

margir þessara einstaklinga eru brottfallsnemendur sem gerir það að verkum að þeir standa 

höllum fæti á vinnumarkaðinum (Halvorsen og Hvinden, 2014; Mihai og Burciu, 2015). Auk 

þess glíma þeir við andlegan og líkamlegan heilsubrest sem gerir stöðu þeirra á vinnumarkaði 

enn viðkvæmari (Carcillo o.fl., 2015; Myhr o.fl., 2016; Sveinsdottir o.fl., 2018). Þessi rannsókn 

sýnir að þetta á við um báða hópana í þessari rannsókn, það er hóp endurhæfingarlífeyrisþega 

og örorkulífeyrisþega. Þó má sjá í þessari rannsókn að það greinir á milli nokkurra þátta hjá 

hópunum tveim. Endurhæfingarlífeyrisþegarnir voru almennt yngri en örorkulífeyrisþegarnir. 

Menntunarstig endurhæfingarlífeyrisþegana var lægra í samanburði við menntunarstig 

öryrkjana, en fleiri höfðu einungis lokið grunnskólanámi og færri höfðu lokið starfsnámi, 

iðnnámi eða verklegu námi á framhaldsskólastigi. Stærri hluti endurhæfingarlífeyrisþega en 

örorkulífeyrisþega greindi frá því að í grunnskóla og framhaldsskóla hafi þeim liðið illa og þeim 

hefði skort stuðning frá starfsfólki og kennurum skólans. Fleiri endurhæfingarlífeyrisþegar en 

örorkulífeyrisþegar greindu frá því að í bernsku hafði fjölskyldan þeirra átt erfitt fjárhagslega 

og fleiri höfðu hætt í framhaldsskólanámi vegna þess að þeir höfðu ekki haft efni á því að vera 

í skóla. Fleiri endurhæfingarlífeyrisþegar en örorkulífeyrisþegar höfðu átt erfitt með að fóta 

sig á vinnumarkaðinum og í samanburði við örorkulífeyrisþega höfðu yfir helmingi fleiri 

endurhæfingarlífeyrisþegar breytt starfsháttum sínum vegna þess að þeir höfðu farið út í 

neyslu áfengis og/eða vímuefna. Hvað varðar örorkulífeyrisþegana þá má greina að félagslega 

staða þeirra hafi verið lakari í samanburði við endurhæfingarlífeyrisþegana. Örorku-

lífeyrisþegar höfðu í meira mæli greint frá því að hafa átt enga vini og að hafa orðið fyrir einelti, 

bæði í grunnskóla og framhaldsskóla. Út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar má sjá að báðir 

þessir hópar samanstanda af ungu fólki sem hefur átt erfitt uppdráttar. Hjá mörgum höfðu 

erfiðleikar komið snemma fram á lífsleiðinni og af þeim sökum er brottfallshlutfall úr skóla 

meðal þessara hópa töluvert hátt og þar af leiðandi eru tækifæri þeirra á vinnumarkaði 
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takmarkaðri en ella, en hátt hlutfall beggja hópa hafði litla eða jafnvel enga atvinnureynslu. 

Vandi þessara hópa er fjölþættur sem birtist í því að margir kljást við félagsleg, heilsufarsleg 

og fjárhagsleg vandamál.  

Markmiðið var að öðlast betri innsýn í hvernig megi styðja betur við þessa einstaklinga og 

greina hvernig má veita þeim betri stuðning, meðal annars í skóla- og heilbrigðiskerfinu. Að 

mati höfundar er þörf á frekari rannsóknum sem greina frá hverjir þessir hópar eru með tilliti 

til félagslegra og heilsufarslegra vandamála því með auknum skilning má finna leiðir til þess að 

sporna gegn ótímabærri örorku meðal ungra einstaklinga. Höfundi er ekki kunnugt um að gerð 

hafi verið önnur sambærileg rannsókn hér á landi þar sem bornir hafa verið saman 

endurhæfingar- og örorkulífeyrisþegar og telst það því nýmæli þessarar rannsóknar. 

