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Útdráttur 

Bakgrunnur: Vinnan er stór þáttur í sjálfsmynd, sjálfsvirðingu og vellíðan 

fólks. Þátttaka í atvinnulífinu er eitt af megin viðfangsefnum lífsins og leggur 

grunninn að samfélagslegri stöðu. Í vestrænum ríkjum hefur síðustu áratugina 

færst í aukana að fólk á vinnualdri sé frá vinnu eða vinnumarkaði vegna 

veikinda, sérstaklega stoðkerfisvandamála og geðraskana, en slæm geðheilsa 

er víða ein stærsta áskorun vinnumarkaðarins.  

Tilgangur: Tilgangur rannsóknarinnar var að fá innsýn í starfsendurhæfingu á 

Íslandi frá sjónarhóli fagfólks sem starfar á starfsendurhæfingarstöðvum. 

Skoðað var hvort og með hvaða hætti þróun í málaflokknum hefur haft áhrif á 

störf þeirra og starfsumhverfi.  

Aðferð: Notað var eigindlegt rannsóknarsnið og gögnum safnað með 

samræðum í rýnihópum og einstaklingsviðtölum. Þátttakendur voru 18 talsins 

og höfðu flestir víðtæka reynslu af viðfangsefni rannsóknarinnar. Við 

greiningu gagna var stuðst við vinnulag grundaðrar kenningar og 

niðurstöðurnar settar fram í þemum sem lýsa stöðu og þróun 

starfsendurhæfingar í gegnum tíðina.  

Niðurstöður: Aðstæður og þjónusta starfsendurhæfingarstöðva höfðu 

breyst töluvert í gegnum tíðina. Dregið hafði úr sjálfræði stöðvanna og aðgengi 

notenda að þjónustunni þrengst sem hafði komið niður á rekstrarafkomu sumra 

þeirra. Stór hópur notenda var ungt fólk með geðræna erfiðleika sem hafði 

takmarkaða reynslu af vinnumarkaði og litla menntun. Þessi hópur þurfti lengri 

endurhæfingu og umfangsmeiri stuðning en reglur gerðu almennt ráð fyrir. 

Starfsfólk stöðvanna veitti heildstæða og einstaklingsmiðaða þjónustu í þeim 

tilgangi að auka möguleika notenda til að lifa góðu lífi, óháð því hvort þeir 

enduðu á vinnumarkaði eða ekki. Ýmsir þættir, bæði einstaklingsbundnir og 

kerfislægir, hindruðu árangur starfsendurhæfingar.  

Ályktun: Starfsendurhæfing er í stöðugri þróun í takt við stjórnsýslulegar 

breytingar á málaflokknum. Trygginga- og framfærslukerfið er veruleg 

hindrun í atvinnuþátttöku fólks með skerta starfsgetu. Það er því mikilvægt að 

þróa og bæta samstarf stofnana og stjórnsýslukerfa sem koma að 

starfsendurhæfingu til að ýta undir þátttöku og endurkomu fólks í vinnu. 

 

Lykilhugtök: Starfsendurhæfing, atvinnuþátttaka, sjónarmið fagfólks, 

eigindleg rannsókn, grunduð kenning, rýnihópar, einstaklingsviðtöl 
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Abstract 

Background: Work is an important part of peoples´ self-esteem, self- respect 

and wellbeing. Work participation is one of the main subjects in peoples´ life 

and a foundation for their social status. In recent decades sickness absence of 

people at working age has increased in many western countries. The most 

common health-related reasons are of musculoskeletal or mental origin, but 

mental health problems are today a major challenge in the labour market.  

Purpose: The purpose of this study was to get an overview of the development 

and situation of vocational rehabilitation in Iceland from the perspective of 

professionals working in the area and, furthermore, to explore how changes in 

the field has affected their professional work and work environment. 

Method: This was a qualitative research, supported by a grounded theory 

approach. Data was collected using focus groups and individual interviews. 

Eighteen professionals with a broad experience of the research subject 

participated in the study. Inductive analyses was performed using open and 

focused coding to create themes describing the participants´ experience of the 

subject. 

Results: The context and service of vocational rehabilitations centers had 

changed considerably over the years. The centers´ autonomy had decreased 

and the accessibility of clients to the service narrowed which in some cases 

had detrimental effect. A large group of clients was young people with mental 

health problems who had limited experience of the labor market and little 

education. Those clients needed longer services and more support than was 

generally suggested by customary regulations. The professionals provided 

comprehensive client centered service with the aim of increasing the clients´ 

possibility to live a good life, without consideration of whether they ended in 

the labor market or not. Various factors, both personal factors and institutional, 

prevented successful vocational rehabilitation. 

Conclusion: Vocational rehabilitation is constantly developing in accordance 

with administrative changes in the field. The insurance and support system is 

a significant barrier to employment of people with reduced working capacity. 

It is therefore important to develop and improve co-operation between 

institutions and administrative systems involved in vocational rehabilitation to 

support people´ participation and return to work. 

 

Key words: Vocational rehabilitation, work participation, perspective of 

professionals, qualitative research, grounded theory, focus groups, interviews 
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Kafli 1 Inngangur og fræðileg umfjöllun 

Rannsóknarverkefnið sem hér um ræðir fjallar um starfsendurhæfingu á 

Íslandi þar sem eigindlegt rannsóknarsnið er notað til að fá fram sjónarmið 

fagfólks sem starfar í þeim geira. Í þessum fyrsta kafla er fjallað um bakgrunn 

og hugmyndafræði verkefnisins, hindranir gegn atvinnuþátttöku fólks og 

almennt um starfsendurhæfingu og árangur hennar. Í lok kaflans er svo greint 

frá tilgangi rannsóknarinnar, gildi hennar og takmörkunum, 

rannsóknarspurning sett fram og bakgrunni rannsakanda gerð skil.  

Bakgrunnur 

Launað starf er eitt af megin viðfangsefnum lífsins, fyrir flesta er vinnan 

mikilvæg vegna þeirra tekna sem hún skapar, er lykilatriði þátttöku í 

samfélaginu og grunnur að samfélagslegri stöðu. Vinnan er einnig stór þáttur í 

sjálfsmynd, sjálfsvirðingu og vellíðan fólks (Holmes, 2007; Ingibjörg 

Þórhallsdóttir, 2010).  

Síðustu áratugina hefur færst í aukana í Vestrænum ríkjum, að fólk á 

vinnualdri sé frá vinnu eða vinnumarkaði vegna veikinda (Alexanderson og 

Norlund, 2004). Þessi hópur fer sístækkandi (OECD, 2010), en í Evrópu láta 

10% fólks af störfum vegna heilsubrests ár hvert (Oortwijn o.fl, 2011). Í 

Svíþjóð voru til að mynda næstum því 15% fólks á vinnualdri ekki í vinnu 

vegna langvarandi veikinda eða skerðingar af ýmsu tagi (Burstrom, Nylen, 

Clayton og Whitehead, 2011). Ungt fólk utan vinnumarkaðar og aukin tíðni 

örorku meðal þess er vaxandi vandamál í fyrrgreindum ríkjum (Myhr, Haugan, 

Espnes og Lillefjell, 2016). Í skýrslu OECD frá árinu 2016 um ungt fólk og 

virkni þess kemur fram að ungu fólki, sem hvorki stundar nám né atvinnu fer 

fjölgandi og er ástæðan ýmist skortur á atvinnu eða heilsubrestur. Í mörgum 

Evrópuríkjum hefur ungu fólki á örorkubótum einnig fjölgað (Bernitz, Grees, 

Randers, Gerner og Bergendroff, 2013). Langtíma fjarvera frá vinnumarkaði 

er meiriháttar félags- og efnahagsvandamál í vestrænum ríkjum vegna mikils 

kostnaðar fyrir samfélagið (Sánchez, Wind, Sluiter og Frings-Dresen, 2011). 

Útgjöld í flestum OECD ríkjum vegna örorkulífeyris eru veruleg og hindra 

vöxt efnahagslífsins auk þess að draga úr framboði fólks á vinnumarkaði 

(OECD, 2010). 

Ísland er hér engin undantekning. Í staðtölum frá Tryggingastofnun 

(2016a) má sjá að öryrkjum og endurhæfingarlífeyrisþegum fjölgar jafnt og 
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þétt hér á landi. Í janúar 2011 var hlutfall örorkulífeyrisþega af heildar 

mannfjölda 7.4% en í janúar 2017 var það komið upp í 8.2% 

(Tryggingastofnun, 2018). Milli þriðja ársfjórðungs 2015 og 2016 hafði 

endurhæfingarlífeyrisþegum fjölgað um 4.7% en öryrkjum hafði fjölgað örlítið 

minna eða um 4.4% (Tryggingastofnun, 2016b).  

Á sama tíma og nýgengi örorku eykst er umtalsverðum fjármunum varið 

í starfsendurhæfingu hér á landi. Líta má á starfsendurhæfingu sem nokkurs 

konar brú á milli heilbrigðiskerfis og vinnumarkaðar, en slík brú á að tryggja 

og byggja upp samvinnu, skilning og þekkingu til að endurkoma til vinnu verði 

sem árangursríkust og farsælust (Vigdís Jónsdóttir, 2011). Þrátt fyrir að flest 

bendi til að starfsendurhæfing skili árangri hefur sá árangur ekki enn sem 

komið er skilað sér inn í framfærslukerfin með lægra nýgengi á örorku (Vigdís 

Jónsdóttir, 2017).  

Hugmyndafræði verkefnisins  

ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) 

er bæði flokkunarkerfi og hugmyndafræðilegt líkan þar sem sjónum er beint 

að færni fólks fremur en skerðingu þess eða fötlun (Guðrún Pálmadóttir, 2013; 

Rauch, Luckenkemper og Cieza, 2012; World Health Organization (WHO), 

2001). Í ICF er leitast við að samþætta líflæknisfræðileg og félagsleg 

sjónarhorn og líkanið byggir á lífsálfélagslegri (e. biopsychosocial) 

hugmyndafræði. Færni er lykilhugtak og er sett fram myndrænt sem afleiðingin 

af samspili heilsufars og aðstæðna (sjá mynd 1). Færni birtist í þremur víddum 

sem líkamsstarfsemi/líkamsbygging, athafnir og þátttaka (WHO, 2001). 

Líkamsstarfsemi (e. body functions) vísar til lífeðlisfræðilegrar og sálrænnar 

starfsemi líkamskerfa og líkamsbygging (e. body structures) til einstakra 

líkamshluta og eininga þeirra. Athafnir (e. activities) eru framkvæmdir verka 

og gjörða og þátttaka (e. participation) er skilgreind sem félagsleg aðild að 

daglegu lífi (WHO, 2001), þ.á.m. þátttaka á vinnumarkaði eða annars konar 

vinna. Aðstæður spanna þætti er lúta ýmist að umhverfinu eða bakgrunni 

einstaklingsins. Umhverfisþættir eru hinir efnislegu, félagslegu og 

skoðanamótandi þættir sem skapa þann ramma og það samfélag sem 

einstaklingurinn lifir innan. Einstaklingsbundnu þættirnir vísa hins vegar til 

persónulegra atriða eins og aldurs, kyns, menntunar, fjárhags, áhuga, 

gildismats og vanamynsturs. Líkaninu er ætlað að sýna hlutlausa mynd af 

samsvörun heilsufars og aðstæðna þar sem útkoman er færni á ólíkum stigum 

(WHO, 2001). Í þessu verkefni myndar ICF líkanið rammann um 

atvinnuþátttöku fólks og þá þætti sem ýmist torvelda hana eða efla.  
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Mynd 1. Hugmyndafræðileg tengsl hugtaka í ICF (WHO, 2001) 

Heilsufar og atvinnuþátttaka 

Heilsufar hefur verið skilgreint sem „það hvernig heilsu er háttað“ 

(Mörður Árnason, 2007) og heilsa samkvæmt sömu heimild sem heilbrigði eða 

heilbrigðisástand, vera heill heilsu eða vera ósjúkur. Heilsufar er 

regnhlífarhugtak í ICF þar sem röskun á heilsufari spannar allar 

sjúkdómsgreiningar og heilsutengd vandamál sem finna má í ICD-10 

flokkunarkerfinu (WHO, 1992).  

Tvær helstu ástæður fyrir röskun á starfsgetu eru geðraskanir og 

stoðkerfisvandamál, en í löndum Efnahags- og framfarastofnunar Evrópu 

(OECD) glímir einn af hverjum fimm einstaklingum við geðraskanir og slæm 

geðheilsa er ein stærsta áskorun vinnumarkaðarins í mörgum vestrænum 

löndum (OECD, 2012). Lenner og Henke (2008) skoðuðu tengsl þunglyndis 

og vinnufærni með því að gera samantekt á rannsóknum birtum á árunum 2002 

til 2008. Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að fólk greint með þunglyndi var oftar 

án atvinnu og oftar fjarverandi frá vinnu en þeir sem höfðu aðrar 

sjúkdómsgreiningar auk þess að eiga erfiðara með ýmsar vinnutengdar 

athafnir. 

Samkvæmt afturvirkri rannsókn Shiels, Gabbay og Ford (2004) eru 

geðræn vandamál algengasta ástæða fjarvista frá vinnu í Bretlandi. Þau notuðu 
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gögn frá níu læknamiðstöðum og fundu að vægar geðraskanir voru í 40% 

tilvika ástæðan fyrir því að heimilislæknar gáfu út veikindavottorð til lengri 

tíma. Svipaða sögu er að segja frá Svíþjóð, en samkvæmt sænskum 

tryggingaskýrslum jókst tíðni veikindafjarvista töluvert á árunum 2005 til 2012 

og algengasta ástæðan var lyndisraskanir (e. affective disorders) ( Johanson og 

Bejerholm, 2017).  

Stoðkerfisvandamál eru einnig algeng ástæða fjarvista frá vinnu, en í 

rannsókn Shiels og félaga (2004) voru þau næst algengasta ástæðan fyrir útgáfu 

veikindavottorða. Þetta var þó aðeins mismunandi eftir tegund 

stoðkerfisvandans, en þeir sem glímdu við bakvandamál voru líklegri til að 

snúa aftur til vinnu en þeir sem voru með önnur stoðkerfiseinkenni. 

Hér á landi horfir þetta eins við og í löndunum í kring, þ.e. geðræn 

vandamál og stoðkerfisvandamál eru algengustu ástæður fjarvista frá vinnu. 

Af þeim einstaklingum sem fengu þjónustu hjá Virk árið 2014 glímdu 43% við 

geðræn vandamál og 41% við stoðkerfisvandamál (Vigdís Jónsdóttir, 2015). 

Þetta eru einnig algengustu ástæður örorku hér á landi, en árið 2015 voru 

rúmlega 38% þeirra sem fengu örorkubætur með geðröskun og 29% með 

einhvers konar stoðkerfissjúkdóm (Tryggingastofnun, 2015). Sérstaklega 

hefur orðið fjölgun í hópi öryrkja og fólks á endurhæfingarlífeyri á aldrinum 

18 til 39 ára með geð- eða stoðkerfissjúkdóma. Árið 2004 voru þetta 2,4% af 

heildarfjölda Íslendinga á þessum aldri en árið 2015 var hlutfallið orðið 3,4% 

(Guðný Bergþóra Tryggvadóttir, Hrafnhildur Snæfríðar og Gunnarsdóttir og 

Ásdís Aðalbjörg Arnalds, 2016).  

Aðstæður og atvinnuþátttaka 

Atvinnuþátttaka fólks er undir áhrifum frá bæði umhverfis- og 

einstaklingsbundnum þáttum, sem til viðbótar við heilsufar hafa áhrif á 

þátttöku þeirra á vinnumarkaði. Í þversniðsrannsókn Hansen og Ingebrigsten 

(2008) sem gerð var í Noregi var skoðað hvort félagsleg staða tengdist fjarveru 

fólks frá vinnu vegna veikinda. Notuð voru gögn frá „Statistics Norway“ um 

3298 karla og 3187 konur á aldrinum 18 til 67 ára sem voru launþegar á árunum 

1996, 2000 og 2003. Skoðaðar voru aðstæður þeirra sem höfðu verið í 

veikindaleyfi í meira en 14 daga síðastliðna 12 mánuði. Niðurstöður bentu til 

þess að bæði einstaklingsbundnir þættir (s.s. kyn, og menntun) og 

umhverfisþættir (s.s. aðbúnaður á vinnustað) tengdust fjarvistum vegna 

veikinda. Sterkustu áhrifabreyturnar voru menntunarstig og aðbúnaður á 

vinnustað og þessar breytur höfðu meiri áhrif á fjarveru karla en kvenna. 

Lægsta tíðni fjarvista (8%) var hjá vel menntuðum körlum í sérfræðistörfum, 

en hæsta tíðnin (30%) hins vegar meðal ómenntaðra kvenna af lægri stétt. Þessi 

stéttaráhrif þurrkuðust samt að mestu út hjá konunum ef þær voru í fastri og 
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öruggri vinnu. Aðbúnaður og aðstæður á vinnustað þeirra lægra settu reyndust 

oftar lélegri en þeirra sem unnu sérfræðistörf eða störf sem voru meira metin.  

Ýmsir höfundar hafa bent á að takmörkuð atvinnuþátttaka og algengi 

örorku meðal ungs fólks í mörgum vestrænum löndum hefur aukist undanfarin 

ár (Myhr o.fl., 2016, Momsen o.fl., 2018) og flestir telja að ástæðuna megi m.a. 

rekja til aðstæðna þessa hóps. Myhr og félagar (2016) skoðuðu hvaða 

bakgrunnsbreytur höfðu mesta forspárgildi fyrir varanlega örorku hjá ungu 

fólki í Noregi en þar hefur tíðni örorku fólks undir þrítugu aukist um 34% 

síðasta áratuginn. Í rannsókn sinni skoðuðu þeir tvo hópa ungs fólks þar sem 

annar hópurinn var í starfsendurhæfingu og hinn á vinnumarkaði. Helstu 

niðurstöður þeirra voru þær að hærri aldur, að eignast barn á táningsaldri, að 

vera einhleypur og hafa litla menntun voru þau atriði sem höfðu mest tengsl 

við að enda á örorkubótum og þessi atriði voru marktækt algengari hjá þeim 

sem voru í starfsendurhæfingu en þeim sem voru í vinnu.  

Starfsendurhæfing 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin skilgreinir endurhæfingu sem ferli er 

felur í sér stuðning við einstaklinga með skerta færni í kjölfar veikinda eða 

slysa í þeim tilgangi að auka færni þeirra í daglegu lífi og viðhalda henni. 