7.1 Heilsufarslegar, félagslegar og efnahagslegar aðstæður svarenda í bernsku 

Út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar má sjá að endurhæfingar- og örorkulífeyrisþegar 

höfðu upplifað einkenni andlegs heilsubrests og félagslega vanlíðan snemma á lífsleiðinni. Í 

grunnskóla hafði yfir helmingur, bæði endurhæfingar- og örorkulífeyrisþega, liðið illa og fundið 

fyrir einkennum kvíða og/eða þunglyndis. Fjórðungur, bæði endurhæfingar- og 

örorkulífeyrisþega, hafði greinst með kvíða og/eða þunglyndi í grunnskóla. Í framhaldsskóla 

lækkaði hlutfall bæði endurhæfingar- og örorkulífeyrisþega sem leið illa en stór hluti fann enn 

fyrir einkennum kvíða og/eða þunglyndis. Alls greindist um helmingur bæði endurhæfingar- 

og örorkulífeyrisþega með kvíða og/eða þunglyndi síðar á ævinni. Í grunnskóla hafði stór hluti 

bæði endurhæfingar- og örorkulífeyrisþega ekki upplifað sig sem hluta af hópnum og orðið 

fyrir einelti. Flestir, bæði endurhæfingar- og örorkulífeyrisþegar, greindu frá því að hafa átt 

vini en niðurstöðurnar sýndu fram á að fleiri örorkulífeyrisþegar töldu sig hafa verið vinalausa. 

Í framhaldsskóla hafði félagsleg staða endurhæfingar- og örorkulífeyrisþega breyst á þann hátt 

að mun færri höfðu orðið fyrir einelti. Stór hópur bæði endurhæfingar- og örorkulífeyrisþega 

upplifðu sig enn ekki sem hluta af hópnum en flestir greindu frá því að hafa átt vini. Ekki var 

marktækur munur á milli svara endurhæfingar- og örorkulífeyrisþega varðandi þessa þætti. 

Niðurstöður benda því til að einstaklingar í báðum hópunum hafa sambærilegar 

heilsufarslegar og félagslegar aðstæður í bernsku, þó að félagsleg staða hóps þeirra 

örorkulífeyrisþega sem rannsóknin nær yfir var lakari en félagsleg staða endurhæfingar-

lífeyrisþega vegna þess að fleiri örorkulífeyrisþegar töldu sig ekki hafa átt vini og mun fleiri 

höfðu orðið fyrir einelti í bernsku. 
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Rannsóknir hafa sýnt fram á að heilsufarsleg og félagsleg staða einstaklings í bernsku 

(Almquist og Brännström, 2014; Ozben, 2013; Sveinsdottir o.fl., 2018), ásamt efnahagsleg 

staða foreldra hefur áhrif á lýðfræðilega stöðu einstaklingsins á fullorðinsárum (Kauppinen 

o.fl., 2014). Samkvæmt Kauppinen og félögum (2014) er sterk fylgni milli félagslegrar arfleifðar 

en rannsókn þeirra leiddi í ljós að einstaklingar eru líklegir til að festast í þeirri stétt sem þeir 

ólust upp í. Þeirra rannsókn sýndi að ef foreldrar höfðu verið langtímanotendur fjárhags-

aðstoðar eða unnið láglaunastörf hafði það sterkt forspágildi um fjárhagsstöðu og þörf 

barnanna til framfærslustyrkja á fullorðinsárum (Kauppinen o.fl., 2014). Niðurstöður þessarar 

rannsóknar eru í samræmi við niðurstöður Kauppinen og félaga. Ef skoðaðar eru niðurstöður 

hvað varðar fjárhagsstöðu bæði endurhæfingar- og örorkulífeyrisþega í grunnskóla þá hafði 

stór hópur greint frá því að fjölskyldan þeirra hafði átt erfitt með að láta enda ná saman. Ef 

litið er til fjárhagsstöðu bæði endurhæfingarlífeyrisþega og örorkulífeyrisþega í 

framhaldsskóla greinir helmingur frá því að hann hafi átt erfitt með að láta enda ná saman 

fjárhagslega. Ef skoðað er núverandi fjárhagsstöðu heimilisins, bæði endurhæfingar- og 

örorkulífeyrisþega, greinir yfir helmingur frá því að það sé frekar erfitt eða mjög erfitt að láta 

enda ná saman fjárhagslega. Ekki var marktækur munur á milli svara endurhæfingar- og 

örorkulífeyrisþega varðandi þessa þætti. 

Niðurstöður gefa því til kynna að hér sé um að ræða hópa sem eru í sérstakri áhættu að 

verða óvirkir til lengri tíma, sérstaklega þeir einstaklingar sem áttu erfitt uppdráttar í bernsku, 

einstaklingar sem glímdu við undirliggjandi geðræn vandkvæði og upplifðu skaðlega félagslega 

reynslu, en hana má gjarnan rekja til einangrunar, einmanaleika og eineltis (Myhr o.fl., 2016; 

Sveinsdottir o.fl., 2018). Niðurstöður benda því til að mikilvægt er grípa snemma á lífsleiðinni 

inn í félagsleg og heilsufarsleg vandamál. Þar má nýta skólakerfið sem er í lykilstöðu til þess að 

grípa snemma inn í vanda barna sem standa höllum fæti og koma í veg fyrir að hann ágerist 

(Henderson o.fl., 2017; Ozben, 2013). Mikilvægt er að skólakerfið leggi rækt við að efla 

félagsfærni nemenda með því að kenna þeim að beita skilvirkum samskiptaaðferðum (Ozben, 

2013). Með því að styðja við nemendur sálfélagslega er lagður grunnur að bættri sjálfsmynd, 

heilsu og líðan nemenda sem auka mun lífsgæði þeirra til frambúðar (Almquist og Brännström, 

2014; Henderson o.fl., 2017; Ozben, 2013). 
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7.2 Ástæður fyrir brotthvarfi svarenda úr framhaldsskólanámi 

Samkvæmt skýrslu Norðurlandaráðs og Norrænu ráðherranefndarinnar (2018) eru 20% 

íslenskra ungmenna sem hverfa frá skólagöngu án þess að ljúka framhaldsskólanámi (Nordic 

Council of Ministers, 2018). Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að þriðjungur 

endurhæfingar- og örorkulífeyrisþega höfðu farið í framhaldsskólanám en hætt. Rannsóknir, 

bæði erlendar og innlendar, hafa sýnt fram á að sálfélagsleg líðan sé stærsti áhrifaþátturinn 

fyrir brotthvarfi nemenda úr framhaldsskóla (Almquist og Brännström, 2014; José o.fl., 2012; 

Ozben, 2013; Sigrún Harðardóttir, 2015; Quiroga o.fl., 2013). Í rannsókn Quiroga og félaga 

(2013) kom fram að nemendur sem glímdu við þunglyndi snemma á unglingsárum voru mun 

líklegri en önnur ungmenni til að þess að hætta í námi. Í niðurstöðum úr doktorsrannsókn 

Sigrúnar Harðardóttur kom fram að 72% nemenda sem bjó við lakari sálfélagslega líðan í 

upphafi náms höfðu hætt í námi. Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að þeir nemendur sem 

eru í aukinni brottfallsáhættu eru nemendur sem glíma við fjárhagserfiðleika ásamt 

námsörðugleika en margir brottfallsnemendur efast í meira mæli um getu sína til að takast á 

við námið (José o.fl., 2012). Í þessari rannsókn kom fram að flestir svarendur höfðu hætt vegna 

veikinda, vanlíðanar, margir glímdu við námsörðugleika og fannst námið vera of erfitt eða 

höfðu ekki áhuga á náminu. Einnig höfðu svarendur hætt vegna þess að þeir höfðu ekki haft 

efni á að vera í námi, fóru út í neyslu áfengis og/eða vímuefna, höfðu eignast barn, höfðu 

byrjað að vinna eða vegna fjölskylduaðstæðna. Ekki var marktækur munur á milli svara 

endurhæfingar- og örorkulífeyrisþega varðandi þessa þætti en greina mátti að fleiri 

endurhæfingarlífeyrisþegar en örorkulífeyrisþegar hafi hætt vegna þess að þeim leið illa, 

vegna fjölskylduaðstæðna, þeir höfðu ekki haft efni á náminu eða höfðu farið í vinnu. Fleiri 

örorkulífeyrisþegar höfðu hætt vegna þess að námið var of erfitt eða þeir höfðu ekki haft 

áhuga á náminu. 