Markmið endurhæfingar er að auka lífsgæði fólks og styðja við 

samfélagsþátttöku þess (WHO, 2011). Starfsendurhæfing er sá hluti 

endurhæfingarferlisins sem tengist launaðri vinnu eða öðru nytsamlegu starfi 

og er ætluð þeim sem eru ófærir um að afla sér tekna. Starfsendurhæfing hefur 

því starf sem meginmarkmið endurhæfingarinnar (Frank, 2016).  

Waddel, Burton og Kendall (2008) skilgreina starfsendurhæfingu sem 

allt það sem hjálpar fólki með heilsubrest til að vera í vinnu, komast aftur til 

vinnu og haldast í vinnu. Starfsendurhæfing er því vítt hugtak þar sem margir 

aðilar koma að málum, þ.e. aðilar innan heilbrigðiskerfisins, félagslega 

kerfisins og atvinnulífsins auk sérhæfðra fagaðila í starfsendurhæfingu, 

fjölskyldu og vina. Áhersla er lögð á samvinnu við notandann og nánustu 

fjölskyldu og að nýta styrkleika hans samhliða því að draga úr áhrifum 

hindrana í umhverfinu.  

Rekja má upphaf starfsendurhæfingar til fyrri heimstyrjaldarinnar, en 

hún var hluti af endurhæfingu hermanna sem hugðust snúa aftur til starfa eftir 

að hafa slasast á vígvellinum (Frank, 2016; Holmes, 2007). Áður höfðu svo 

kallaðar vinnulækningar verið stundaðar á geðsjúkrahúsum til að virkja fólk 

og draga úr sjúkdómseinkunnum þess (Óttar Guðmundsson, 2007). Í dag er 

starfsendurhæfing þverfagleg og ætluð fólki á vinnualdri sem glímir við 

erfiðleika tengda vinnu sökum heilsubrests og sem hefur það að markmiði að 

snúa aftur til vinnu (Escorpizo, o.fl., 2011). Hugtakið vinna eða starf hefur hins 
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vegar margar víddir og skírskotar ekki einvörðungu til launaðrar vinnu, heldur 

á það einnig við t.d. sjálfboðaliðastörf og heimilisstörf (Holmes, 2007).  

Samkvæmt Ásu Dóru Konráðsdóttur (2012) hefur skapast sú hefð að 

nota hugtakið starfsendurhæfing yfir það sem í lögum nr. 60/2012 um 

atvinnutengda starfsendurhæfingu og starfsemi starfsendurhæfingarsjóða er 

nefnt atvinnutengd starfsendurhæfing og skilgreind sem: 

Ferli sem felur í sér ráðgjöf og úrræði fyrir einstaklinga með skerta starfsgetu í 

kjölfar veikinda eða slysa til að auka starfsgetu þeirra og stuðla markvisst að 

endurkomu þeirra til vinnu að fullu eða hluta. 

Þessi skilgreining er notuð í þessu verkefni.  

Hugmyndir og leiðir í starfsendurhæfingu 

Í lögum um atvinnutengda starfsendurhæfingu nr. 60/2012 er kveðið á 

um að starfsendurhæfing skuli “byggð á einstaklingsbundinni áætlun þar sem 

unnið er með styrkleika einstaklingsins samhliða því að lögð er áhersla á að 

draga úr áhrifum hindrana sem skerða starfsgetu hans“. Hér er því um að ræða 

samþættingu líflæknisfræðilegrar nálgunar með áherslu á að efla 

einstaklinginn og félagslegrar nálgunar þar sem horft er til þess að aðlaga og 

styrkja umhverfið, en slíkt rímar vel við samspilshugmyndir ICF (WHO, 

2001).  

Í atvinnutengdri starfsendurhæfingu, eins og í almennri endurhæfingu, 

skal hafa heildarsýn að leiðarljósi, en þá er átt við að líta skuli á sérhvern 

einstakling sem líkamlega-, andlega og félagslega veru í sínu nærumhverfi 

(Bernler og Johnson, 1995; WHO, 2011). Þverfaglegt samstarf er því eitt af 

grundvallaratriðum starfsendurhæfingar þar sem fagfólk með ólíka menntun 

og bakgrunn vinnur saman að því að veita heildstæða þjónustu (Norrefalk, 

2003).  

Síðast liðna tvo áratugi hefur áhersla á notendamiðaða velferðarþjónustu 

farið vaxandi í Evrópu (Andreassen, 2018). Notendamiðuð þjónusta snýst ekki 

bara um hin beinu samskipti fagfólks og notenda heldur einnig um aðkomu og 

vinnulag stofnana og stjórnsýslukerfa, s.s. aðgengi að þjónustu, samþættingu 

og samfellu (Scholl, Zill, Härter og Dirmaier, 2014). Notendamiðuð þjónusta 

er í anda valdeflingar (e. empowerment) sem hefur skýra tengingu við 

væntingar og markmið þeirra sem sækja starfsendurhæfingu. Með valdeflingu 

er lögð áhersla á að notendurnir séu virkir þátttakendur í 

starfsendurhæfingunni, hafi skoðanir á endurhæfingarferlinu, taki sjálfstæðar 

ákvarðanir um eigið líf og nái þannig markmiðum sínum um að komast aftur 

til vinnu og betri heilsu (van Hal, Meershoek, Nijhuis og Horstman, 2012; 

Johanson og Bejerholm, 2017). Valdefling getur því leitt til jákvæðra áhrifa á 
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heilsu og líf fólks, aukins sjálfræðis og bjargráða. Valdaleysi gefur hins vegar 

til kynna skort á stjórn og áhrifum sem getur haft gagnstæð áhrif (Porter og 

Bejerholm, 2018). Eigindlegar rannsóknir bæði meðal notenda og starfsfólks 

starfsendurhæfingar styðja þessi sjónarmið en báðir þessir hópar telja jákvæð 

samskipti, stuðning og valdeflandi tengsl ófrávíkjanlegar forsendur þess að ná 

árangri í starfsendurhæfingu (Porter og Bejerholm 2018).  

Í starfsendurhæfingu er gjarnan talað um tvær ólíkar leiðir, þ.e. 

hefðbundna starfsendurhæfingu (e. traditional vocational rehabilitation) og 

óhefðbundna (e. untraditional vocational rehabilitation). Sú fyrrnefnda byggir 

á „train then place“ nálguninni, en uppruna hennar má rekja til 

læknisfræðilegra sjónarmiða (Porter, Lexén, Johanson og Bejerholm, 2018; 

Rinaldi, Perkins, McNeil, Hickman og Singh, 2010). Í hefðbundinni 

starfsendurhæfingu er fólk undirbúið fyrir að fara út á vinnumarkaðinn eða í 

nám með þjálfunarprógrammi sem ýmist fer fram innan eða utan stofnana 

(Porter o.fl, 2018). Ferlið hefst með frumendurhæfingu (e. prevocational 

training) sem hefur það að markmiði að draga úr sjúkdómseinkennum. Að 

frumendurhæfingu lokinni hefst starfsendurhæfingin sjálf þar sem unnið er 

markvisst að því að auka starfsgetu fólks m.a. með starfsþjálfun, ýmist í 

hermiumhverfi, t.d. inni á starfsendurhæfingarstöð, eða á vinnustað sem gefur 

sig út fyrir að veita slíka þjónustu. Í lok ferlisins er komið á tengingu við 

vinnumarkaðinn þar sem fólk fer annað hvort í sitt fyrra starf, í annað starf, eða 

í nám í takt við þá starfsgetu sem hefur náðst (Porter o.fl., 2018; Rinaldi o.fl, 

2010).  

Í „óhefðbundinni“ starfsendurhæfingu er ýmist talað um 

einstaklingsmiðaða eflingu og stuðning (e. individual enabling and support = 

IES) (Porter og Bejerholm, 2018) eða einstaklingsmiðaðan stuðning til starfs 

(e. individual placement support = IPS) (Rinaldi o.fl., 2010), en hvort tveggja 

einkennist af markvissum stuðningi við að tengjast vinnumarkaðinum strax í 

upphafi ferlisins. Hér er byggt á „place then train“ nálguninni og áhersla lögð 

á skjóta atvinnuleit í stað hins langa ferlis mats og þjálfunar (Swanson og 

Becker, 2011). Bæði IPS og IES voru þróuð fyrir fólk með langvinna 

geðsjúkdóma, en hér fær fólk þjónustu eins lengi og það hefur þörf fyrir (Porter 

o.fl, 2018). Mikill stuðningur og eftirfylgd eru veitt í upphafi ferlisins sem svo 

smám saman er dregið úr. Þverfaglegt teymi veitir þjónustuna, en í teyminu 

eru auk notandans sjálfs ýmsir fagaðilar s.s. geðlæknir, iðjuþjálfi, 

hjúkrunarfræðingur, félagsráðgjafi og tengill við atvinnulífið (Swanson og 

Becker, 2011). Hér á landi eru Virk og geðdeild Landspítalans á Laugarási í 

samstarfi um starfsendurhæfingu ungs fólks með byrjandi geðrofssjúkdóma 

þar sem unnið er eftir hugmyndafræði IPS (Nanna Briem, 2013). 
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Árangur starfsendurhæfingar 

Árangur starfsendurhæfingar birtist á tvenns konar máta, þ.e. annars 

vegar sem þátttaka í atvinnu, námi eða öðrum störfum og hins vegar í formi 

bættrar heilsu og lífsgæða. Rannsakendur hafa einbeitt sér að hvoru tveggja 

auk þess að skoða ýmsa áhrifaþætti sem tengjast heilsu, umhverfi og 

einstaklingsbundnum þáttum. Hér verður gerð grein fyrir helstu rannsóknum á 

þessu málefni.  

Þátttaka í atvinnu, námi eða öðrum störfum 

Jákvæð áhrif IPS nálgunar (e.individual placemant support) eða 

einstaklingsmiðaðs stuðnings til starfs, hafa verið þekkt um árabil. Fyrir 

næstum tveimur áratugum birtist á Cochrane vefnum kerfisbundin úttekt 

(Crowther, Marshall, Bond og Huxley, 2001) á 18 slembuðum 

samanburðarrannsóknum sem sýndu að þessi nálgun var marktækt áhrifaríkari 

en hefðbundin starfsendurhæfing. Átján mánuðum eftir að starfsendurhæfing 

hófst voru 34% þeirra sem fengu einstaklingsmiðaðan stuðning til starfs í vinnu 

en aðeins 12% þeirra sem fengu hefðbundna starfsendurhæfingu. Auk þess 

þénaði IPS hópurinn meira og skilaði fleiri vinnustundum en hinn hópurinn. 

Ekki var hægt að sýna fram á að hefðbundin starfsendurhæfing væri 

áhrifaríkari en almennur félagslegur stuðningur til að aðstoða fólk við að fá 

vinnu.  

Rinaldi og félagar (2010) skoðuðu áhrif IPS nálgunar 

(einstaklingsmiðaðs stuðnings til starfs) hjá ungu fólki sem var að upplifa sitt 

fyrsta geðrofstímabil, en auk stuðnings við vinnu fengu þau líka stuðning við 

nám. Á fyrstu sex mánuðunum tókst að útvega 69% þátttakendanna vinnu 

og/eða nám með stuðningi og þetta hlutfall var komið upp í 81% hálfu ári síðar. 

Hlutfall þeirra sem voru í vinnu var 13% við upphaf rannsóknarinnar en var 

komið upp í 48% einu og hálfi ári síðar og sá árangur var enn til staðar sex 

mánuðum eftir það. Samtvinnun atvinnu og náms með stuðningi virðist því 

góð leið í starfsendurhæfingu ungs fólk með geðrofseinkenni. 

Markhussen og Röed (2014) skoðuðu áhrif ólíkra nálgana í 

starfsendurhæfingu á atvinnuþátttöku fólks á tímabundnum tryggingabótum í 

Noregi. Notaðar voru skráningar byggðar á umsóknum frá 345.000 manns yfir 

10 ára tímabil, en um helmingur þeirra fékk starfsendurhæfingu í einhverju 

formi. Árangursríkasta leiðin var að fá sem fyrst stuðning til þátttöku á 

almennum vinnumarkaði og þessi leið var langtum árangursríkari en 

hefðbundin starfsendurhæfing eða vinna á vernduðum vinnustöðum sem gátu 

í sumum tilvikum dregið úr líkunum á atvinnuþátttöku. Þátttaka í námi gat líka 

verið árangursrík, sérstaklega fyrir yngra fólk. 
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Ýmsir rannsakendur hafa skoðað hvað einkennir íhlutun sem skilar 

góðum árangri. Kerfisbundin úttekt Hoefsmit, Houkes og Nijhuis (2012) á 23 

greinum birtum á tímabilinu 1994 til 2010 leiddi í ljós fjögur atriði sem virtust 

hafa áhrif á endurkomu fólks til vinnu. Sterkustu gögnin voru um íhlutun sem 

byrjaði snemma, þ.e. innan sex vikna eftir að veikindatímabilið hófst, en slíkt 

var sjaldgæft. Íhlutun sem byggði á fjölfaglegu samstarfi heilbrigðisstarfsfólks, 

fagfólks með félagslegan bakgrunn og aðila frá vinnumarkaðinum var 

mikilvæg fyrir ýmsa hópa, ekki síst þá sem glímdu við bakvandamál eða áttu í 

aðlögunarerfiðleikum af ýmsum toga. Fyrir alla sem höfðu líkamleg vandamál 

var reglubundin athafnaskrá mikilvæg og einnig stigvís aukning á athafnasemi 

og þátttöku í vinnu.  

Árið 2002 stóð þverfaglegt starfsendurhæfingarteymi 

Tryggingastofnunar ríkisins fyrir rannsókn á starfshæfni fólks eftir 

starfsendurhæfingu (Ríkisendurskoðun, 2012). Markmiðið með rannsókninni 

var að meta árangur starfsendurhæfingar á vegum Tryggingarstofnunar og að 

hvaða marki hún kom í veg fyrir örorku. Horft var til aðstæðna þeirra 109 

einstaklinga sem höfðu farið í gegnum mat hjá endurhæfingarteyminu árið 

2000. Þátttakendur voru ekki dæmigerðir fyrir íslensku þjóðina, en þeir voru 

síður í hjónabandi eða sambúð, höfðu fleiri börn á framfæri og minni menntun 

en Íslendingar almennt. Konur voru í meirihluta og meðalaldurinn var 35 ár. 

Stoðkerfisraskanir voru algengastar (78%) og þar næst geðraskanir (11%), en 

heilsubrestur 11% flokkaðist undir aðra sjúkdómsflokka. Starfsendurhæfing 

þátttakenda var með ólíkum hætti. Fjörutíu höfðu sótt atvinnutengda 

endurhæfingu á Reykjalundi, 19 tölvunámskeið hjá Hringsjá, 15 höfðu verið í 

fullu námi hjá Hringsjá og einhverjir í öðru námi. Aðrir höfðu fengið 

þverfaglega endurhæfingu á endurhæfingardeild, sjúkraþjálfun eða meðferð 

hjá geðlækni. Upplýsingar um stöðu þátttakanda að lokinni starfsendurhæfingu 

var fengin með símakönnun hjá Félagsvísindadeild Háskóla Íslands og 

svarhlutfallið var 76.1%. Niðurstöður sýndu að 46.9% þátttakenda höfðu 

stundað einhverja vinnu eftir að endurhæfingunni lauk og þar af höfðu 34% 

unnið samfellt allan tímann. Tæpur fjórðungur, eða 22.8%, voru í námi. Þeir 

einstaklingar sem töldu starfshæfni sína hafa aukist voru líklegri til að stunda 

vinnu eða nám en þeir sem töldu svo ekki vera. Rúmlega helmingur (59.8%) 

taldi fjárhagsstöðu sína hafa batnað nokkuð eftir endurhæfinguna. Einu til 

tæplega tveimur árum eftir að starfsendurhæfingunni lauk fengu 41% af 109 

manns engar bætur frá Tryggingastofnun, 29% fengu örorkulífeyri, 11% 

örorkustyrk og 18% endurhæfingarlífeyri þar sem endurhæfingunni var ekki 

lokið. Samkvæmt þessum niðurstöðum má telja að árangur 

starfsendurhæfingar á vegum Tryggingarstofnunar hafi verið góður og 

fyrirbyggt ótímabæra örorku (Sigurður Thorlacius, Gunnar Kr. Guðmundsson 

og Friðrik H. Jónsson, 2002).  

Guðrún Hannesdóttir (2009) rannsakaði í meistaraverkefni sínu árangur 

náms- og starfsendurhæfingar Hringsjár þar sem hún beitti blönduðu 
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rannsóknarsniði. Megindlegi hlutinn var könnun á reynslu og afdrifum 

nemanda Hringsjár á árunum 1987 til 2004. Spurningalisti var sendur í pósti 

til 257 einstaklinga og alls svöruðu 143 spurningalistanum. Niðurstöður leiddu 

í ljós að 66% þátttakendanna höfðu stundað vinnu og 64% stundað nám eftir 

að endurhæfingunni lauk.  

Anna Sigríður Einarsdóttir (2014) kannaði einnig árangur náms- og 

starfsendurhæfingar Hringsjár. Hún gerði netkönnun sem var send 91 

nemendum Hringsjár á árunum 2008 til 2011. Niðurstöður sýndu að 81% 

þátttakenda voru virkir í námi og/eða starfi og trú þeirra á eigin getu til að taka 

sjálfstæðar ákvarðanir um nám og störf hafði jákvæð tengsl við þessa þátttöku 

þeirra.  

Árið 2014 hafði meirihlutinn, eða 66%, þeirra sem höfðu útskrifast hjá 

Virk framfærslustöðu sem gaf til kynna starfsgetu og virka þátttöku á 

vinnumarkaði. Þetta þýddi að þeir voru ýmist í launaðri vinnu, virkir 

atvinnuleitendur eða í lánshæfu námi. Þarna hafði einnig komið í ljós að 

árangurinn var mestur þegar fólk kom inn snemma í veikindaferlinu og var enn 

í ráðningarsambandi við vinnuveitanda sinn (Vigdís Jónsdóttir, 2014). 