Niðurstöður rannsóknarinnar hvað varðar helstu ástæðurnar fyrir því að svarendur höfðu 

hætt í framhaldsskólanámi svipar einnig til helstu félags- og efnahagslegu áhættuþátta sem 

fram koma varðandi þá sem tilheyra svokölluðum NEET hóp. Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

heilsufarsvandamál séu stærsti áhrifaþátturinn fyrir því að ungmenni falli innan NEET hópsins 

(Carcillo ofl., 2015). Ungt fólk sem glímir við heilsubrest, sérstaklega andlegan heilsubrest, er 

líklegra til þess að falla innan NEET hópsins og innan NEET hópsins eru fleiri einstaklingar sem 

lifa við fjárhagslega erfiðleika (Nordenmark o.fl., 2015). 
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Niðurstöður þessarar rannsóknar benda því til að vinna þarf markvisst að því að stemma 

stigu við brotthvarfi nemenda úr framhaldsskólum. Í þeim efnum má líta til skólakerfisins en 

rannsóknir sýna að með því að efla þroskandi námsumhverfi sem tekur mið af þörfum og 

vellíðan hvers nemanda og styður við þá sem eiga við námsörðugleika eða veikindi að stríða, 

er hægt að draga úr líkum á brotthvarfi. Góð sálfélagsleg líðan er forsenda fyrir árangri í námi 

og auknum lífsgæðum á fullorðinsárum (Henderson o.fl., 2017). Rannsóknir hafa sýnt fram á 

að brotthvarfsnemendur standa höllum fæti á vinnumarkaðinum þar sem margir hverjir eru 

með litla sem enga starfsreynslu, brotthvarfsnemendur eiga erfitt með að finna starf við hæfi 

og þeir sem fá vinnu vinna flestir við láglaunastörf. Ungmennin eru í aukinni hættu fyrir því að 

hafa tekjur undir fátæktarmörkum, verða félagslega einangruð (Nordenmark o.fl., 2015; 

Rodwell o.fl., 2017), ásamt því að glíma við lakari sjálfsmynd og heilsufar en útskrifaðir 

nemendur. Ungmenni sem eru í þessari aðstöðu, líkt og á við um þátttakendur þessarar 

rannsóknar, eru líkleg til að skorta tækifæri til að bæta stöðu sína sem eykur líkurnar á því að 

þessir einstaklingar verði langtíma óvirkir og muni því verða háðir þjónustu frá hinu opinbera 

á fullorðinsárum (Maynard o.fl., 2015). Í skýrslu OECD (2005) er fjallað um að valdefling til 

aukinnar virkni sé lykilatriði til þess að koma í veg fyrir bága stöðu þessa hóps og um leið draga 

úr líkum þess að börn þessara einstaklinga feti í sömu spor (OECD, 2005). 

7.3 Starfsreynsla svarenda 

Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar mátti greina að svarendur höfðu átt erfitt með 

að fóta sig á vinnumarkaðinum en aðeins 45% endurhæfingarlífeyrisþega og 51% 

örorkulífeyrisþega höfðu fengið atvinnutekjur fyrir endurhæfingu eða örorku. Ungt fólk sem 

nær ekki fótfestu á vinnumarkaðinum að lokinni skólagöngu er í hættu á að festast í bágri 

stöðu. Brottfall úr skóla, skammtíma atvinnuleysi og aðgerðaleysi ýtir af stað ákveðnum 

vítahring sem eykur hættuna á því að þessi hópur verði varanlega útilokaður af vinnu-

markaðinum (Halvorsen og Hvinden, 2014). Þessi unga kynslóð er í aukinni hættu á að verða 

háð fjárhagslegum styrkjum frá velferðarkerfinu en vegna skorts eða brotakenndrar 

atvinnuþátttöku veita réttindi til bóta aðeins lágmarksframfærslu (Halvorsen og Hvinden, 

2014). Fjölgun ungra öryrkja ógnar ekki aðeins framfærslubyrði lífeyriskerfisins til frambúðar 

(Sigurður Thorlacius og Tryggvi Þór Herbertsson, 2004) en ef unga kynslóðin mun ekki aðlagast 

farsællega að vinnumarkaðinum mun það ógna stöðugleika og sjálfbærni fjárhagskerfisins þar 
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sem fáir samfélagsþegnar verða fjárhagslega sjálfstæðir og greiða skatta (Halvorsen og 

Hvinden, 2014). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á hversu mikilvægt það er fyrir einstaklinginn að hafa vinnu. 

Atvinna stuðlar ekki eingöngu að fjárhagslegu öryggi heldur er atvinna stór þáttur í að viðhalda 

sálfélagslegri og líkamlegri líðan einstaklingsins, hvort sem hann stundar fullt starf eða 

hlutastarf (Schuring o.fl., 2017). Vinnustaðurinn er einnig vettvangur þar sem einstaklingur 

getur fullnægt grunnþörfum sínum fyrir félagslegum samskiptum (Paul o.fl., 2009) og að auki 

öðlast einstaklingurinn ákveðna stöðu innan samfélagsins (Schuring o.fl., 2017). Niðurstöður 

þessarar rannsóknar sýna að ekki kom fram munur á svörum endurhæfingar- og 

örorkulífeyrisþega þegar kom að reynslu af síðasta starfi. Flestir höfðu jákvæða upplifun af 

síðasta starfi sem þeir sinntu fyrir endurhæfingu eða örorku, töldu yfirmann sinn hafa sýnt sér 

skilning og fannst ganga vel að sinna starfinu. Þó var rétt yfir þriðjungur, endurhæfingar-

lífeyrisþega (37%) og örorkulífeyrisþega (31%) sem leið ekki vel í starfinu. Að auki hafði stór 

hópur, bæði endurhæfingarlífeyrisþega (75%) og örorkulífeyrisþega (73%), verið undir miklu 

álagi í vinunni. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að þegar einstaklingur verður óvinnufær og missir tengsl við 

vinnumarkaðinn dregur fljótt úr sjálfsöryggi og sjálfsbjargarviðleitni einstaklingsins (Marnetoft 

og Selander, 2002). Ungt fólk með litla sem enga vinnufærni forðast að koma sér á 

vinnumarkaðinn og telur sér trú um að það sé ekkert starf í boði fyrir það (Halvorsen og 

Hvinden, 2014). Í rannsókn Sigurðar Thorlaciusar og Tryggva Þór Herbertssonar (2005) kom í 

ljós að aðeins 21% nýskráða öryrkja hafði fallið af örorkuskrá eftir tólf ár, líklegast vegna 

atvinnuþátttöku, sem gefur til kynna að fáir einstaklingar snúi aftur til vinnu eftir að hafa verið 

metnir til örorku. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna fram á að einn af hverjum fimm 

endurhæfingarlífeyrisþegum og einn af hverjum fjórum örorkulífeyrisþegum voru virkir í starfi 

þegar rannsóknin fór fram sem bendir til þess að lítill hópur endurhæfingar- og 

örorkulífeyrisþega sem rannsóknin nær yfir hafi snúið til vinnu eftir að hafa verið metnir til 

endurhæfingar eða örorku. Rannsóknir hafa sýnt fram á þegar einstaklingur missir vinnuna 

versnar fjárhagsleg staða hans og heilsufar. Fátækt og hrakandi heilsufar takmarkar þátttöku 

einstaklingsins til félagslegra athafna sem ýtir undir félagslega einangrun og enn frekari 

vanvirkni (Mihai og Buruciu, 2015). 
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Ungt fólk sem er óvirkt segist vera tilbúið og viljugt til að skuldbinda sig til að finna vinnu 

en gefst fljótt upp vegna þess að það skortir viðeigandi grunnfærni til að samlagast 

atvinnumarkaðinum. Mikilvægt er að koma í veg fyrir óvirkni ungra einstaklinga. Slíkar aðferðir 

fela í sér að vinna með atvinnuveitendum við að auka aðlögun í gegnum starfs- eða verknám 

og eins þarf að vinna með skólum til að koma í veg fyrir brottfall með því að stýra nemendum 

sem eru í áhættu í viðeigandi þjálfun auk þess að beita snemmtæku klínísku inngripi ef 

nemendur sýna sálfélagsleg eða heilsufarsleg vandamál. Mikilvægt er að veita fjölbreyttari 

viðbótarþjónustu þar sem áhersla er lögð á samþættingu kerfa sem hefur heildarsýn að 

leiðarljósi þar sem tekist er á við andlega heilsu, almenna vellíðan, húsnæðis-, mennta- og 

atvinnustöðu sem og aðrar áskoranir. Jafnvel þótt viðeigandi þjónusta sé til staðar er ekki hægt 

að hjálpa þessum hópi ef ekki er tekið tillit til helstu sálfélagslegu þarfa þeirra samhliða 