Bætt heilsa og lífsgæði 

Árangur af starfsendurhæfingu snýr að fleiri þáttum en endurkomu til 

vinnu eða í nám því hún getur einnig leitt til jákvæðra áhrifa á heilsu og líf 

fólks. Samkvæmt þjónustukönnun meðal útskrifaðra einstaklinga frá Virk telja 

þeir starfsendurhæfinguna hafa haft mikil áhrif á bætta sjálfsmynd og heilsan 

batnaði umtalsvert (Virk, 2018). Porter og Bejerholm (2018) gerðu slembna 

samanburðarrannsókn þar sem skoðuð voru áhrif annars vegar IES (Individual 

Enabling and Support) nálgunar og hins vegar hefðbundinnar 

starfsendurhæfingar á valdeflingu og alvarleika þunglyndis hjá einstaklingum 

með lyndisraskanir. Þátttakendur voru 61 á aldrinum 18 til 63 ára og komu frá 

fjórum göngudeildum í Svíþjóð. Niðurstöður sýndu að eftir 12 mánaða 

meðferð mældist tölfræðilega marktæk aukning á valdeflingu og minnkun á 

þunglyndi hjá IES hópnum sem lýsti sér í því að sjálfstraust þeirra jókst, þau 

voru bjartsýnni á framtíðina og upplifðu sig hafa meiri stjórn. Þennan 

marktæka mun var ekki að finna hjá þátttakendunum sem fengu hefðbundna 

starfsendurhæfingu. Aukin valdefling og vægara þunglyndi hjá IES hópnum 

birtust í meiri lífsgæðum og betri líðan en flýttu ekki fyrir endurkomu þeirra 

til vinnu þessa 12 mánuði sem rannsóknin stóð yfir.  

Í tilviksathugun Pálsdóttur, Grahn og Persson (2014) var hefðbundnum 

þverfaglegum starfsendurhæfingarúrræðum beitt í bland við óhefðbundnar 

aðferðir. Endurhæfingin átti sér stað í sérhönnuðum, náttúrulegum 

„heilsugarði“ þar sem mikil áhersla var lögð á skapandi viðfangsefni í öruggu 

og rólegu umhverfi og að njóta náttúrunnar (e. nature-based vocational 

rehabilitation). Þátttakendurnir, 21 talsins, höfðu verið í veikindaleyfi í 
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rúmlega fjögur og hálft ár að meðaltali þar sem sálrænir erfiðleikar vegna 

mikillar streitu var meginorsökin. Þeir voru á aldrinum 29 til 68 ára, allir með 

háskólagráðu og bjuggu við góðar félagslegar aðstæður. Prógrammið stóð yfir 

í 12 vikur og samanstóð af iðjuþjálfun, sjúkraþjálfun, sálfræðimeðferð og 

garðyrkju og öll íhlutun miðaði að því að styrkja og endurheimta innri kraft og 

stuðla þannig að bættri heilsu og auknum lífsgæðum. Gögnum var safnað með 

stöðluðum mælitækjum sem beindust m.a. að streitu, færni, heilsutengdum 

lífsgæðum og upplifun af og gildi athafna. Einnig voru tekin hálfstöðluð viðtöl 

í lok endurhæfingarinnar. Niðurstöður sýndu hvernig þátttakendur einbeittu sér 

að því að draga úr hraða og streitu í daglegu lífi, framkvæmdu viðfangsefni sín 

af meiri yfirvegun og gáfu sér meiri tíma til að njóta þess sem fram fór. Þeir 

eyddu meiri tíma úti í náttúrunni, félagsleg þátttaka jókst og meira jafnvægi 

varð í daglegu lífi þeirra. Ári eftir að starfsendurhæfingunni lauk höfðu 63% 

þátttakendanna snúið aftur til vinnu.  

Halldór S. Guðmundsson, Atli Hafþórsson, Bryndís Elfa 

Valdemarsdóttir, Kristján Már Magnússon og Guðný Björk Eydal (2010) 

gerðu úttekt á áhrifum starfsendurhæfingar á félagslega einangrun og virkni 

þátttakenda í starfsendurhæfingu Norðurlands. Beitt var margprófunarsniði og 

upplýsinga aflað með skimunarlista við upphaf og lok starfsendurhæfingar, 

spurningalista sem þátttakendur fylltu út og viðtölum við notendur, starfsmenn 

og stjórnendur. Þátttakendur í starfsendurhæfingunni voru 241 á aldrinum 18 

til 57 ára og hjá flestum var megin heilsufarsvandinn tengdur líkamlegri og 

andlegri vanlíðan þar sem depurð og kvíði voru í forgrunni. Tæp 85% 

þátttakanda töldu mesta ávinninginn vera aukið sjálfstraust og ríflega 

helmingur lýsti almennt betri heilsu og líðan. Meiri hlutinn, eða 60%, 

þátttakanda töldu einnig að dregið hefði úr félagslegri einangrun og að þátttaka 

í félagslífi og samskipti við fjölskylduna hefðu aukist. Námsleg og 

samfélagsleg þátttaka jókst að því leyti að fólk upplifði aukna hlutdeild og fann 

meiri ánægju í því sem það tók sér fyrir hendur. (Halldór S. Guðmundsson 

o.fl., 2010).  

Í eigindlegum hluta meistaraverkefnis síns tók Guðrún Hannesdóttir 

(2009) opin viðtöl við 12 manns, átta notendur sem höfðu verið metnir til 

örorku eða endurhæfingarlífeyris og fjóra fagaðila með sérfræðiþekkingu og 

reynslu á sviði atvinnumála og starfsendurhæfingar. Markmiðið var að fá fram 

upplifun notenda af aðstæðum sínum og sjónarmið sérfræðinga. Þátttakendur 

deildu almennt jákvæðri reynslu af Hringsjá og margir litu á hana sem 

vendipunkt í lífinu og upphaf að betri heilsu. Trú þeirra á eigin getu hafði aukist 

og þeir töldu sig hafa öðlast meiri félagsfærni og áræðni til að takast á við lífið. 

Fagaðilar töldu mikilvægt að hefja starfsendurhæfingu eins fljótt og auðið er 

því langtíma veikindi og fjarvera frá vinnumarkaði er áhættuþáttur hvað varðar 

endurkomu til vinnu. Reynsla þeirra var að fólk með litla menntun lenti frekar 

en hinir í erfiðleikum þegar heilsan brast og áttu síður afturkvæmt á 

vinnumarkaðinn. Þar töldu þau að konur stæðu líklega verr að vígi en karlarnir 
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vegna minni menntunar og reynslu. Kröfur samfélagsins væru að konur fari út 

að vinna, en hins vegar væri aðeins fábreytt vinna í boði fyrir fólk með einungis 

grunnskólapróf og litla sem enga vinnusögu. Fagfólkið taldi góða samvinnu 

stofnana og samþættingu þjónustu vera lykilatriði í starfsendurhæfingunni svo 

notendur fái notið þeirrar þjónustu sem þeir hafa þörf fyrir. 

Áhrifaþættir árangurs 

Kerfisbundin úttekt Cancelliere og félaga (2016) á 56 rannsóknum leiddi 

í ljós að ýmsir einstaklings- og heilsutengdir þættir höfðu áhrif á líkurnar á 

endurkomu fólks til vinnu. Hærra menntunarstig, góð félagsleg og fjárhagsleg 

staða, bjartsýni, og gott sjálfstraust juku líkurnar og sama átti við um góð tengsl 

við atvinnulífið, að vera í ráðningarsambandi og eiga kost á aðlögun á 

vinnustað. Þættir sem drógu úr líkunum voru m.a. hærri aldur, að vera kona, 

meiri verkir, hærra stig skerðingar, þunglyndi, erfið líkamleg vinna, að hafa 

áður verið frá vinnu vegna veikinda og skert færni við ýmsar athafnir. Auk 

þessa voru þættir sem tengdust starfsendurhæfingunni sjálfri sbr. úttekt 

Hoefsmit, Houkes og Nijhuis (2012).  

Kristín Siggeirsdóttir og félagar (2016) skoðuðu bakgrunn 519 manns 

og tengdu við árangur þeirra í starfsendurhæfingu. Rannsóknin var afturvirk 

og spannaði 14 ára tímabil. Öruggar tekjur höfðu langmesta forspárgildið fyrir 

það að snúa aftur til vinnu og þar voru sjúkradagpeningar mikilvægari en 

endurhæfingarlífeyrir. Þeim sem vegnaði vel voru yfirleitt eldri og voru lengur 

í starfsendurhæfingu en þeir sem vegnaði síður vel eða hættu í 

endurhæfingunni. Þessi tengsl voru hins vegar óveruleg.  

Sálrænir eiginleikar voru meginviðfangsefni Öyeflaten, Hysing og 

Eriksen (2008) sem gerðu framvirka ferilrannsókn til að skoða hvort 

forðunarhegðun, upplifun af veikindunum, huglægar heilsutengdar kvartanir 

og bjargráð hefðu forspárgildi um endurkomu til vinnu eftir 

starfsendurhæfingu. Þátttakendurnir 137 höfðu verið að meðaltali tíu og hálfan 

mánuð frá vinnu og helstu einkennin voru þreyta, verkir, svefnvandamál og 

depurð. Starfsendurhæfingin stóð í fjórar vikur og innihélt bæði hópþjálfun og 

einstaklingstíma með áherslu á líkamlegt og andlegt atgervi. Niðurstöður 

leiddu í ljós að forðunarhegðun, þ.e. óttinn við að snúa aftur til vinnu, var 

sterkasti neikvæði áhrifaþátturinn. Aðrir þættir, s.s. lágt menntunarstig, 

huglægar heilsutengdar kvartanir og sterk neikvæð upplifun af veikindunum 

stuðluðu að forðunarhegðuninni og höfðu þannig óbein áhrif á endurkomu til 

vinnu. 
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Starfsendurhæfing á Íslandi 

Rætur starfsendurhæfingar á Íslandi má rekja til tveggja ólíkra fyrirbæra, 

annars vegar breyttra áherslna í meðferð geðsjúkra og hins vegar 

berklafaraldursins. Í báðum tilvikum var litið á vinnu sem öfluga aðferð til að 

bæta heilsu fólks og stuðla að þátttöku þess í samfélaginu (Gils Guðmundsson, 

1988; Helgi Tómasson, 1936).  

Fyrsta geðsjúkrahús á Íslandi var stofnað að Kleppi árið 1907 og þar var 

einnig rekið stórbú allt til ársins 1957. Sumir sjúklingar spítalans störfuðu við 

búið og tóku jafnframt þátt í ýmsum störfum á spítalanum. Markvissar 

vinnulækningar hófust síðan á Kleppi 1936 en markmið þeirra var að bæta 

heilsu fólks og auka færni þess til að takast á við daglegt líf utan 

sjúkrahúsveggjanna (Óttar Guðmundsson, 2007).  

Vinnuheimilið að Reykjalundi var stofnað í febrúar árið 1945 af 

Sambandi íslenskra berkla- og brjóstholssjúklinga (SÍBS), en þar fengu 

berklasjúklingar húsnæði og tækifæri til að takast á við létt störf allt eftir getu 

hvers og eins og undir eftirliti læknis. Fólk stundaði ýmsar iðngreinar og 

verklegt iðnnám og gafst þar með tækifæri til þess að endurheimta krafta sína 

og læra eitthvað nýtt. Svipuð starfsemi var tekin upp á Kristneshæli í 

Eyjafjarðarsveit þremur árum síðar (Gils Guðmundsson, 1988).  

Þegar berklaveikin fór að láta undan síga þróaðist starfsemi 

Reykjalundar og Kristness yfir í alhliða endurhæfingu fyrir fólk með ýmiss 

konar heilsufarsvanda. Árið 1959 stofnaði SÍBS Múlalund, en hann var 

hugsaður sem vinnustaður fyrir þá sem áttu í erfiðleikum með að fá störf við 

hæfi að lokinni almennri endurhæfingu (Gils Guðmundsson, 1988). Nokkrir 

samsvarandi vinnustaðir og þjónustueiningar urðu til í kjölfarið (Halldór S. 

Guðmundsson, 2012) og hafa allmargar þeirra verið starfræktar síðan. Lög um 

málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 voru verulegur áhrifavaldur í þessari þróun, 

en þau kveða á um að fötluðu fólki skuli standa til boða aðstoð til að starfa á 

almennum vinnumarkaði (Halldór Guðmundsson, 2012).  

Í lok tuttugustu aldar og byrjun þeirrar tuttugustu og fyrstu varð 

verulegur vaxtarbroddur í starfsendurhæfingu á Íslandi og þá litu dagsins ljós 

ýmsar starfsendurhæfingarstöðvar með það að markmiði að endurhæfa fólk til 

náms eða vinnu eftir veikindi eða slys (Guðrún Sigurjónsdóttir, 2014). Þær 

höfðu mismunandi áherslur og voru ólíkar að stærð og rekstrarformi. Sumar 

lögðu áherslu á nám, aðrar á almenn ólaunuð störf og enn aðrar á að endurhæfa 

fólk til launaðra starfa (Halldór Guðmundsson, 2012). Rekstur stöðvanna var 

ýmist á höndum einkaaðila eða í samvinnu einkaaðila og hins opinbera 

þjónustukerfis. Kostnaður vegna starfsendurhæfingar var á þessum tíma ýmist 

greiddur af ríki eða sveitafélögum sem voru með þjónustusamninga við 

stöðvarnar (Guðrún Sigurjónsdóttir, 2014).  

Almannatryggingarlögin breyttust 1999 og þá var m.a. gert ráð fyrir 

þátttöku Tryggingastofnunar (TR) í endurhæfingu óvinnufærs fólks og henni 
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heimilað að gera þjónustusamninga við endurhæfingarstofnanir. Einnig var 

þess krafist að fólk fengi endurhæfingu áður en örorkumat færi fram (Lög nr. 

62/1999). Í kjölfarið kom TR á fót endurhæfingarteymi sem hafði það hlutverk 

að meta möguleika óvinnufærs fólks til endurhæfingar og úrskurða um hvort 

hún væri líkleg til að auka starfshæfni þess (Sigurður Thorlacius o.fl., 2005).  

Flestir starfsendurhæfingarstaðir voru og eru enn á 

höfuðborgarsvæðinu, bæði stórir með fjölbreytilega starfsendurhæfingu og 

smáir fyrir afmarkaða hópa (Halldór Guðmundsson, 2012). Útbreiðsla 

starfsendurhæfingar um land allt var studd af nýjum lögum um 

vinnumarkaðsaðgerðir nr.55/2006 sem kölluðu eftir samþættingu aðgerða til 

að auka atvinnuþátttöku þeirra sem standa höllum fæti á almennum 

vinnumarkaði óháð heilsufari. Með þessum lögum fékk Vinnumálastofnun 

aukið hlutverk í tengslum við starfsendurhæfingu einstakra hópa 

(Vinnumálastofnun, 2007).  

Árið 2008 tók til starfa sérstakt samningateymi á vegum 

forsætisráðuneytis, félags- og tryggingamálaráðuneytis, 

heilbrigðisráðuneytisins og menntamálaráðuneytisins sem sá um 

samningagerð við starfsendurhæfingarstöðvar um starfsendurhæfingu. 

Tveimur árum síðar var þessi ábyrgð alfarið færð yfir til félags- og 

tryggingamálaráðuneytisins. Á árunum 2006 til 2010 var ríkið með 

þjónustusamning við a.m.k. 14 starfsendurhæfingarstöðvar víðs vegar um 

landið (139. Löggjafarþing, þskj. 1735-671. Mál. 2011). 

Í kjarasamningum árið 2008 milli Alþýðusambands Íslands (ASÍ) og 

Samtaka atvinnulífsins (SA) var samið um stofnun Virk 

starfsendurhæfingarsjóðs. Þar með varð til nýtt fyrirkomulag innan 

starfsendurhæfingar en framlögum í sjóðinn skal ráðstafað til að greiða fyrir 

starfsendurhæfingarúrræði fyrir fólk sem er óvinnufært vegna heilsubrests 

(Alþýðusamband Íslands, 2008). Með tilkomu Virk starfsendurhæfingarsjóðs 

varð til nýr aðili sem greiddi fyrir atvinnutengda starfsendurhæfingu sem áður 

hafði alfarið verið á ábyrgð ríkis og sveitarfélaga (Guðrún Sigurjónsdóttir, 

2014). Virk starfsendurhæfingarsjóður hóf starfsemi sína 2009 og í kjölfarið 

varð veruleg áherslubreyting í starfsendurhæfingu hér á landi (Vigdís 

Jónsdóttir, 2013).  

Árið 2012 tóku gildi lög nr. 60/2012 um atvinnutengda 

starfsendurhæfingu og starfsemi starfsendurhæfingarsjóða. Lögin eiga að 

tryggja öllum sem þurfa atvinnutengda starfsendurhæfingu að uppfylltum þeim 

skilyrðum að viðkomandi hafi vottaðan heilsubrest frá lækni, hann stefni á 

þátttöku á vinnumarkaði og sé fær um að taka þátt í viðeigandi 

starfsendurhæfingu sem er líkleg til að skila árangri á þeim tíma sem hún er 

veitt. Þá kemur einnig fram að atvinnutengd starfsendurhæfing skuli byggð á 

einstaklingsbundinni áætlun þar sem unnið er með styrkleika fólks samhliða 

því að draga úr áhrifum þeirra hindrana sem skerða starfsgetu þess. Í lögunum 

er lögð áhersla á að stofnanir ríkis og sveitarfélaga vinni náið saman með 
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starfsendurhæfingarsjóðum til að tryggja einstaklingum skilvirka og 

heildstæða endurhæfingu. Einnig er kveðið á um að öllum launamönnum og 

þeim sem eru í atvinnurekstri eða með sjálfstæða starfsemi á aldrinum 16 til 

70 ára skuli tryggður réttur til atvinnutengdar starfsendurhæfingar með 

greiðslu iðgjalds í starfsendurhæfingarsjóð. Sama gildir um þá sem fá greiðslur 

úr sjúkrasjóðum eða atvinnuleysistryggingasjóði. Einnig er gert ráð fyrir að 

aðilar utan vinnumarkaðar séu tryggðir, þ.á.m. þeir sem eru á framfærslu 

sveitarfélaga (Lög nr. 60/2012). Eftir setningu laganna 2012 um atvinnutengda 

starfsendurhæfingu hætti ríkið að mestu að greiða fyrir starfsendurhæfingu 

samkvæmt fyrri þjónustusamningum og sá kostnaður færðist yfir til Virk 

(Vigdís Jónsdóttir, 2013).  

Fjöldi þeirra sem leita eftir þjónustu Virk hefur aukist jafnt og þétt frá 

upphafi starfseminnar, en frá stofnun Virk hafa 12856 manns fengið þjónustu 

(Vigdís Jónsdóttir, 2018). Á árinu 2015 bárust Virk alls 2879 beiðnir og þar af 

fengu 1829 manns eða tæplega 64% þjónustu í kjölfarið. Rúmlega eitt þúsund 

manns, eða 36%, var ýmist hafnað vegna þess að þeir uppfylltu ekki 

þjónustuskilyrðin skv. lögunum. þeir afþökkuðu þjónustu eða þeim var vísað í 

önnur úrræði (Ingibjörg Loftsdóttir, 2016). 

Hlutverk Virk er tvíþætt, þ.e. annars vegar að draga úr líkunum á því að 

launafólk hverfi af vinnumarkaði vegna varanlegrar örorku með því að auka 

virkni þess og hins vegar að efla starfsendurhæfingu og önnur viðeigandi 

úrræði (Ríkisendurskoðun, 2012). Virk starfsendurhæfingarsjóður gegnir 

einnig því hlutverki að skipuleggja, hafa umsjón með og fjármagna þjónustu á 

sviði atvinnulegrar starfsendurhæfingar í samstarfi við atvinnurekendur, 

stéttarfélög, lífeyrissjóði og opinberar stofnanir samkvæmt lögum um 

atvinnutengda starfsendurhæfingu nr. 60/2012. Virk 

starfsendurhæfingarsjóður var nær eingöngu fjármagnaður með framlagi frá 

atvinnulífinu fyrstu árin, en með gildistöku laga nr. 60/2012 um atvinnutengda 

starfsendurhæfingu hófu lífeyrissjóðir að greiða framlag til Virk og árið 2015 

einnig ríkið (Vigdís Jónsdóttir, 2018). Viðamikið samstarf er við sjúkrasjóði 

stéttarfélaganna um land allt um þjónustu sérhæfðra ráðgjafa í 

starfsendurhæfingu og eru starfandi ráðgjafar nú um 55 talsins. Á 

aðalskrifstofu Virk eru starfandi um 40 sérfræðingar á sviði 

starfsendurhæfingar en þessir sérfræðingar og ráðgjafar Virk starfa saman í 

þverfaglegum teymum (Vigdís Jónsdóttir, 2013 og 2018). Hin eiginlega 

starfsendurhæfing fer ekki fram hjá Virk heldur sér stofnunin um að gert sé 

þverfaglegt mat á endurhæfingarþörf þeirra sem leita til hennar og síðan er 

fólki vísað áfram í viðeignandi starfsendurhæfingarúrræði. Aðgengi að 

þjónustu Virk er í gegnum lækni sem sendir beiðni um þjónustu fyrir þá er 

þurfa á starfsendurhæfingu að halda (Vigdís Jónsdóttir, 2013). Virk er í 

samstarfi við fjöldann allan af þjónustuaðilum víðsvegar um landið, s.s. 

starfsendurhæfingarstöðvar, sálfræðinga, sjúkraþjálfara og iðjuþjálfa, um kaup 

á starfsendurhæfingarúrræðum (Ragnhildur Berta Bolladóttir, 2016). Allir 
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notendur Virk hafa ráðgjafa sér til halds og trausts sem heldur utan um 

starfsendurhæfingarferlið (Ingibjörg Loftsdóttir, 2016). 

Til að mæta þörfum notenda á sem skilvirkastan hátt er Virk með 

þrepaskipta þjónustu. Flestum dugar hin almenna þjónusta sem Virk kaupir af 

ýmsum aðilum eins og sjúkraþjálfun, sálfræðiviðtöl, heilsuefling og ýmiss 

konar námskeið. Þegar um alvarlegri vanda er að ræða sem krefst öflugra 

utanumhalds er leitað eftir sérhæfðu þverfaglegu inngripi, sem oftast er 

þjónusta á starfsendurhæfingarstöð þar sem bæði er veittur öflugur stuðningur 

og boðið upp á þátttöku í ýmsum verkefnum. Samstarf Virk og 

starfsendurhæfingarstöðva byggist á reglulegum þverfaglegum rýnifundum 

þar sem farið er markvisst yfir mál þeirra sem fá þjónustu stöðvanna skv. 

beiðni Virk. Fagfólk á hverju landsvæði tekur einnig þátt í þróun 

starfsendurhæfingar í samvinnu við ráðgjafa og sérfræðinga Virk með því 

markmiði að auka og bæta upplýsingarflæði milli endurhæfingaraðila, 

skilvirkni og fagleg vinnubrögð (Ásta Sölvadóttir, 2018). 

Rannsóknin  

Starfsendurhæfing hefur verið töluvert rannsökuð erlendis út frá ýmsum 

sjónarhornum. Á Íslandi er lítið um birtar rannsóknir á þessu sviði en töluvert 

um úttektir og skýrslur. Úttektirnar hafa beinst að aðstæðum fólks og árangri 

þar sem oftast eru notuð fyrirliggjandi gögn. Í þeim rannsóknum sem gerðar 

hafa verið hér á landi er nokkuð um að gögnum sé safnað frá notendum með 

viðtölum eða með spurningalistum, en lítið er um að gagna sé aflað frá þeim 

sem starfa við starfsendurhæfingu. Reynsla þeirra og viðhorf eru því 

viðfangsefni þessarar rannsóknar.  

Tilgangur og rannsóknarspurning 

Tilgangur rannsóknarinnar er að fá innsýn í stöðu og þróun 

starfsendurhæfingar á Íslandi frá sjónarhóli fagfólks sem starfar á sviðinu. 

Skoðað verður hvort og með hvaða hætti þróun í málaflokknum hefur haft áhrif 

á störf þeirra og starfsumhverfi og hvernig þeir líta á árangur 

starfsendurhæfingar. 

Eftirfarandi rannsóknarspurning var sett fram: Hver er reynsla 

starfsfólks starfsendurhæfingarstöðva af stöðu og þróun starfsendurhæfingar á 

Íslandi? 
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Gildi og takmarkanir rannsóknar 

Rannsóknin varpar ljósi á þróun starfsendurhæfingar hér á landi 

undanfarin ár og stöðu hennar í dag frá sjónarhóli þeirra sem við hana starfa 

innan starfsendurhæfingarstöðvanna. Vonast er til að niðurstöðurnar nýtist 

fagfólki sem og öðrum er koma að málefnum starfsendurhæfingar við 

endurskoðun og framtíðarskipulag greinarinnar. Helsta takmörkun 

rannsóknarinnar er lengd rannsóknartímabilsins, en fyrstu gögnunum var 

safnað rúmlega tveimur árum áður en úrvinnslu lauk. Þróunin í málaflokknum 

er ör og breytingar gætu vel hafa orðið á þessum tíma sem dregur úr hagnýtu 

gildi rannsóknarinnar.  

Bakgrunnur rannsakanda 

Rannsakandi er iðjuþjálfi og hefur starfað við endurhæfingu barna og 

fullorðinna frá því árið 2001, en síðustu fimm árin við starfsendurhæfingu sem 

ráðgjafi hjá Virk. Áhugi á þróun starfsendurhæfingar hefur aukist í áranna rás 

í takt við vaxandi reynslu í starfi. Rannsakandi er meðvitaður um að eigin 

reynsla og fyrirfram gefnar hugmyndir geta haft áhrif í rannsóknarferlinu. 

Hann hefur því reynt af fremsta megni að gæta hlutleysis og leggja eigin 

hugmyndir til hliðar. 
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Kafli 2 Aðferðarfræði 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir aðferðarfræði rannsóknarinnar. 

Fjallað er um hugmyndafræðilega nálgun, val á þátttakendum og aðferðirnar 

sem notaðar voru við gagnaöflun og gagnagreiningu. Í lokin er fjallað um 

réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar sem og siðferðilega þætti. 

Rannsóknarsnið 

Rannsóknin var gerð innan eigindlegrar rannsóknarhefðar. Fræðimenn 

telja að fræðilegar undirstöður eigindlegra rannsókna byggi á fjórum 

heimspekilegum forsendum, þ.e. verufræði (e. ontology), þekkingarfræði (e. 

epistemological), gildi (e. axiology) og aðferðarfræði (e. methodology) 

(Creswell,2013). Verufræðin fjallar um eðli raunveruleikans og hvernig 

raunveruleikinn er margbreytilegur í augum fólks. Í eigindlegum rannsóknum 

fanga rannsakendur mismunandi raunveruleika og reynslu þátttakenda í 

gegnum samræður. Manneskjan er í eðli sínu samskiptavera þar sem 

tungumálið er undirstaða raunveruleikans og því má skilja mannlegan 

raunveruleika út frá samræðum milli fólks. Með eigindlegum rannsóknum er 

því hægt að sýna fram á hvernig raunveruleikinn er margbreytilegur og 

mismunandi eftir því hver á í hlut (Creswell, 2013; Brinkmann og Kvale, 

2015).  

Verufræðin leggur grundvöll að þekkingarfræðinni (e. epistemology), 

sem fjallar um eðli og uppsprettu þekkingar (Crotty, 1998). Þekking verður til 

í gegnum huglæga reynslu fólks, þ.e. hvernig það sér og skynjar heiminn 

(Creswell, 2013; Crotty, 1998). Brinkmann og Kvale (2015) líkja 

þekkingaröflun við ferðalag þar sem rannsakandinn setur sig í spor ferðalangs 

sem fer um, skoðar landið og á í samræðum við fólk sem hann hittir á leið 

sinni. Ferðalangurinn eða rannsakandinn endursegir svo sögu þeirra sem hann 

ræddi við á ferðalaginu þar sem reynsla og sjónarmið þeirra koma fram. 

Rannsóknargögn eru því hið talaða orð sem breytt er yfir í texta við úrvinnslu 

gagnanna í rannsóknarferlinu (Helga Jónsdóttir, 2013).  

Í eiginlegum rannsóknum er mikilvægt að rannsakandinn geri grein fyrir 

viðhorfum sínum og gildismati og sé meðvitaður um áhrif þeirra á 

rannsóknarferlið. Gildi (e. axiology) eru þýðingarmikil og rannsakendur þurfa 

að gangast við eigin gildismati og viðurkenna eðli gildishlaðinna upplýsinga 

sem koma fram í gagnaöflun (Creswell, 2013).  

Aðferðafræði (e. methodology) eigindlegra rannsókna byggist á 

aðleiðslu þar sem skilningurinn mótast af reynslu rannsakandans við 

gagnaöflunina og greiningu rannsóknargagnanna (Creswell, 2013). 

Eigindlegar rannsóknir gefa okkur innsýn í reynsluheim fólks séðan með þeirra 
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augum og tengingu þess við félagslegt umhverfi sitt og þannig náum við að 

laða fram sammannlega reynslu (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013; Merriam, 2002; 

Helga Jónsdóttir, 2013).  

Til að leita svara við rannsóknarspurningunni „Hver er reynsla 

starfsfólks starfsendurhæfingarstöðva af stöðu og þróun starfsendurhæfingar á 

Íslandi?“ var stuðst við vinnulag grundaðrar kenningar. Grunduð kenning var 

upphaflega sett fram af fræðimönnunum Glaser og Strauss árið 1967 og á rætur 

að rekja til félagsfræði. Helsta einkenni grundaðrar kenningar er hin 

kerfisbundna greining á gögnunum þar sem markmiðið er að þróa 

yfirgripsmikinn skilning og stundum kenningar á grundvelli þeirra. 

Gagnaöflunin byggist alla jafna á viðtölum við einstaklinga og/eða hópa og 

vettvangsathugunum. Í rannsóknarferlinu er stöðugt samspil á milli 

gagnasöfnunar og gagnagreiningar og gögnin eru sífellt borin saman við og 

spegluð í niðurstöðunum, en þetta er nefnt sífelldur samanburður (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013; Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 2013; Creswell, 2013; 

Charmaz, 2014). 

Val á þátttakendum 

Þátttakendur í eigindlegar rannsóknir eru valdir vegna þeirrar reynslu 

sem þeir hafa af fyrirbærinu sem er verið að skoða. Í fræðilegu úrtaki (e. 

theoritical sampling) er leitast við að fá sem mesta breidd í þátttakendahópinn 

þannig að hann endurspegli sem best það svið sem verið er að afla upplýsinga 

um. Fjöldi þátttakenda er því ekki fyrirfram ákveðinn heldur er bætt við 

þátttakendum og gögnum safnað þar til nýjar upplýsingar eru hættar að koma 

fram og mettun hefur náðst (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013; 

Charmaz, 2014). 

Þátttakendurnir í þessari rannsókn höfðu allir reynslu af viðfangsefni 

rannsóknarinnar, en þeir voru háskólamenntaðir starfsmenn 

starfsendurhæfingarstöðva víða um land. Í upphafi rannsóknarferlisins var haft 

samband símleiðis við forstöðumenn stöðvanna, þar sem rannsóknin var kynnt 

og óskað eftir aðstoð þeirra við að finna þátttakendur í rannsóknina. Símtalinu 

var fylgt eftir með formlegu kynningarbréfi (viðauki A). Hlutverk 

forstöðumannanna var að kynna rannsóknina fyrir fagmenntuðu starfsfólki 

staðarins og kanna áhuga þeirra á þátttöku. Eina skilyrðið var að hafa starfað 

a.m.k. eitt ár á staðnum. Allir forstöðumennirnir brugðust jákvætt við beiðninni 

og sendu rannsakanda nöfn, símanúmer og netföng þeirra sem höfðu gefið kost 

á að taka þátt. Þátttakendur fengu síðan sent í tölvupósti sama kynningarbréfið 

og yfirmenn þeirra. Viðmælendur voru boðaðir til þátttöku og skrifuðu undir 

upplýst samþykki áður en gagnasöfnun hófst (viðauki B). Þátttakendur voru 

18 talsins, tveir karlmenn og sextán konur. Menntun flestra þeirra var á sviði 

heilbrigðis- félags- eða menntavísinda, s.s. félagsráðgjöf, iðjuþjálfun, náms- 
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og starfsráðgjöf, sálfræði, eða sjúkraþjálfun, og þeir gegndu ýmsum 

hlutverkum á starfsendurhæfingarstöðvunum. 

Gagnasöfnun 

Gagnaöflun fór fram á tímabilinu mars 2016 til júní 2017. Gögnum var 

safnað með rýnihópaumræðum og einstaklingsviðtölum en báðar aðferðir 

nýtast vel til þess að fá innsýn í og öðlast skilning á viðhorfum og reynslu 

þátttakanda af viðfangsefni rannsóknarinnar (Sóley S. Bender, 2013). Viðtöl 

eru oft miðpunktur gagnaöflunar í eigindlegum rannsóknum á sviði 

félagsvísinda og heilbrigðisvísinda og ýmist notuð ein sér eða samhliða öðrum 

aðferðum (Rapley, 2007; Helga Jónsdóttir, 2103). Rýnihópasamtöl nýtast 

sérstaklega vel þegar lítil vitneskja er til um viðfangsefnið og stuðla að meiri 

yfirsýn og dýpt en í einstaklingsviðtölum vegna þeirra samræðna sem verða 

innan hópsins (Krueger og Casey, 2015; MacNaghten og Myers, 2004).  

Þegar vinnulagi grundaðrar kenningar er beitt er gagnaöflun viðvarandi 

allt rannsóknarferlið, eða þar til nýjar upplýsingar hætta að koma fram og 

ákveðinni mettun náð (Charmaz, 2014). Mikilvægt er að rannsakandi skrái hjá 

sér minnispunkta ef nýjar hugmyndir eða athugasemdir koma fram og nýti þær 

í áframhaldandi gagnaöflun. Skráning athugasemda og minniatriða hvetur 

einnig rannsakandann til þess að staldra við og rýna í gögnin á öllum stigum 

rannsóknarinnar (Charmaz, 2014).  

Fimmtán þátttakendur tóku þátt í þremur rýnihópum, fjórir í fyrsta 

hópnum, fimm í öðrum og sex í þeim þriðja. Umræður tóku á bilinu 70 til 90 

mínútur. Á höfuðborgarsvæðinu fóru samræðurnar fram í fundarherbergi á 

vegum rannsakanda, en á landsbyggðinni á einni af starfsstöðvunum.  

Mikilvægt er að stjórnandi (e. moderator) rýnihópa hafi skilning og 

þekkingu á viðfangsefni rannsóknarinnar, en hann hefur það hlutverk að stýra 

samræðunum, spyrja spurninga, hlusta og sjá til þess að allir fái tækifæri til að 

tjá sig. Þá er einnig mikilvægt að hafa „aðstoðar stjórnanda“ sér við hlið (e. 

assistant moderator) (Krueger og Casey, 2015). Þessi leið var notuð hér, en 

rannsakandi stjórnaði hópsamræðunum og meðrannsakandi var honum til 

aðstoðar við hljóðritun og skráningu minnispunkta. Stuðst var við 

viðtalsramma (viðauki C) sem innihélt nokkrar opnar meginspurningar. 

Samræðurnar voru hljóðritaðar og síðan afritaðar orðrétt yfir á tölvutækt form.  

Þegar öllum hópasamræðum var lokið voru tekin þrjú einstaklingsviðtöl 

við þátttakendur sem ekki áttu þess kost að taka þátt í hópi vegna 

landfræðilegrar staðsetningar. Þessi viðtöl fóru fram símleiðis og voru 

hljóðrituð í gegnum tölvusíma. Stuðst var við viðtalsramma sem tók mið af því 

sem fram hafði komið í hópsamræðunum en þeim upplýsingum var nánar fylgt 

eftir í einstaklingsviðtölunum. Viðtölin voru 50-60 mínútur að lengd og eins 

og rýnihópasamræðurnar afrituð orðrétt yfir á tölvutækt form. 
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Gagnagreining  

Gagnagreining hófst með ítarlegum lestri afrituðu samtalanna og um 

leið skráði rannsakandi athugasemdir sínar og gerði samantekt. Við hina 

formlegu greiningu var beitt vinnulagi grundaðrar kenningar út frá 

hugmyndum Charmaz (2014) með tveggja fasa kóðun, þ.e. upphafskóðun (e, 

initial coding) og markvissri kóðun (e. focused coding). Kóðun er skipuleg og 

kerfisbundin tækni, þar sem rannsakandinn skilgreinir gögnin og öðlast innsýn 

í merkingu þeirra og hún er því mikilvægur hlekkur milli öflunar gagnanna og 

myndunar hugmynda og kenninga á grundvelli þeirra (Unnur Guðrún 

Óskarsdóttir, 2013; Charmaz, 2014). Í upphafskóðuninni eru gögnin opnuð 

upp, bútuð niður og skoðuð vandlega til að öðlast skilning á hvaða upplýsingar 

eru mikilvægar í gögnunum. Í markvissu kóðuninni eru svo dregin fram þau 

kóð sem koma hvað oftast fyrir í upphafskóðuninni eða hafa meiri þýðingu en 

önnur og búin til ný kóð til að lýsa gögnunum sem best (Charmaz, 2014).  