(Henderson o.fl., 2017). Í skýrslu Tryggva Þórs Herbertssonar (2005) kom fram að bótaþegar á 

meðal íslenskra ungmenna á aldrinum 16 til 19 ára voru 136% fleiri miðað við hin Norðurlöndin 

árið 2002. Norðurlöndin höfðu brugðist við aukinni tíðni öryrkja með sérstökum aðgerðum 

með þeim tilgangi að auka atvinnuþátttöku öryrkja í gegnum starfsendurhæfingu. Á Íslandi 

höfðu færri virkniaukandi aðgerðir verið framkvæmdar fyrir jaðarhópa samfélagsins og færri 

úrræði voru til starfsendurhæfingar miðað við hin Norðurlöndin á þessum tíma sem gæti 

útskýrt þennan mun (Sigurður Thorlacius og Stefán Ólafsson, 2007). Vegna erfiðrar efna-

hagskreppu hérlendis er mikilvægt að halda áfram að efla virkniaukandi aðgerðir sem og 

starfsendurhæfingarúrræði til að sporna við þróuninni og fyrirbyggja að einstaklingar sem falla 

tímabundið út af atvinnumarkaðinum eða hafa skert tækifæri á atvinnumarkaðinum festist 

varanlega í örorkugildru (Sigurður Thorlacius og Sigurjón B. Stefánsson, 2010). 

7.4 Hindranir sem standa í vegi fyrir núverandi þátttöku svarenda í starfi 

Samkvæmt Pransky og félögum (2018) hefur atvinnuþátttaka einstaklinga sem glíma við skerta 

starfsgetu verið töluvert minni í samanburð við þátttöku almennings. Það sama kemur fram í 

niðurstöðum þessarar rannsóknar en aðeins 19% endurhæfingarlífeyrisþega og 24% 

örorkulífeyrisþega sem rannsóknin nær yfir voru virkir í starfi þegar rannsóknin fór fram en 

árið 2016 mældist atvinnuþátttaka 82% hérlendis meðal einstaklinga á aldrinum 16 til 74 ára 

(Hagstofa Íslands, 2017b). 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að einstaklingar í báðum hópum standa 

frami fyrir sambærilegum hindrunum gegn aukinni atvinnuþátttöku. Stærsta hindrun sem stóð 
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í vegi fyrir þátttöku svarenda í starfi, bæði endurhæfingar- og örorkulífeyrisþega, varðaði 

slæmt heilsufar og ótta um afturför í heilsu en niðurstöður þessarar rannsóknar leiddu í ljós 

að flestir endurhæfingar- og örorkulífeyrisþegar mátu bæði líkamlega og andlegu heilsu sína 

vera sæmilega eða lélega. Stór hluti bæði endurhæfingarlífeyrisþega og örorkulífeyrisþega 

telja fordóma á vinnumarkaðinum hindra sig við að fara í vinnu og yfir helmingur bæði 

endurhæfingarlífeyrisþega og örorkulífeyrisþega telja það hindra sig að finna ekki starf við hæfi 

eða fá ekki tækifæri til að aðlagast á eigin hraða. Eins var slæm fjárhagsleg staða og óöryggi 

varðandi framfærslu þar sem bætur eða lífeyrir myndi skerðast stór áhrifaþáttur sem hindraði 

bæði endurhæfingarlífeyrisþega og örorkulífeyrisþega í að vera virkir í vinnu. Ekki var 

marktækur munur á milli svara endurhæfingar- og örorkulífeyrisþega varðandi þessa þætti. 