Eftir að gögnin höfðu verið lesin vandlega var farið yfir þau línu fyrir 

línu og tillögur að kóðum skrifaðar á spássíu skjalanna. Í markvissu kóðuninni 

voru síðan valin mikilvægustu og algengustu kóðin þau flokkuð í meginþemu 

sem samanstóðu af nokkrum undirþemum. Í ferlinu breyttust heiti á þemum og 

undirþemum þar til náðist að búa til skýra mynd af reynslu þátttakenda. 

Réttmæti og áreiðanleiki  

Hugtökin réttmæti og áreiðanleiki eru notuð sem ákveðin mælikvarði á 

gæði og nákvæmni rannsókna, en í eigindlegum rannsóknum er oftast talað um 

þetta tvennt sem trúverðugleika (Curtin og Fossey, 2007). Í eigindlegum 

rannsóknum byggir réttmæti eða trúverðugleiki á nákvæmum og vönduðum 

vinnubrögðum, gæðum rannsóknargagna og er þannig mælikvarði á 

sannleiksgildi rannsóknarinnar. Réttmæti eigindlegra rannsókna lýsir því 

hversu trúverðug framsetning rannsakandans er á niðurstöðum 

rannsóknarinnar (Brinkmann og Kvale, 2015; Sigríður Halldórsdóttir og 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Til að fá sem raunsannasta mynd (e. credibility) af reynslu starfsfólks 

starfsendurhæfingarstöðvanna, voru valdir þátttakendur sem höfðu víðtæka 

reynslu og þekkingu á viðfangsefninu, notaðar tvær gagnaöflunaraðferðir, 

rýnihópar og einstaklingsviðtöl, ásamt því að leiðbeinendur fóru einnig yfir 

gögnin og tóku þannig þátt í gagnagreiningunni. Með þessum aðferðum verða 

oft samlegðaráhrif sem auka gæði rannsóknarinnar (Sigríður Halldórsdóttir og 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Rýnihópar og einstaklingsviðtöl eru skyldar 

gagnaöflunaraðferðir og eiga það sameiginlegt að skapa eigindleg gögn (Sóley 

S. Bender, 2013). Í þessari rannsókn var megin áherslan á rýnihópasamræður 
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til að fá sem mesta innsýn og dýpt í viðfangsefnið (Krueger og Casey, 2015). 

Í rýnihópasamræðunum sem og einstaklingsviðtölunum var leitast við að gefa 

viðmælendum nægan tíma til að segja frá en einnig var staldrað við til að fá 

staðfestingu á skilningi rannsakandans á því sem viðmælendur sögðu (Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Yfirfærslugildi (e. tranferability) vísar til alhæfingargildis niðurstaðna 

og snýst því um notagildi rannsóknarinnar (Sigríður Halldórsdóttir og 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Til að auka líkur á yfirfærslugildi komu 

viðmælendur frá öllum starfsendurhæfingarstöðvum landsins að einni 

undanskilinni vegna tengsla rannsakanda við stöðina. Með því að hafa 

þátttakendur frá öllum þessum stöðvum jukust líkurnar á því að hægt yrði að 

yfirfæra reynslu þeirra og sjónarmið yfir á starfsemi starfsendurhæfingarstöðva 

á Íslandi. Sjónarmið þátttakenda í rannsókninni gilda hins vegar ekki fyrir 

annað fagfólk sem starfar við starfsendurhæfingu á annars konar vettvangi.  

Áreiðanleiki eða traustleiki (e. dependability) eigindlegra rannsókna 

snýst um það trausta og stöðuga lýsingu á vinnubrögðunum að aðrir geti 

endurtekið rannsóknina (Brinkmann og Kvale, 2015, Ballinger, 2004). Þetta 

var haft í huga við lýsingu rannsóknarferlisins hér að ofan. 

Hugtakið staðfestanleiki (e. comfirmability) er viðmið fyrir hlutleysi í 

eigindlegum rannsóknum. Staðfestanleika er náð þegar sannleiksgildi, 

notagildi og stöðugleika hefur verið náð í rannsóknarniðurstöðum (Ballinger, 

2004; Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Til að auka á 

nákvæmni og hlutlægni (e. objectivity) við gagnagreiningu og framsetningu 

niðurstaðna var vinnulagi grundaðrar kenningar fylgt í hvívetna. Áhersla var 

lögð á að samræmi væri á milli rannsóknarspurningar, gagnasöfnunaraðferðar 

og gagnagreiningar. Rannsakandi leitaðist við að greina frá stöðu núverandi 

þekkingar á sviðinu og að setja fram nýja þekkingu út frá niðurstöðum 

rannsóknarinnar í samhengi við fyrirliggjandi þekkingu.  

Það getur verið vandasamt verk að rannsaka eigin starfsvettvang og því 

mikilvægt að rannsakandi sé meðvitaður um eigin afstöðu og sjónarhorn 

(Snæfríður Þóra Egilson, 2006). Rannsakandi þekkir vel til málaflokksins og 

hefur starfað sl. 5 ár sem ráðgjafi Virk í starfsendurhæfingu. Hann þurfti því 

að leggja sig fram við að leggja sínar skoðanir til hliðar og vera meðvitaður 

um að sýna hlutleysi, bæði í samtölunum og greiningarvinnunni. Þetta var þó 

nokkur áskorun þar sem viðfangsefni rannsóknarinnar tengist faglegu 

áhugasviði og starfsvettvangi rannsakanda. 

Siðfræðileg atriði 

Í rannsóknarsiðfræði gilda fjórar höfuðreglur sem hafa skal að leiðarljósi 

í rannsóknarferlinu. Reglurnar fjórar eru kenndar við sjálfræði, skaðleysi, 

velgjörðir og réttlæti (Sigurður Kristinsson, 2013). Sjálfsræðisreglan kveður á 
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um virðingu fyrir manneskjunni og réttar til sjálfstæðis. Öryggi og sjálfstæði 

þátttakenda var tryggt með þeim hætti að þátttakendum var kynnt 

trúnaðarskylda rannsakanda og að farið yrði með gögnin sem trúnaðargögn. 

Einnig að þátttaka þeirra yrði ekki rekjanleg og að upptökunum yrði eytt að 

úrvinnslu lokinni. Þátttakendur tóku því upplýsta og óþvingaða ákvörðum um 

þátttöku í rannsókninni (Sigurður Kristinsson, 2013).  

Skaðleysisreglan kveður á að umfram allt skuli forðast að skaða 

þátttakendur og að þátttaka feli ekki í sér ónauðsynlega áhættu. Til þess að 

þátttakendur og starfsstöðvar yrðu ekki persónugreinanlegar þurfti að vanda til 

framsetningar niðurstaðna, en það er vandasamt þegar um lítið samfélag er að 

ræða (Sigurður Kristinsson, 2013). Í velgjörðarreglunni segir að rannsóknin 

skuli vera til hagsbóta fyrir þátttakendur eða aðra er tengjast viðfangsefninu 

(Sigurður Kristinsson, 2013). Með þátttöku sinni hafa þátttakendur lagt til 

ákveðna þekkingu og reynslu sem nýta má við að efla gæði 

starfsendurhæfingar hér á landi. Þeir miðluðu skoðunum sínum og 

hugmyndum um þróun þjónustunnar, hvað mætti betur fara og hvað er jákvætt 

við þjónustuna. Síðasta höfuðreglan er réttlætisreglan þar sem ítrekað er 

mikilvægi þess að vernda hópa sem hafa veika stöðu í samfélaginu. Reglan 

gerir þær kröfur að viðmælendur séu verndaðir fyrir áhættu með þátttöku sinni 

í rannsókninni (Sigurður Kristinsson, 2013). Viðfangsefnið snerti þátttakendur 

ekki persónulega og því talin lítil hætta á að viðtölin yllu tilfinningaróti og þess 

vegna ekki gerðar neinar sérstakar varúðar ráðstafanir í þeim efnum. 

Samkvæmt lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 

77/2000 var rannsóknin tilkynnt til persónuverndar þar sem hún fékk númerið 

S7696. Ekki var þörf á að sækja um leyfi frá Vísindasiðanefnd þar sem ekki 

var verið að vinna með heilbrigðisupplýsingar eða safna gögnum frá 

viðkvæmum hópi. 
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Kafli 3 Niðurstöður  

Spurningin sem leiddi þessa rannsókn var: Hver er reynsla starfsfólks 

starfsendurhæfingarstöðva af stöðu og þróun starfsendurhæfingar á Íslandi. Til 

að svara spurningunni var rætt við 18 manns sem störfuðu á þessu sviði 

víðsvegar um landið. Viðræðurnar fóru fram ýmist í rýnihópum eða sem 

einstaklingsviðtöl.  

Gagnagreining leiddi í ljós tvö megin þemu Aðstæður 

starfsendurhæfingar og Þjónusta starfsendurhæfingarstöðva (sjá mynd 1). Það 

fyrra Aðstæður starfsendurhæfingar lýsir stjórnsýslulegri og samfélagslegri 

umgjörð um þjónustu starfsendurhæfingarstöðva og hefur þrjú undirþemu 

Aðgengi og rekstur, Notendahópur og Stýring og vald. Seinna meginþemað 

Þjónusta starfsendurhæfingarstöðva snýr að þjónustu 

starfsendurhæfingarstöðvanna og hefur fjögur undirþemu, Hlutverk, 

Hugmyndafræði og vinnulag, Samstarf og Árangur. Myndin sýnir aðstæðurnar 

sem mynda umgjörð fyrir þjónustuna og setja henni ákveðnar skorður. Brotna 

línan táknar flæði og samspilið á milli aðstæðna og þjónustu, en þjónustan 

getur með tímanum haft áhrif á aðstæðurnar sem umkringja hana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2. Aðstæður starfsendurhæfingar og þjónusta starfsendurhæfingarstöðva 

AÐSTÆÐUR STARFSENDURHÆFINGAR 

Aðgengi og rekstur 

 

ÞJÓNUSTA 
STARFSENDURHÆFINGARSTÖÐVA 

Hlutverk 

Hugmyndir og vinnulag 
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Aðstæður starfsendurhæfingar 

Þemað Aðstæður starfsendurhæfingar lýsir hinu stjórnsýslulega og 

samfélagslega umhverfi sem starfsendurhæfingarstöðvarnar búa við og þeirri 

þróun sem þar hefur orðið í tímans rás. Þemað spannar þrjú undirþemu, þ.e. 

Aðgengi og rekstur, Notendahópur og Stýring og vald.  

Aðgengi og rekstur 

Þemað fjallar um aðgengi notenda að starfsendurhæfingu og það 

rekstrarfyrirkomulag sem stöðvarnar bjuggu við. Aðgengi hafði breyst þó 

nokkuð undan farin ár, meðal annars með tilkomu breyttra laga, en 

viðmælendur lýstu almennt þrengra aðgengi nú en áður var. Áður en lög um 

atvinnutengda starfsendurhæfingu tóku gildi, komu tilvísanir til 

starfsendurhæfingarstöðvanna víðs vegar að, s.s. frá Vinnumálastofnun, 

geðdeildum sjúkrahúsa, heimilislæknum og Virk. Einnig gat fólk með 

heilsubrest óskað sjálft eftir endurhæfingarþjónustu hjá sumum stöðvunum án 

tilvísunar fagaðila. Hér hafði orðið breyting á þar sem Virk var nú víðast hvar 

alla jafna eini tilvísunaraðilinn og því „fara nú allir í gegnum sama hliðið“ eins 

og Elín, viðmælandi í rýnihópi nr. þrjú, komst að orði. Allar beiðnir um 

starfsendurhæfingu þurftu nú að fara í gegnum Virk og þar var síðan lagt mat 

á í hvaða farveg notendum skyldi vísað. Viðmælendur voru almennt ósáttir við 

þetta fyrirkomulag og einn þeirra lýsti óánægju sinni með þessum orðum.  

Þetta er einokun, það er bara Virk sko nú orðið, áður fyrr var þetta, flestir 

komu frá geðdeild eða heilsugæslu, Vinnumálastofnun, félagsþjónustu, já 

og þá voru örfáir frá Virk þegar þeir voru að byrja en núna er þetta 

algjörlega orðið snúið við að fólk kemur ekki hingað inn nema í gegnum 

Virk, einn og einn einstaklingur sem kemur inn í gengum 

Vinnumálastofnun... (Alla, rýnihópi nr. eitt). 

Virk greiddi nú fyrir alla starfsendurhæfingu og rekstur flestra 

stöðvanna var því háður fjölda beiðna þaðan. Þetta breytta aðgengi hafði haft 

áhrif á rekstrargrundvöll sumra starfsendurhæfingarstöðva þar sem notendum 

hafði óvænt fækkað nokkuð og kostnaður á einstakling aukist þar sem 

grunnþjónustan var óbreytt. Þetta átti reyndar ekki við um minnstu stöðvarnar 

en þær voru flestar með samning við Virk um ákveðna fasta upphæð á mánuði 

til þess að auðvelda og tryggja reksturinn eins og kom fram í einstaklingsviðtali 

við Eik „ef eitthvað er, erum við betur sett eftir að við fórum yfir til Virk, eftir 

að fasti samningurinn kom... og hefur í raun veitt minni stofnun meira öryggi“.  

Viðmælendur töldu að töluvert mörgum umsækjendum um 

starfsendurhæfingu væri vísað frá af Virk, þar sem starfsendurhæfing væri 

metin óraunhæf á þeim tímapunkti. Sums staðar hafði því notendum fækkað 
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þó nokkuð, sérstaklega á landsbyggðinni. Á einum stað höfðu t.d. yfirleitt verið 

í kringum 20-25 þátttakendur í senn en eftir að tilvísanakerfið breyttist hafði 

fækkað um allt að tíu manns og því oft erfitt að mynda nægilega fjölmenna 

hópa til að halda úti hópúrræðum. Viðmælendur lýstu áhyggjum sínum af þeim 

sem ekki fengju brautargengi hjá Virk og töldu að þarna þyrfti 

Velferðarráðuneytið að koma að málum og semja sérstaklega um þjónustu fyrir 

þennan hóp. Fulltrúar stöðvanna töldu sig fyllilega í stakk búna til þess að sinna 

þessum einstaklingum eins og þeir höfðu gert áður með góðum árangri.  

... núna fá ekki allir þjónustu, það eru allar beiðnir teknar fyrir hjá Virk og 

það eru ekki allir sem komast í þjónustu hjá Virk. Það er náttúrulega hópur 

sem þyrfti að skoða aðeins betur, það þarf að greina hvaða hópur er þetta 

og hvað er hægt að gera fyrir þennan hóp. Við sjáum kannski svolítið fyrir 

okkur þessar starfsendurhæfingarstöðvar, að hérna æskilegast hefði verið 

að við værum áfram með samning við Velferðarráðuneytið um einhver 

kannski færri pláss, en einhver pláss og líka samning við Virk (Sunna, 

einstaklingsviðtal nr. tvö). 

Þetta átti þó ekki við alls staðar, hjá sumum stöðvunum höfðu ekki orðið 

breytingar og tilvísanir bárust með sama hætti og frá sömu aðilum og áður, auk 

beiðna frá Virk. Rekstrargrundvöllur þessara stöðva var öðruvísi og þær því 

ekki eins háðar því að selja þjónustu sína.  

Við náttúrulega sitjum öðruvísi í kerfinu... en við erum í samstarfi við Virk 

og höldum reglulega fundi með Virk þar sem við ræðum inntökur. Það er 

þá fólk á þeirra snærum en beiðnin kemur í gegnum heimilislækni og fer 

bara sem sé á okkar biðlista... (Sigga í rýnihópi nr. þrjú). 

Notendahópur 

Þetta þema lýsir notendahópi starfsendurhæfingarstöðvanna í gegnum 

tíðina. Almennt var hópurinn fjölbreyttur og samanstóð af fólki á ýmsum aldri 

með ólíkan bakgrunn og mismunandi félagslegar aðstæður. Heilsufarsvandar 

voru margvíslegir, bæði af líkamlegum og andlegum toga. Algengast var að 

notendur væru greindir með einhvers konar geðraskanir, jafnvel allt að 70% 

hópsins og töldu viðmælendur þennan hóp hafa stækkað undan farin ár. Ýmiss 

konar stoðkerfisvandar voru einnig algengir. Þá töldu viðmælendur að 

félagslegur vandi fólks í starfsendurhæfingu hefði aukist undan farin ár og að 

hann væri oft megin ástæða þess að fólk væri ekki í vinnu. 

Ungum notendum með fjölþættan og flókinn vanda hafði fjölgað síðustu 

árin, en þeir þurftu langtíma starfsendurhæfingu. Þetta unga fólk hafði alla 

jafna litla sem enga vinnusögu og takmarkaða reynslu af vinnumarkaðinum. 

Þau höfðu því ekki náð að fóta sig, hvorki í námi eða vinnu, og jafnvel leiðst 

út í óreglu og áttu erfitt með að halda daglegri rútínu. Algengt var að þessi 
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hópur ætti einnig erfitt uppdráttar í starfsendurhæfingunni. Hann mætti illa, 

hafði takmarkaðan áhuga á endurhæfingunni og var frumkvæðislaus í 

hópúrræðum. Sömu vanvirkni gætti einnig í daglegu lífi. Almennt töldu 

viðmælendur að notendur glímdu við umfangsmeiri vanda nú en fyrir 

einhverjum árum síðan og á stöðum þar sem skipulagðar mælingar höfðu farið 

fram kom þetta skýrt í ljós.  

... notendahópurinn okkar, að vandi þeirra hefur þyngst gríðarlega, mjög 

mikið sko. Það er hægt að sjá Aseba mælingar frá því þetta byrjaði, þar 

sjáum við þetta mjög greinilega (Sigrún í rýnihópi nr. þrjú). 

Viðmælendur töldu einnig að sumir notendur sæju sig ekki hafa 

fjárhagslegan ávinning af því að fara út á vinnumarkaðinn og í slíkum tilvikum 

var hvatinn til þess að ná árangri í starfsendurhæfingunni lítill sem enginn. 

Þetta átti fyrst og fremst við notendur með enga fagmenntun því með 

framfærslu frá ríkinu höfðu þeir meira á milli handanna heldur en ef þeir voru 

í láglaunastarfi. Þetta var sérstaklega áberandi ef fólk var með börn á framfæri 

því barnalífeyrinn hækkaði framfærsluna svo um munaði. Viðmælendur lögðu 

áherslu á að framfærslukerfið eins og það er byggt upp í dag hamlaði framgangi 

í starfsendurhæfingu og starfsfólkið lenti oft í verulegri klemmu með að taka 

ákvörðun um í hvaða farveg væri rétt að vísa notendum.  

Þetta er mjög erfitt að tala um opinberlega sem fagmaður því ekki ætlum 

við að fara að benda á, svo ég tali nú alveg umbúðalaust, ungum 

einstæðum mæðrum á það að miðað við að vera með tvö, þrjú og fjögur 

börn á framfæri þá sé hún mun tekjuhærri heldur en í láglaunastarfi á 

almennum vinnumarkaði með enga menntun, engin hvati... (Jóhanna í 

rýnihópi nr. þrjú). 

Lengi vel voru konur í meirihluta þeirra sem voru í starfsendurhæfingu, 

en karlmönnum á miðjum aldri hafði fjölgað þannig að kynjahlutföllin voru nú 

nokkuð jöfn. Töldu viðmælendur að þessa breytingu mætti skýra með opnari 

umræðu um starfsendurhæfingu og aukinni viðurkenningu á því að sjálfsagt 

væri að leita sér aðstoðar. Þessi breyting á notendahópnum náði þó ekki til 

starfsendurhæfingarstöðva á landsbyggðinni, en þar voru konur enn í 

meirihluta.  

Stýring og vald 

Þemað lýsir þeim ytri öflum sem ákvarða sjálfræði 

starfsendurhæfingarstöðvanna og möguleika þeirra til að taka ákvarðanir um 

þjónustuna sem þar er veitt. Almennt fannst viðmælendum að sjálfræði 

starfsendurhæfingarstöðvanna hefði skerst með tilkomu breyttra áherslna í 

kjölfar nýrra laga. Í tíð umsjónar velferðarráðuneytisins með málaflokknum 
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var ekkert sérstakt eftirlit haft með störfum þeirra sem unnu við 

starfsendurhæfingu og þeim fannst þau njóta trausts og vera faglega sjálfstæð. 

Nú voru gerðar þær kröfur af hálfu Virk að starfsfólk 

starfsendurhæfingarstöðva fylgdi ákveðnum vinnubrögðum og skiluðu 

nákvæmum skýrslum með tilheyrandi skriffinnsku til Virk og eftirlit var því 

allmikið. Þátttakendur voru almennt ósáttir við þetta fyrirkomulag þar sem 

starfsfólkið væri almennt mjög hæft og margir hverjir með áratuga reynslu og 

víðtæka þekkingu á sviði starfsendurhæfingar. Þetta aukna eftirlit hafði áhrif á 

líðan og ánægju starfsfólksins sem átti það til að upplifa vantraust á sig sem 

fagaðila og aukna streitu sem gat jafnvel leitt til kulnunar í starfi.  

Þetta reynir mjög mikið á starfsfólkið okkar og tekur frá því mikla 

starfsgleði, að vera sífellt undir eftirliti fagaðila sem eru kollegar okkar 

sem að sko, já að það er að vinna alltaf undir einhverjum öðrum sem vinna 

í fjarlægð... (Anna í rýnihópi nr. tvö).  

Þátttakendur á minni stöðvum á landsbyggðinni deildu ekki endilega 

þessari upplifun og töldu aukið eftirlit hafa ákveðna kosti, því í því fólst 

stuðningur. Þessir viðmælendur töldu eftirlitið ýta undir fagleg vinnubrögð og 

styrkja starfsemi stöðvanna. Þar sem var fátt starfsfólk var sérstaklega 

kærkomið að fá tækifæri til faglegra umræðna og utanaðkomandi stuðning með 

erfið mál.  

Já mér finnst við alveg hafa haldið faglegu sjálfstæði... það var svo 

takmörkuð teymisvinna fyrir... þessar breytingar hafa því orðið okkur til 

góðs. Ég held að ég geti ekki sagt að við höfum tapað neinu þannig... (Sif, 

einstaklingsviðtal nr. þrjú).  

Þátttakendum fannst miður að hafa ekki svigrúm til að taka ákvarðanir 

um hversu langan tíma þeir höfðu með skjólstæðingum sínum. Áður fyrr 

þjónustuðu starfsendurhæfingarstöðvarnar notendur eins lengi og á þurfti að 

halda, eða á meðan einhver framför var og von um að þeir næðu markmiðum 

sínum. Þannig gátu tengsl starfsfólks og notenda stundum varað í þrjú eða 

fjögur ár. Núna var ætlast til að þjónustan rúmaðist innan ákveðins tímaramma 

sem tilgreindur var af Virk. Þannig var hin endanlega ákvörðun nú hjá 

þjónustukaupandanum. Dæmi voru um að stöðvarnar hefðu haldið áfram að 

þjónusta einstaka notendur á eigin kostnað eftir að tíminn sem Virk gaf upp 

rann út og starfsendurhæfingunni átti að ljúka „ þá höfum við hreinlega tekið 

þetta fólk að okkur og erum ekki að fá krónu fyrir það að þjónusta þau“ (Alla, 

viðmælandi í rýnihópi nr. eitt). Þetta átti sérstaklega við fólk með fjölþættan 

vanda og yngsta notendahópinn sem þurfti lengri tíma í starfsendurhæfingu til 

þess að ná árangri og því markmiði að komast á vinnumarkað eða í nám.  
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Við höfum náð mjög góðum árangri með þennan hóp [fíknikrakkana] en 

við fáum ekki nægan tíma, því þetta eru kannski krakkar sem eru að detta 

út bara eftir grunnskóla og með kannski margar tilraunir í framhaldsskóla, 

en eru svo kannski komin inn og ná sér á strik, byrja í framhaldsskóla og 

þá er tíminn búinn, þá má ekki þjónusta þau lengur (Alla í rýnihópi nr. 

eitt). 

Þátttakendur töldu sumir hverjir að teikn væru á lofti um að von væri á 

breytingum og sveigjanleiki og sjálfstæði starfsfólks stöðvanna að aukast. Það 

kom einnig fram að með góðum rökstuðningi samþykkti Virk oftast beiðni um 

lengri tíma. Engu að síður fannst viðmælendum það ákveðin 

sjálfræðisskerðing að vera háð samþykki þjónustukaupandans með slík atriði. 

Þjónusta starfsendurhæfingarstöðva 

Síðara megin þemað þjónusta starfsendurhæfingarstöðva lýsir aðkomu 

og starfsemi starfsendurhæfingarstöðvanna sjálfra. Þemað spannar fjögur 

undirþemu, þ.e. Hlutverk, Hugmyndafræði og vinnulag, Samstarf og Árangur.  

Hlutverk  

Þemað lýsir hlutverki þeirrar starfsemi sem stöðvarnar standa fyrir og 

skilgreinir um leið hvað í því felst. Viðmælendur lýstu því að áður fyrr hefði 

innan flestra stöðvanna verið greint á milli starfsendurhæfingar og 

atvinnulegrar endurhæfingar. Starfsendurhæfing fól þá í sér endurhæfingu til 

starfa í víðum skilningi (s.s. heimilisstörf, sjálfboðaliðastörf og félagsstörf) en 

atvinnuleg endurhæfing var endurhæfing til launaðra starfa og náms. Með 

aukinni áherslu á endurkomu til vinnu eða þátttöku í námi töldu viðmælendur 

að hlutverk stöðvanna hefði þrengst og þar með starfssvið þeirra sjálfra. Hið 

opinbera hlutverk stöðvanna var nú atvinnuleg endurhæfing og 

starfsendurhæfingunni, eins og hún var skilgreind, hefur í raun verið úthýst. 

Viðmælendur lögðu samt flestir áherslu á að þeir teldu hlutverk sitt sem 

starfsmenn vera að sinna starfsendurhæfingu í víðum skilningi þar sem það 

væri mikilvægt fyrir notandann og samfélagið að hann yrði fær um að hugsa 

um sig og skapa sér betri skilyrði til þess að eiga gott líf, hvort sem hann endaði 

í launuðu starfi eða ekki. Þá væri hugtakið starfsendurhæfing líka oftast notað 

í daglegu tali og ekki gerður merkingarlegur greinarmunur á milli 

starfsendurhæfingar og atvinnulegrar endurhæfingar. Ekki deildu þó allir 

þessari skoðun því sumum viðmælendum fannst hin aukna áhersla á 

atvinnutengingu vera jákvætt skref en hins vegar yrði einnig að huga að þeim 

sem ekki væru tilbúnir í slíkt en þyrftu á annars konar endurhæfingu að halda. 

Þá taldi einn viðmælandi að stöðvarnar ættu að tileinka sér hugtakið atvinnuleg 
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endurhæfing þar sem það vísaði beint til þeirrar þjónustu sem þeim væri ætlað 

að veita skv. lögum með aðal áherslu á endurkomu á vinnumarkað.  

... þetta orð starfsendurhæfing er mjög blekkjandi af því að dagleg störf 

eru störf. Atvinnuendurhæfing sem vísar á vinnumarkað hefði verið miklu 

betra orð. Þú veist þetta flækir svolítið hlutina (Sif, einstaklingsviðtal nr. 

þrjú).  

Hugmyndafræði og vinnulag 

Þemað hugmyndafræði og vinnulag lýsir hugmyndafræðinni sem 

starfsfólk starfsendurhæfingarstöðvanna hefur að leiðarljósi við störf sín og 

vinnulaginu sem beitt er. Stöðvarnar deildu almennri hugmyndafræði um 

heildstæða, þverfaglega og einstaklingsmiðaða þjónustu þar sem ólíkar 

fagstéttir vinna saman að því að notandinn nái sem bestum árangri í 

starfsendurhæfingunni. Þar sem starfsmannahópurinn var fjölmennur var 

unnið í þverfaglegum teymum. Á minni landsbyggðarstöðvunum þar sem 

kannski var bara einn starfmaður átti hann í samstarfi við annað fagfólk á 

svæðinu s.s. sjúkraþjálfara, iðjuþjálfa og félagsráðgjafa. Viðmælendur töldu að 

með þessu móti væri þjónustan heildstæðari þar sem þau höfðu góða yfirsýn 

yfir aðstæður fólks hverju sinni.  

Væntingar og þarfir notenda voru almennt hafðar í fyrirrúmi og 

viðmælendur töldu sig leitast við að sinna hverjum og einum notenda út frá 

hans persónulegu þörfum og væntingum og að starfsendurhæfingin væri 

skipulögð í samræmi við það. Hér gátu þau samt lent í klemmu þar sem það 

prógramm sem þeim var uppálagt að fylgja var að þeirra mati ekki nægilega 

vel sniðið að notandanum sjálfum, „ það er samt alltaf eins og það sé sama 

krafa á að allir þurfi bara jafn langan tíma og sömu þjónustu“ (Ragnar 

rýnihópur nr. þrjú). Endurhæfingaráætlunin kom líka frá ráðgjöfum og 

sérfræðingum hjá Virk og starfsfólk starfsendurhæfingarstöðvanna var ekki 

alltaf sammála því sem þar var lagt til  

Svo leggur sérfræðingur til að þessi einstaklingur fari í sálfræðiviðtöl... 

svo hittir maður fólkið og svo kemur eitthvað allt annað sem kemur upp 

sem vandamálið. Þá fer alveg gríðarlegur tími í að þurfa rökstyðja, nei 

þessi einstaklingur er búinn að vera á BUGL í fjögur ár, 

meðferðarþreyttur, hann þarf ekki fleiri sálfræðiviðtöl, hann þarf virkni.... 

Mér finnst þetta svo skakkt að þá einhvern veginn fara samtöl og 

rökstuðningur sem ég þarf að koma með, ég þarf að koma með mjög 

góðan rökstuðning fyrir því að þessi aðili þurfi ekki sálfræðiviðtöl, en svo 

eiga allir að fara... þau [hjá Virk] vilja hafa starfsendurhæfinguna 

þverfaglega... Það eru þessar svona reglur sem mér finnst ekki vera 

skjólstæðingsmiðaðar (Elín í rýnihópi nr. þrjú). 
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Áætlunin gat líka falið í sér kröfu um að notandinn væri í virkri þjónustu 

á stöðinni í ákveðinn tímafjölda á viku. Viðmælendum fannst þetta skortur á 

sveigjanleika og sumir sögðust stundum horfa í gegnum fingur sér með slík 

fyrirmæli. Því ef notandinn væri að sinna endurhæfingunni samviskusamlega 

þá skiptu tveir eða þrír klukkutímar á viku ekki miklu máli í 

heildarsamhenginu. 

Einhverjum viðmælendum fannst stöðvarnar hafa haft meira svigrúm til 

þess að vinna einstaklingsmiðað þegar málaflokkurinn var hjá ríkinu. Einn 

viðmælandi lýsti því t.d. hvernig hann hafði þá farið óhefðbundna leið í að 

styðja notanda við að komast á vinnumarkað að nýju, en sá hugðist fara af stað 

með sjálfstæðan rekstur og óskaði eftir aðstoð viðskiptafræðings í stað 

sálfræðings. 

Þannig ég keypti þetta fyrir hann og sagði engum frá því og hann stofnaði 

fyrirtæki og komst sjálfur út á vinnumarkaðinn, þetta var hans leið. Ég sæi 

þetta ekki gerast í dag (Alla í rýnihópi nr. eitt). 

Starfsfólk flestra stöðvanna hafði tileinkað sér hugmyndafræði 

valdeflingar með því markmiði að efla og virkja fólk í sínum aðstæðum og lífi. 

Viðmælendur töldu mikilvægt að kortleggja styrkleika fólks og efla trú þeirra 

á eigin getu. Sumar stöðvar nýttu einnig nálgun hugrænnar atferlismeðferðar í 

sínu starfi og lausnamiðaða nálgun þar sem notendur voru aðstoðaðir við að 

finna lausnir sem hæfðu hverjum og einum og líklegar til að skila árangri í 

starfsendurhæfingunni.  

Sko að setja eina hugmyndafræði á þetta er kannski svolítið erfitt, það er 

náttúrulega valdeflingin, sem er náttúrulega grunnur og lausnamiðuð 

nálgun og að mæta þessum einstaklingum bara á þeirra stað og þjónusta þá 

þar (Alla í rýnihópi nr. eitt).  

Samstarf  

Þemað Samstarf lýsir samstarfi starfsfólks starfsendurhæfingarstöðva 

við aðrar stofnanir, sér í lagi við Virk og atvinnumarkaðinn en einnig við 

heilbrigðiskerfið og félagsþjónustu sveitarfélaga.  

Viðmælendur töldu samstarf við Virk vera afar mikilvægt, þar sem allir 

ynnu við að aðstoða fólk við að snúa aftur á vinnumarkað eftir veikindi. 

Almennt voru viðmælendur ánægðir með samstarfið við ráðgjafa Virk, sem 

hafði aukist verulega frá því sem var í upphafi og var alla jafna reglulegt og 

vandkvæðalaust. Samstarfið við ráðgjafana virtist vera meira og nánara á 

smærri stöðvum á landsbyggðinni þar sem nálægðin var meiri en á 

höfuðborgarsvæðinu. 
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Þetta er allt öðruvísi við [fagfólk stöðvanna og ráðgjafar Virk] erum bara 

þarna á milli hæða eða bjallandi á milli, þannig að við hjálpumst rosalega 

mikið að... við fundum reglulega með þátttakendum og ráðgjafa Virk og 

þú veist þetta er öðruvísi umhverfi (Halla í rýnihópi nr. þrjú). 

Öðru máli gegndi um samstarf við stjórnendur og sérfræðinga Virk sem 

sumum viðmælendum þótti ábótavant. Fagfólk sumra stöðvanna sátu reyndar 

rýnifundi með ráðgjöfum og sérfræðingum Virk þar sem farið var yfir 

framvindu, endurhæfingaráætlun og stöðu notenda í starfsendurhæfingunni og 

viðmælendur annarra stöðva vonuðust til að slíkt verklag yrði einnig tekið upp 

á þeirra starfstöð.  

Sumir viðmælendur höfðu óskað eftir samstarfi við Virk í byrjun þegar 

verið var að leggja nýjar línur í starfsendurhæfingu á grundvelli breyttra laga. 

Þar sem fagfólk starfsendurhæfingarstöðvanna bjó yfir mikilli reynslu og 

þekkingu á sviði starfsendurhæfingar fannst þeim miður að ekki hafði verið 

leitað í þeirra þekkingarbrunn við uppbygginguna sem þá átti sér stað. Almennt 

voru viðmælendur þeirrar skoðunar að ekki væri æskilegt að ein stofnun kæmi 

að allri hugmyndavinnunni og hefðu viljað vera þátttakendur í að þróa þessa 

nýju þjónustu. 

Stöðvarnar áttu allar í samstarfi við atvinnulífið með einum eða öðrum 

hætti. Samstarfið fólst oftast í því að gefa notendum tækifæri til þess að reyna 

sig á vinnumarkaðinum í annað hvort ólaunaðri vinnuprófun eða á grundvelli 

vinnusamnings öryrkja. Með þessu fyrirkomulagi fengu notendur tækifæri til 

þess að átta sig á eigin starfsgetu. Viðmælendur töldu samstarf stöðvanna við 

atvinnulífið afar mikilvægt og vonuðust til að aðgengi stöðvanna að 

vinnutengdum úrræðum myndi aukast í nánustu framtíð. En í dag væri of lítil 

samvinna við vinnumarkaðinn þrátt fyrir aukna áherslu á atvinnutengingu í 

öllum fræðum. Á landsbyggðinni gekk reyndar alla jafna nokkuð vel að útvega 

svona vinnuprófunarpláss og sum fyrirtæki höfðu jafnvel boðið upp á 

vinnuprófun í meira en eitt skipti. Í einhverjum tilvikum þróaðist slík 

vinnuprófun út í að gerður var vinnusamningur við notandann og hann jafnvel 

ráðinn í vinnu. 

Það er ekki alltaf hérna að fólk fái það sem því dettur fyrst í hug eða vill 

helst prófa. En hérna oftast er það nokkuð nærri því sem fólk er að óska 

sér og vill fá að máta sig í og ég meina við fáum oft vinnusamninga í 

kjölfarið og ég meina það eru alveg einhver dæmi um ráðningar (Sif, 

einstaklingsviðtal nr. þrjú). 

Viðmælendur óskuðu einnig eftir aðgengi að atvinnuráðgjafa sem væri 

vel tengdur við atvinnulífið og hefði það hlutverk að tengja notendur í 

starfsendurhæfingu við vinnumarkaðinn. Slíkir ráðgjafar voru ekki auðfundnir 

en einhverjir höfðu góða reynslu af samvinnu við atvinnuráðgjafa á vegum 

Virk og vildu sjá fleiri slíka að störfum. 
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... hann er í rosalegum tengslum við vinnumarkaðinn og þegar ég var að 

vinna með honum, þetta var bara æðislegt við þurfum fleiri eins og hann út 

í þjóðfélagið (Þóra í rýnihópi nr. tvö ). 