Álykta má að endurhæfingar- og örorkulífeyrisþegar efist um hæfni sína til að takast á við starf 

þar sem yfir helmingur svarenda í báðum flokkum taldi ótta um að standa sig ekki í starfi hindra 

þá við að fara á vinnumarkaðinn. Marktækur munur kom fram milli lífeyrisflokka en 

endurhæfingarlífeyrisþegar óttuðust í meira mæli um að standa sig ekki í starfi en álykta má 

að það stafi vegna skorts á starfsreynslu þar sem færri endurhæfingarlífeyrisþegar voru virkir 

á vinnumarkaðinum fyrir endurhæfingu í samanburði við örorkulífeyrisþegana. Sýnt hefur 

verið fram á að margir öryrkjar hafa vilja til að vinna (OECD, 2003) og því þarf að vinna 

markvisst að því að jafna aðgengi að vinnumarkaðinum, fjarlægja helstu hindranir sem aftra 

þátttöku svo einstaklingar sem glíma við skerta starfsgetu hafi sömu tækifæri til virkrar 

atvinnuþátttöku (Pransky o.fl., 2018). Rannsóknir hafa sýnt fram á að helsta hindrunin sem 

aftrar einstaklingum með skerta starfsgetu við að vera virkir í vinnu felst í heilsufarsástæðum 

en stór hluti glímir við endurtekin, langvarandi eða sveiflukennd einkenni sjúkdóma líkt og 

geðraskana eða stoðkerfissjúkdóma (Harrison og Harris, 2015; Pransky o.fl., 2018). Vegna 

almenns þekkingarleysis á fötlun og skertri starfsgetu mæta þessir einstaklingar skilningsleysi 

og upplifa fordóma (Kaye o.fl., 2011; Olsen o.fl., 2015). Ungir einstaklingar með litla sem enga 

starfsreynslu skortir oft sjálfstraust til að koma sér á vinnumarkaðinn, margir hverjir efast um 

hæfni sína til að takast á við starf og því forðast þeir að taka þátt á vinnumarkaðinum 

(Halvorsen og Hvinden, 2014). Sökum skertrar færni eiga þessir einstaklingar erfitt með að 

finna sér starf við hæfi (Harrison og Harris, 2015) en margir hverjir sækjast eftir hlutastörfum 

(OECD, 2005). 

Mikil endurskoðun hefur átt sér stað varðandi fyrirkomulag almannatryggingakerfisins og 

hvernig útfærslu þjónustu ásamt stuðningi til einstaklinga sem glíma við skerta starfsgetu skuli 
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vera háttað (Velferðarráðuneytið, 2016). Núgildandi örorkumat hefur verið gagnrýnt fyrir 

skerðingarvirkni almannatryggingakerfisins sem talin er hafa letjandi áhrif á atvinnuþátttöku 

öryrkja (Forsætisráðuneytið, 2007). Bótakerfi örorkulífeyris eins og það er í dag ýtir ekki undir 

ábyrgð hvers einstaklings til að afla sér tekna og sjá fyrir sér með þátttöku á vinnumarkaði 

(OECD, 2003). Sökum skerðingar upp á krónu á móti krónu hafa öryrkjar lítil sem engin 

tækifæri til að hækka ráðstöfunartekjur sínar þrátt atvinnuþátttöku en slík skerðing er talin 

festa öryrkja varanlega í fátæktargildru og stuðla að lakari lífsgæðum til frambúðar (Þingskjal 

nr. 3/2015-2016). Að sama leyti hefur gildandi örorkumat verið gagnrýnt fyrir það að við mat 

og ákvörðun er einblínt á sjúkdómsgreiningar, vangetu og hindranir. Örorka einstaklings í dag 

er eingöngu metin út frá varanlegri læknisfræðilegri skerðingu (Forsætisráðuneytið, 2007). Til 

að ná tökum á vandanum hefur verið hugað að því að leggja niður núgildandi örorkumat og 

taka upp starfsgetumat í staðinn (Velferðarráðuneytið, 2016). Í ljósi þess að fleiri einstaklingar 

hverfa af vinnumarkaðinum sökum örorku vegna fjölþætts vanda sem rekja má til 

álagstengdra og andlegra veikinda (WHO, 2018) gefur núgildandi örorkumat ekki raunhæfa 

mynd af getu einstaklingsins þar sem einungis er litið til sjúkdómsástands við mat á örorku 