Viðmælendur lýstu eftir meira og öflugra samstarfi við atvinnulífið sem 

þeir töldu að þyrfti að vera sveigjanlegra og koma til móts við þarfir notenda 

með skerta starfsgetu, t.d. með því að bjóða upp á hlutastörf. Sumir 

viðmælendur voru jafnvel þeirrar skoðunar að það væri samfélagsleg ábyrgð 

vinnumarkaðarins að bjóða upp á ólaunaða vinnuprófun fyrir fólk í 

starfsendurhæfingu. Sumir höfðu vitneskju um vinnuveitendur sem voru 

viljugir til slíks samstarfs, en treystu sér ekki að taka inn fólk án þess að greiða 

þeim laun fyrir. Aukinn kostnaður vinnuveitenda vegna hlutastarfa var því 

veruleg hindrun sem kjarasamningar komu ekki til móts við á neinn hátt. Af 

þessu leiddi að fá tækifæri voru fyrir fólk með skerta starfsgetu að ná því 

markmiði sínu að snúa aftur á almennan vinnumarkað. Viðmælendur töldu að 

semja þyrfti um aðkomu atvinnulífsins að starfsendurhæfingu í 

kjarasamningum.  

... sko ef að starfsendurhæfing kemur sterkari inn í einhverjum 

kjarasamningum þar sem að í rauninni fyrirtækjum verður gert það kleift 

að halda bara ákveðnum stöðugildum sem er bara fyrir starfsprófun eða 

starfsendurhæfingu og er algjörlega fyrir utan sviga sem að hefur í 

rauninni ekkert með starfsmannaveltu eða verkefni til annarra starfsmanna 

að gera. Þannig að atvinnurekendur geti svona gert þetta kannski með 

góðri samvisku (Gunnar Þór í rýnihópi nr. þrjú). 

Alla jafna töldu viðmælendur að það hefði verið meira samstarf um 

málefni notenda og framgang endurhæfingarinnar við heilbrigðiskerfið og 

félagsþjónustuna áður fyrr og átti það við um bæði einstaka fagmenn og 

stofnanir.  

Við erum í raun og veru öll í sama liði, alveg sama hvar við vinnum, í hvaða 

kerfi sem er... erum öll með það að markmiði að hjálpa þeim sem standa 

höllum fæti aftur út á vinnumarkaðinn. Ég held að það sé oft vannýtt 

þekkingin sem býr í þessum stóra hóp. Ég myndi vilja sjá meira samráð 

innan þessa hóps (Jóhann í rýnihópi nr. þrjú). 

Kannski það sem að maður saknar frá því sem sagt í eldra kerfinu fyrir 2013 

er það, við vorum t.d. með ansi góða samvinnu við félagsþjónustuna 

(Gunnar Þór í rýnihópi nr. þrjú). 

Sumir notendur glímdu við flókin félagsleg vandamál sem voru líkleg 

til þess að hafa áhrif á framgang starfsendurhæfingar og því töldu viðmælendur 

það mikilvægt að fagaðilar allra kerfa ynnu saman við að leita lausna á þeim 

hindrunum sem fyrir voru. Staðan var hins vegar sú að í flestum tilfellum sáu 
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ráðgjafar Virk að mestu um samskiptin við bæði heilbrigðiskerfið og 

félagsþjónustuna. Læknabréf sem og önnur gögn frá læknum og öðrum 

heilbrigðisstéttum sem og frá félagsþjónustunni voru því öll send til Virk.  

Hjá smærri stöðvum á landsbyggðinni hafði samstarfið við 

heilbrigðiskerfið og félagsþjónustuna haldist að mestu óbreytt. Þar var 

samstarfið við fagaðila þessara stofnana gott. Haldnir voru sameignlegir fundir 

þar sem málefni notenda voru rædd sem og áherslur í starfsendurhæfingunni 

og hvort breytinga væri þörf. Almennt var samstarfið á þessum stöðum reyndar 

betra við þjálfarastéttirnar en við læknana.  

Við höfum átt í smá veseni með læknana hérna... finnst þeir ekki hafa tíma 

til þess að vinna með okkur... við höfum óskað eftir samráðsfundi með 

þeim kannski einu sinni í mánuði eða bara einu sinni á önn, það hefur ekki 

verið hægt (Eik, einstaklingsviðtal nr. eitt). 

Árangur 

Þemað Árangur lýsir því hvernig árangur af starfsendurhæfingu er 

skilgreindur og metinn og hvað hefur helst áhrif á árangur. Viðmælendur litu 

á árangur í starfsendurhæfingu í víðara samhengi en eingöngu endurkomu til 

vinnu, virka atvinnuleit eða nám. Við mat á árangri var beitt ýmsum 

mælitækjum og einnig huglægu mati í upphafi og við lok starfsendurhæfingar. 

Með matinu fengust upplýsingar um breytingar á m.a. lífsgæðum, sjálfstrausti, 

færni í daglegu lífi og sjúkdómseinkennum. Með breyttum lögum um 

starfsendurhæfingu jókst áherslan á vinnutengdan árangur. Sumir 

viðmælendur töldu að þessi einhlið áhersla á hraðan stíganda í átt að 

vinnumarkaði gerði það að verkum að aðrir þættir eins og lífsgæði, aukin færni 

og þátttaka í daglegu lífi yrðu útundan og að ekki væri litið á þá sem 

mikilvægan árangur af starfsendurhæfingu.  

Hér áður þá vorum við að meta árangur, er fólk komið í vinnu eða er það í 

skóla? Ræður það betur við daglegt líf? Þannig það var í rauninni það sem 

við vorum að meta. Eins og verið er að meta í dag þá er það bara í hve 

mikilli vinnu... hvað ræður viðkomandi við mikla vinnu? (Alla og Helga í 

rýnihópi nr. eitt).  

Viðmælendur töldu ákveðna þætti ráða mestu um það hvort sá árangur 

sem stefnt var að náðist. Áhugahvöt fólks var lykilþáttur, en reynsla 

viðmælenda var sú að jákvæð framvinda var líklegri hjá þeim sem höfðu sterka 

áhugahvöt, en þeir sinntu starfsendurhæfingunni markvisst og þá voru meiri 

líkur á jákvæðum árangri.  
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Þetta snýst rosalega mikið um hvata hjá fólki að það hafi hvata og getu og 

vilja til þess að ná árangri. Það er svona mín reynsla að þeir sem hafa það 

þeir ná árangri (Sunna, einstaklingsviðtal nr. tvö). 

Endurhæfingartíminn og tryggingakerfið voru einnig þættir sem voru 

taldir hafa mikil áhrif á það hvort að árangur næðist. Viðmælendur lýstu því 

hvernig að fólk þyrfti mislangan tíma til þess að ná markmiðum sínum og þar 

með árangri og sumum viðmælendum fannst ekki nægjanlegt svigrúm gefið af 

hálfu þjónustukaupanda hvað þetta varðaði og að sú pressa hefði aukist undan 

farin ár. Áður fyrr var fólk kannski í starfsendurhæfingu í þrjú til fjögur ár ef 

þess var þörf og náði markmiðum sínum og góðum árangri. Hjá starfsfólki 

einnar stöðvarinnar kom fram að um 80% notenda fóru í launað starf eða nám 

að lokinni starfsendurhæfingu hér áður meðan meðal tíminn í 

starfsendurhæfingu var 18-24 mánuðir. Nú þyki það alltof langur tími og fólki 

ætlað að ná árangri á mun styttri tíma.  

Viðmælendur voru sammála um að tryggingakerfið hefði mikil áhrif á 

áhugahvöt fólks og áform um að ná þeim árangri sem stefnt hafði verið að “það 

eru náttúrulega allir sammála sem starfa í þessum geira að bótakerfið er að 

sumu leyti hamlandi“ (Sunna einstaklingsviðtal nr. tvö). Ótrygg framfærsla var 

talin minnka líkurnar á að árangur næðist, en þegar fólk hafði trygga 

framfærsla á endurhæfingartímabilinu og þurfti ekki að hafa áhyggjur af 

innkomu ýtti það undir jákvæða framvindu. Viðmælendur voru sammála um 

að lítill hvati væri til að snúa aftur til vinnu á meðan bæturnar væru hærri en 

lágmarkslaun. Þetta átti sérstaklega við notendur á endurhæfingar- eða 

örorkulífeyri sem væru ófaglærðir og með börn á framfæri. Þeim fannst 

eitthvað verulega rangt við það að fólk hefði meiri tekjur á lífeyri frá ríkinu 

heldur en ef það væri á vinnumarkaði.  

Þetta er það sem er að kerfinu okkar að við erum með handónýtt kerfi þar 

sem að kerfið í sjálfu sér stuðlar að örorku... (Jóhanna í rýnihópi nr. þrjú).  

Viðmælendur bentu einnig á nauðsyn þess að koma til móts við fólk með 

skerta starfsgetu þannig að það ætti þess kost að vinna hlutastarf og fá 

framfærslubætur á móti. Viðmælendur voru sammála um að núverandi 

tryggingakerfi hafi hamlandi áhrif á árangur af starfsendurhæfingu. 

... þú ætlar kannski bara í 70-80% vinnu, þú hefur ekkert efni á því að 

velja það að vera í vinnu, þú hefur bara allan hag af því að vera heilsulaus. 

Þannig að mér finnst ég stundum alveg fá einhverja inn sem að maður er 

alveg ótrúlega bjartsýnn á að fari að vinna, svo bara þegar það byrjar að fá 

útborgaðar bætur þá fatta þeir að þeir hafa engan hag af því að láta það 

hvarfla að sér að verða eitthvað betri (Sif einstaklingsviðtal nr. þrjú). 
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Samantekt 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að aðstæður og þjónusta 

starfsendurhæfingarstöðva á Íslandi hafi breyst töluvert á undan förnum árum 

í kjölfar breyttra laga um starfsendurhæfingu. Aðgengi hefur þrengst og er víða 

nánast alfarið háð samþykki Virk sem krefst tilvísunar frá lækni. Notendahópur 

stöðvanna var fjölbreyttur, en algengustu ástæðurnar fyrir þörf á 

starfsendurhæfingu voru geðraskanir og stoðkerfisvandamál. Ungum 

notendum með fjölþættan og flókinn vanda hefur fjölgað en þeir hafa 

takmarkaða reynslu af vinnumarkaðinum og þörf fyrir langtíma 

starfsendurhæfingu.  

Viðmælendur töldu að sjálfræði starfsendurhæfingarstöðvanna hafa 

skerst með tilkomu Virk starfsendurhæfingarsjóðs og að meira eftirlit væri með 

störfum þeirra nú en áður var. Í sumum tilvikum gat þetta haft áhrif á líðan og 

ánægju starfsfólksins og það upplifað vantraust á sig sem fagaðila. Starfsfólk 

stöðvanna vildi gjarnan eiga meira samstarf við Virk og alla jafna var það í 

góðu samstarfi við ráðgjafana, sérstaklega á smærri stöðunum en meiri tregða 

virtist vera hjá sérfræðingum og stjórnendum.  

Starfsfólk stöðvanna deildi almennri hugmyndafræði um heildstæða, 

þverfaglega og einstaklingsmiðaða þjónustu. Á fjölmennum 

starfsendurhæfingarstöðvum var unnið í þverfaglegum teymum og á smærri 

stöðvum var haft samráð við annað fagfólk á svæðinu innan heilbrigðis- og 

félagskerfisins. Fagfólkið sá árangur starfsendurhæfingar í víðu samhengi, þ.e. 

sem endurkomu í vinnu, virka atvinnuleit og nám, en einnig sem aukin 

lífsgæði, færni í daglegu lífi og almenna þátttöku í samfélaginu. Áhugahvöt 

notenda, tíminn í starfsendurhæfingu og tryggingakerfið voru taldir vera helstu 

áhrifaþættir árangurs. Fagfólkið taldi því mikilvægt að fólk fái þann tíma sem 

það þarf til þess að ná markmiðum sínum og hafi trygga framfærslu meðan á 

starfsendurhæfingu stendur.  
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Kafli 4 Umræður 

Í þessum kafla er fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar og þær ræddar 

í ljósi fræðilegra hugmynda og rannsókna annarra. Einnig verður skoðað hið 

hagnýta gildi niðurstaðnanna og settar fram tillögur að frekari rannsóknum á 

þessu sviði. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda eindregið til að aðstæður og 

þjónusta starfsendurhæfingarstöðva hafi breyst töluvert undanfarin ár. Dregið 

hefur úr sjálfstæði stöðvanna og aðgengi að þjónustu þeirra þrengst sem komið 

hefur niður á rekstrarafkomu sumra þeirra. Stærsti notendahópurinn er fólk 

með geðræna erfiðleika og vandamál frá stoðkerfi. Þar á meðal er allstór hópur 

ungs fólks sem hefur takmarkaða reynslu af vinnumarkaði og litla menntun og 

þarf því oft lengri tíma en ætlað er í upphafi. Starfsfólk stöðvanna hefur 

fjölbreytilegan faglegan bakgrunn, en á það sameiginlegt að vilja leggja sig 

fram við að veita heildstæða og einstaklingsmiðaða þjónustu í þeim tilgangi að 

auka möguleika notenda til að lifa betra lífi hvort sem þeir verða þátttakendur 

í atvinnulífinu eða ekki. Ýmsir þættir, einstaklingsbundnir og kerfislægir, 

hindra árangur starfsendurhæfingar og til að vinna bug á þeim er víðtækt 

samstarf nauðsynlegt.  

Notendur starfsendurhæfingar  

Samkvæmt lögum um atvinnutengda starfsendurhæfingu og starfsemi 

starfsendurhæfingarsjóða nr. 60/2012 skal tryggja öllum sem þurfa 

atvinnutengda starfsendurhæfingu að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. 

Skilyrðin eru að viðkomandi hafi vottaðan heilsubrest frá lækni, stefni á 

þátttöku á vinnumarkaði og sé fær um að taka þátt í starfsendurhæfingu. Þá 

þarf það einnig að vera mat fagaðila hjá Virk starfsendurhæfingarsjóði að 

starfsendurhæfing sé viðeigandi og líkleg til að skila árangri á þeim tíma sem 

hún er veitt (Lög nr. 60/2012). Viðmælendur voru meðvitaðir um að ekki fengu 

allir brautargengi hjá Virk og höfðu áhyggjur af að þessi hópur lenti á milli 

báts og bryggju í kerfinu. Áður fyrr gat þessi hópur leitað til flestra stöðvanna 

og fengið starfsendurhæfingu, en þetta breyttist með tilkomu laganna. Ekki er 

vitað hversu stór þessi hópur er, heldur einungis að 36% þeirra sem sótt var um 

starfsendurhæfingu fyrir árið 2015 enduðu ekki hjá Virk og einhverjir þeirra 

vegna þess að þeir uppfylltu ekki skilyrði laganna (Ingibjörg Loftsdóttir, 

2016). 

Notendur starfsendurhæfingarstöðva glímdu við margvíslegan 

heilsufarsvanda. Algengustu ástæður óvinnufærni voru geðraskanir og 

stoðkerfisvandamál, en dæmi voru um að allt að 70% af hópnum glímdu við 

einhverskonar geðraskanir. Notendahópur íslenskra starfsendurhæfingar-
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stöðva var dæmigerður fyrir notendur í starfsendurhæfingu almennt. Ástæður 

óvinnufærni eru líka í samræmi við það sem gengur og gerist í örðum 

vestrænum löndum þar sem geðraskanir og stoðkerfisvandamál eru helstu 

ástæður fyrir röskun á starfsgetu (OECD, 2012; Shiels o.fl., 2004; Johanson og 

Bejerholm, 2017). Hér á landi eru geðraskanir og stoðkerfisvandamál einnig 

algengustu ástæður örorku fólks (Tryggingastofnun, 2015). 

Niðurstöðurnar sýndu einnig að ungum notendum með fjölþættan vanda 

hafði fjölgað hjá stöðvunum síðustu árin, en þessi hópur hafði alla jafna ekki 

náð að fóta sig í vinnu eða námi. Hann átti líka oft erfitt með daglega rútínu 

sem birtist í slakri mætingu, takmörkuðum áhuga og frumkvæði. Niðurstöður 

Kristínar Siggeirsdóttur og félaga (2016) styðja þessa reynslu viðmælenda þar 

sem yngra fólkinu vegnaði ekki eins vel og því eldra og var auk þess líklegra 

til þess að hætta í endurhæfingunni. Skortur á atvinnuþátttöku og örorka meðal 

ungs fólks í mörgum vestrænum löndum hefur aukist undanfarin ár og 

rannsóknir hafa sýnt að skortur á menntun, slæm félagsleg staða og lítið 

stuðningsnet hafa þar afgerandi áhrif (Hansen og Ingebrigsten, 2008; Myhr ofl. 

2016; Vigdís Jónsdóttir, 2018). Ástæður þess að yngri notendum hefur fjölgað 

í starfsendurhæfingu og oft átt þar erfitt uppdráttar gætu verið þær að þessi 

notendahópur hefur ekki haft tækifæri til þess að þróa með sér sjálfsmynd sem 

vinnandi manneskja, en vinnan er stór þáttur í sjálfsmynd, sjálfsvirðingu og 

vellíðan fólks og leggur grunninn að samfélagslegri stöðu þess (Holmes, 2007; 

Ingibjörg Þórhallsdóttir, 2010).  

Heildræn og notendamiðuð þjónusta 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda eindregið til að starfsfólk á 

starfsendurhæfingarstöðvum starfi í anda endurhæfingarhugsjónarinnar með 

heildarsýn og virðingu fyrir sérhverjum einstaklingi sem líkamlegri, andlegri 

og félagslegri veru (Bernler og Johnson, 1995; WHO, 2011). Í slíku starfi er 

þverfagleg samvinna grundvallaratriði (Norrefalk, 2003) og hún þarf að vera 

jafnt innan stöðvanna sjálfra sem og út fyrir þær við þá aðila sem málið varðar. 