(Velferðarráðuneytið, 2016). Ef gera á kröfu um aukna þátttöku einstaklinga með skerta 

starfsgetu á vinnumarkað þarf fyrst og fremst að þróa og innleiða starfsgetumat samhliða því 

að styrkja starfsendurhæfingarúrræði (WHO, 2011). Meta þarf getu einstaklings til að afla sér 

inn tekna, ásamt þeim möguleikum sem einstaklingurinn hefur á að efla færni sína og 

styrkleika til að takast á við hindranir þrátt fyrir heilsubrest (OECD, 2005). Mikilvægt er að 

höfða til ábyrgðar hvers og eins til að framfleyta sjálfum sér með þátttöku á atvinnumarkaði 

(OECD, 2003). Tryggja þarf aðgengi að starfsendurhæfingu (OECD, 2010) og jafnframt breyta 

viðhorfum fyrirtækja og starfsmanna í garð einstaklinga með skerta starfsgetu með aukinni 

fræðslu (Anand og Sevak, 2017; Solovieva o.fl., 2011). Atvinnurekendur hafa ekki verið hluti af 

örorkulífeyriskerfinu en þeir eru taldir gegna lykilhlutverki í að koma í veg fyrir að heilsubrestur 

þróist yfir í ótímabæra örorku (OECD, 2010). Auka þarf skilning innan heilbrigðiskerfisins á 

mikilvægi þess að nálgast heilsu út frá víðtækri nálgun svo hægt sé að mæta þörfum þessara 

einstaklinga með fölbreyttum úrræðum en til þess þarf einnig að stuðla að auknu samstarfi 

milli ólíkra kerfa (Wade og Halligan, 2017). Með því að stuðla að aukinni atvinnuþátttöku má 

hafa jákvæð áhrif heilsu og lífsgæði einstaklingsins gegn skaðlegum áhrifum óvirkni og 

jaðarsetningu (Paul o.fl., 2009; Schuring o.fl., 2017; Sheppard og Frost, 2016). 
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Rannsakandi telur brýnt að skoða hvert viðhorf endurhæfingar- og örorkulífeyrisþega til 

innleiðingar starfsgetumats er. Þar að auki þarf að beina sjónum betur að ungum 

einstaklingum sem eru í mikilli áhættu á að verða útilokaðir snemma af vinnumarkaðinum en 

hafa ekki enn verið metnir til varanlegrar örorku. Þörf er á frekari rannsóknum sem veita 

innsýni í hver þessi hópur er með tilliti til félagslegra og heilsufarslegra vandamála. 

7.5 Styrkleikar og helstu annmarkar rannsóknarinnar 

Styrkleiki rannsóknarinnar felst í góðu alhæfingargildi en svarhlutfall í rannsókninni var mjög 

gott (65%) því gefa niðurstöður rannsóknarinnar nokkuð raunhæfa mynd af aðstæðum ungra 

endurhæfingar- og örorkulífeyrisþega. Nokkur munur var á kynjahlutfalli þátttakenda 

rannsóknarinnar. Meðal endurhæfingarlífeyrisþega voru konur í meirihluta svarenda, eða 

67%, og karlar í minnihluta svarenda, eða 31%. Meðal örorkulífeyrisþega voru konur í 

meirihluta svarenda, eða 71%, og karlar í minnihluta svarenda eða 29%. Þýði rannsóknarinnar 

endurspeglar þýðið eins og það var meðal ungra endurhæfingar- og örorkulífeyrisþega árið 

2016, þá voru konur í meirihluta endurhæfingarlífeyrisþega, eða 64%, og karlar í minnihluta 

eða 31%. Hvað varðar örorkulífeyrisþegana þá voru konur í meirihluta, eða 53%, og karlar í 

minnihluta, eða 47% (Tryggingastofnun, 2016). 

Helstu annmarkar rannsóknarinnar voru meðal annars lágt heildarsvarhlutfall, þrátt fyrir 

að nálgast hafi verið þátttakendur bæði í gegnum net- og símakönnun en það gæti stafað af 

því hve viðkvæmt málefnið er. Lítill breytileiki var á milli lífeyrisflokkanna en það getur gefið 

til kynna að vandi endurhæfingarlífeyrisþeganna sé orðinn fjölþættur og mikill sem bendir 

jafnframt á að gripið hafi verið of seint inn í þeirra aðstæður. 
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