Niðurstöðurnar benda til að samstarf við Virk sé stundum af skornum skammti 

sér í lagi varðandi almenna áherslu í málflokknum en samstarf hvað varðar 

málefni einstakra notenda virðist vera að aukast. Viðmælendum fannst 

sérstaklega mikilvægt að þær stofnanir sem kæmu að starfsendurhæfingu ynnu 

saman. Sömu áherslur er að finna hjá bæði notendum og fagaðilum í rannsókn 

Guðrúnar Hannesdóttur (2009) sem töldu góða samvinnu og samþættingu 

þjónustu vera lykilatriði til að notendur fái þá þjónustu sem þeir hafa þörf fyrir.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna sterka samsvörun við notenda- eða 

persónumiðaða þjónustu (Scholl o.fl, 2014; Andreassen, 2018) en 

viðmælendur sinntu greinilega starfi sínu af mikilli hugsjón með þarfir notenda 

í fyrirrúmi. Þeir lögðu ríka áherslu á að mæta sérhverjum notanda þar sem hann 
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var staddur og sumir áttu það til að ganga harla langt til að vera trúir þessari 

sannfæringu sinni og fara óhefðbundnar leiðir til að mæta þörfum notenda. En 

notendamiðuð þjónusta er ekki eingöngu háð samskiptum fagfólks og notenda 

því vinnulag stofnana og stjórnsýslukerfin ráða gjarnan úrslitum um möguleika 

fagfólks til að starfa samkvæmt þeirri sýn (Scholl, o.fl, 2014). Skýrt dæmi í 

niðurstöðum þessarar rannsóknar var hvernig áætlanir sem komu frá Virk voru 

ekki endilega alltaf sniðnar að þörfum notandans heldur kannski frekar með 

þarfir þjónustukaupandans að leiðarljósi. Tíminn sem Virk gaf til 

endurhæfingar dugði t.d. ekki alltaf til að notandinn næði markmiðum sínum. 

Niðurstöður Kristínar Siggeirsdóttur og félaga (2016) styðja þessa reynslu 

viðmælenda en í þeirra rannsókn var meðaltími þeirra sem náðu góðum árangri 

í starfsendurhæfingunni hátt í tvö ár.  

Vald og valdefling 

Valdefling er hjartað í notendamiðaðri þjónustu og rannsóknir hafa sýnt 

að hún getur leitt til aukins sjálfræðis og bjargráða og þannig haft jákvæð áhrifa 

á heilsu og líf fólks (van Hal o.fl., 2012; Johanson og Bejerholm, 2017; Porter 

og Bejerholm, 2018). Í notendamiðaðri þjónustu er lögð áhersla á að notendur 

séu virkir þátttakendur í endurhæfingunni, hafi skoðanir á henni og taki 

sjálfstæðar ákvarðanir um eigið líf og hvernig megi komast aftur til vinnu og 

betri heilsu (van Hal o.fl., 2012; Johanson og Bejerholm, 2017). Í niðurstöðum 

rannsóknarinnar kom fram að á flestum stöðvunum var mikil áhersla lögð á 

valdeflingu enda hefur hún sýnt sig hafa áhrif á sjálfstraust, bjartsýni og 

upplifun af því að vera við stjórn (Porter og Bejerholm, 2018). Það var því 

ákveðin mótsögn í því að á sama tíma og fagfólkið vann að því að auka vald 

notenda upplifði það sjálft ákveðið valdaleysi í eigin starfshlutverki vegna 

miðstýringar og boða að ofan. Sveigjanleiki og þolinmæði 

þjónustukaupandans var oft takmörkuð og mikið lagt upp úr því að ná sem 

mestum árangri á sem skemmstum tíma. Þjónustukaupandinn hafði valdið og 

auðinn og stýrði einnig í flestum tilfellum hverjum var vísað inn á 

starfsendurhæfingarstöðvarnar. Slíkt valdleysi getur haft neikvæð áhrif á 

heilsu og líf fólks (Porter og Bejerholm, 2018) og það voru dæmi um að fagfólk 

hætti störfum vegna aukins álags og streitu sem leiddi að lokum til kulnunar. 

Niðurstöðurnar benda því til að það geti líka þurft að ýta undir sjálfræði og efla 

vald þeirra sem starfa við starfsendurhæfingu.  

Hugmyndir og vinnulag 

Íhlutunin sem notendum stóð til boða var ýmist vistuð innan 

starfsendurhæfingarstöðvanna sjálfra, s.s. stuðningur og þátttaka í ólíkum 
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verkefnum, eða hjá aðilum utan þeirra sem samið hafði verið við um t.d. 

einhver námskeið eða önnur hópúrræði. Þessi nálgun verður að teljast til 

hefðbundinnar endurhæfingar (e. traditional vocational rehabilitation) eða það 

sem einnig er nefnt „train then place“ (Porter o.fl., 2018; Rinaldi o.fl., 2010). 

Áherslan var á að styrkja notandann sjálfan og draga um leið úr neikvæðum 

áhrifum heilsu á atvinnuþátttöku hans. Lítið virtist vera um að hefðbundið 

vinnuumhverfi væri nýtt í eflandi tilgangi ef frá eru talin þau tilvik þar sem 

atvinnurekendur tóku við notendum í vinnuprófun en því má e.t.v. líkja 

við„place then train“ aðferðina (Porter og Bejerholm, 2018; Porter o.fl., 2018; 

Rinaldi o.fl., 2010)  

Rannsóknir hafa sýnt að „place then train“ aðferðin er alla jafna töluvert 

árangursríkari en hefðbundin endurhæfing, sér í lagi fyrir notendur með 

geðraskanir (Crowther o.fl., 2001; Markhussen og Röed, 2014). Þessi aðferð 

var ríkjandi við upphaf starfsendurhæfingar á Íslandi þegar rík áhersla var lögð 

á þátttöku fólk í ýmsum störfum í eflandi tilgangi (Gils Guðmundsson. 1988; 

Óttar Guðmundsson, 2007). Niðurstöður íslenskra rannsókna á árangri 

starfsendurhæfingar hér á landi hafa samt alla jafna sýnt jákvæðan árangur sem 

birtist bæði í aukinni þátttöku í vinnu eða námi og í betri heilsu og lífsgæðum 

(Guðrún Hannesdóttir, 2009; Anna Sigríður Einarsdóttir, 2014; Halldór 

Guðmundsson o.fl., 2010).  

Einstaklingsbundnar og kerfislægar hindranir 

Niðurstöður rannsóknarinnar varpa skýru ljósi á það hvernig félagslegar 

og fjárhagslegar aðstæður notenda höfðu áhrif á árangur þeirra í 

starfsendurhæfingunni. Starfsfólkið átti oft erfitt með að laða fram áhugahvöt 

þessara notenda og gat líka auðveldlega lent í klemmu með í hvaða farveg 

skyldi beina þeim. Rótin að þessu áhugaleysi lá oftast í framfærslukerfinu sem 

er þannig skipulagt að ákveðinn hópur notenda hefur lítinn sem engan 

fjárhagslegan ávinning af því að snúa aftur til vinnu. Þessi staðreynd kemur 

glögglega í ljós, bæði í skýrslu Félagsvísindastofnunar (Guðný Bergþóra 

Tryggvadóttir, Hrafnhildur Snæfríðar og Gunnarsdóttir og Ásdís Aðalbjörg 

Arnalds, 2016) og í rannsókn Kristínar Siggeirsdóttur og félaga (2016) þar sem 

það að hafa öruggar tekjur hafði langmesta forspárgildið fyrir því hvort fólk 

sneri aftur til vinnu eða ekki. Erlendar rannsóknir sýna einnig skýr tengsl þarna 

á milli (Cancelliere o.fl., 2016). Umræður um breytingar á framfærslukerfinu 

hafa verið á teikniborðinu í meira en áratug þar sem ýmsir aðilar á vegum 

stjórnvalda hafa fjallað um efnið og sett fram tillögur um hvernig mætti ýta 

undir atvinnuþátttöku fólks og sporna um leið við nýgengi örorku (Sigurður 

Thorlacius o.fl., 2005; Tryggvi Þór Herbertsson, 2005; Forsætisráðuneytið, 

2007). Niðurstöður allra þessara nefnda eru á einn veg, þ.e. að hið flókna 

framfærslukerfi sé þröskuldur í starfsendurhæfingu þar sem lítil sem engin 
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arðsemi sé fólgin í því að fara af tryggingabótum yfir á lægstu laun og þetta ýti 

fólki óeðlilega snemma út í að sækja um örorku. Niðurstöður þessara nefnda 

eru í fullu samræmi við sjónarmið þátttakenda í þessari rannsókn og við 

niðurstöður erlendra rannsókna á tengslunum milli atvinnuþátttöku við 

aðstæðna fólks (Myhr o.fl., 2016, Momsen o.fl., 2018). 

Aðgengi að vinnumarkaðinum var önnur kerfislæg hindrun sem 

viðmælendur töldu hafa áhrif á þá möguleika sem felast í starfsendurhæfingu. 

Starfsfólki sumra stöðvanna hafði ekki tekist að koma á samstarfi við 

atvinnurekendur um ólaunaðar vinnuprófanir. Þar var samt ekki viljaleysi 

vinnuveitenda um að kenna, heldur töldu sumir þeirra sig ekki geta samvisku 

sinnar vegna tekið við starfmanni sem ekki fengi laun þar sem að líta mætti á 

slíkt sem félagslegt undirboð. Ástæða þess að þetta gekk greiðara fyrir sig á 

landsbyggðinni gæti verið sú að smæðin og nálægðin sem liðki fyrir samstarfi, 

en þar voru dæmi um að vinnuprófanir enduðu með ráðningarsamningi. Þegar 

kom að því að aðstoða notendur við að finna vinnu við sitt hæfi rakst 

starfsfólkið á aðrar hindranir þar sem það var mun kostnaðarsamara fyrir 

vinnuveitendur að vera með fólk í hlutastarfi heldur en í fullu starfi. Þannig 

voru takmörkuð tækifæri á vinnumarkaðinum fyrir þann hóp sem ekki tókst að 

endurheimta fulla starfsgetu að starfsendurhæfingu lokinni. Í þessum tilvikum 

var mikilvægt að gæta þess að samband við fyrri vinnuveitanda rofnaði ekki 

enda hafa rannsóknir sýnt að tenging við atvinnulífið er ákveðinn áhrifaþáttur 

þegar kemur að árangri í starfsendurhæfingu og eykur líkurnar á endurkomu 

til vinnu (Cancelliere o.fl., 2016). 

Hagnýtt gildi, takmarkanir og frekari rannsóknir 

Rannsóknin varpar ljósi á sjónarmið fagfólks starfsendurhæfingarstöðva 

m.t.t. stöðu og þróunar starfsendurhæfingar hér á landi og hugmyndir þeirra 

um hvernig megi efla atvinnuþátttöku fólks með skerta starfsgetu. Þetta á ekki 

hvað síst við þann hóp sem ekki uppfyllir lagaleg skilyrði um þjónustu Virk. 

Samkvæmt lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 á í hverju 

heilbrigðisumdæmi að veita almenna heilbrigðisþjónustu sem m.a. felur í sér 

endurhæfingu og nauðsynlega stoðþjónustu. Þarna er samt töluverður 

aðstöðumunur eftir búsetu en þjónustuúrræði á landbyggðinni eru mun 

fábreyttari en á höfuðborgarsvæðinu. Það er því mikilvægt að finna einhvern 

farveg til að koma til móts við þennan hóp, e.t.v. með aðkomu 

Velferðarráðuneytisins eða með lagabreytingu þar sem 

starfsendurhæfingarhugtakið er útvíkkað og þar með aðgengi að þjónustunni.  

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa skýrt til kynna hvernig 

fjárhagsafkoma fólks er þýðingarmikill áhrifaþáttur í starfsendurhæfingu. Það 

er því mikilvægt að endurskoða trygginga- og framfærslukerfið þannig að það 

stuðli að frekar en dragi úr endurkomu til vinnu. Slík aðgerð væri bæði 
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fjárhagslega og samfélagslega hagkvæm. Þá er einnig mikilvægt að semja á 

einhvern hátt um aðkomu atvinnulífsins að starfsendurhæfingu í 

kjarasamningum. Samningar um þetta atriði myndu auðvelda samstarf 

starfsendurhæfingarstöðva og vinnumarkaðar um vinnuprófanir og 

vinnusamninga sem koma til móts við þarfir fólks með skerta starfsgetu og 

gera vinnuveitendum auðveldara fyrir að bjóða upp á hlutastörf. 

Helsta takmörkunum rannsóknarinnar er að viðmælendur voru fulltrúar 

fyrir afmarkaðan hóp þeirra fagaðila sem koma að starfsendurhæfingu hér á 

landi, en það dregur úr yfirfærslugildi niðurstaðna. Í framhaldinu væri þess 

vegna áhugavert að fá innsýn í viðhorf sérfræðinga og ráðgjafa Virk 

starfsendurhæfingarsjóðs til stöðu og þróunar starfsendurhæfingar hér á landi.  

Mikilvægt er að afla upplýsinga um stærð og félagslega stöðu þess hóps 

sem ekki uppfyllir núverandi skilyrði í lögum um rétt til starfsendurhæfingar. 

Slíkar upplýsingar geta nýst til að gera áætlanir um hvernig best megi mæta 

þörfum þessa hóps. Þá væri einnig áhugavert að skoða hvort og hvernig 

hugmyndir og aðferðir í starfsendurhæfingu tengjast atvinnuþátttöku, 

lífsgæðum og heilsu, en slíkar upplýsingar eru ekki til fyrir íslenskt samfélag.  

Reynsluleysi rannsakanda í rannsóknarvinnu og nálægð hans við 

viðfangsefnið eru líka óhjákvæmilega takmarkanir í þessari rannsókn, en 

aðkoma leiðbeinenda og ábendingar voru nauðsynlegar til að mæta þessu. Það 

er alltaf verulega áskorun og krefst þjálfunar að leggja eigin skoðanir og gildi 

til hliðar við öflun og greiningu gagna um málefni sem maður lifir og hrærist í 

reglulega.  
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Kafli 5 Ályktanir og lokaorð 

Verulegar stjórnsýslulegar breytingar hafi orðið á starfsendurhæfingu á 

Íslandi undan farin ár. Þessar breytingar hafa haft ótvíræð áhrif á hlutverk og 

starfsemi starfsendurhæfingarstöðva, ýmist á jákvæðan og neikvæðan máta.  

Af rannsókninni sem hér hefur verið lýst má draga þá ályktun að 

trygginga- og framfærslukerfið sé ein helsta hindrunin þegar kemur að 

atvinnuþátttöku fólks með skerta starfsgetu. Líklegt er að svo muni verða 

áfram meðan ákveðinn hópur fólks hefur ekki fjárhagslegan ávinning af því að 

fara á vinnumarkað og því mikilvægt að auka fjárhaglegan hvata notenda til að 

snúa aftur til vinnu. Þá þurfa framfærsla og starfsendurhæfing einnig að haldast 

í hendur þannig að fjárhagsafkoma notenda sé tryggð allt 

starfsendurhæfingartímabilið. Rannsóknin gefur einnig til kynna að mikilvægt 

sé að auka samfélagslega ábyrgð atvinnulífs og vinnuveitenda á 

starfsendurhæfingu, helst með formlegu samkomulagi um aðkomu þeirra að 

málinu í kjarasamningum.  

Mikilvægt er að halda áfram að þróa og bæta samstarf stjórnsýslukerfa 

og stofnana sem koma að starfsendurhæfingu svo að allir notendur fái notið 

þeirrar þjónustu sem þeir hafa þörf fyrir. Aðeins með slíku samstarfi verður 

unnt að vinna bug á ýmsu því sem hindrar þátttöku fólks á vinnumarkaði. Í 

ljósi þessa má velta því fyrir sér hvort æskilegt sé að hafa alla umsjón og 

stýringu starfsendurhæfingar á nánast einni hendi eins og nú er. Valddreifing 

gæti aukið líkurnar á sveigjanleika í þjónustunni og það kæmi mörgum 

notendum til góða. Vonandi geta niðurstöður þessarar rannsóknarinnar nýst 

fagfólki og stofnunum við endurskoðun og framtíðaskipulag 

starfsendurhæfingar á Íslandi. 
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Viðauki A 

Egilsstaðir 01.10.2015 

 

Starfsendurhæfing Hafnarfjarðar 

Bt: Anna Guðný Eiríksdóttir framkvæmdarstjóri 

Flatahrauni 3 

220 Hafnarfjörður 

 

Vegna rannsóknarinnar: Atvinnutengd starfsendurhæfing - Hugmyndir 

og reynsla fagfólks.  

Ábyrgðarmaður: Guðrún Pálmadóttir, dósent við heilbrigðisvísindasvið 

Háskólans á Akureyri. Símar 860 3856 og 460 8466. 

Netfang: gudrunp@unak.is  

Rannsakandi:  Ásdís Sigurjónsdóttir, meistaranemi í heilbrigðisvísindum. 

 Sími: 862-7828    Netfang: asdiss@simnet.is 

Tilefni þessa bréfs er að óska eftir samstarfi við þá 

starfsendurhæfingarstöð sem þú veitir forstöðu um rannsókn á hugmyndum 

og reynslu fagfólks af atvinnutengdri starfsendurhæfingu.    

Tilgangur rannsóknarinnar er að fá innsýn í reynslu fagfólks af því að 

vinna við starfsendurhæfingu og skoða m.a. hverjar eru faglega áherslur, 

hvað hefur áhrif á endurkomu til vinnu að mati fagfólks og hvaða áhrif 

breytingar og þróun starfsendurhæfingar síðast liðinna ára hafa haft á 

þjónustuna hér á landi. Rannsakandi vonast til þess að lokaverkefnið varpi 

skýrara ljósi á sjónarhorn og reynslu fagfólks sem starfar á þessum vettvangi. 

Þátttakendur verða fagfólk með a.m.k. eins árs starfsreynslu í atvinnutengdri 

starfsendurhæfingu. Gögnum verður safnað saman með rýnihópum og 

einstaklingsviðtölum. Rýnihóparnir verða væntanlega þrír með fjórum til sex 

fagaðilum í hverjum og einstaklingsviðtölin fjögur til fimm. Samræðurnar 

verða hljóðritaðar. 

mailto:gudrunp@unak.is
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Hér með er óskað eftir samstarfi við Starfsendurhæfingu Hafnarfjarðar við 

að finna þátttakendur í rannsóknina. Óskað er eftir að þú sem 

framkvæmdarstjóri stöðvarinnar kynnir efni rannsóknarinnar fyrir fagfólki 

staðarins og sendir síðan rannsakanda lista með nafni, netfangi og 

símanúmeri yfir þátttakendur sem til greina koma. Rannsakandi hefur síðan 

samband við mögulega þátttakendur til að kanna afstöðu þeirra til að taka 

þátt. 

Farið verður með allar upplýsingar og skráningu þeirra í samræmi við lög 

nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Rannsóknin 

verður tilkynnt til Persónuverndar en er ekki vísindasiðanefndarskyld. 

Frumgögnum og upptökum af umræðum rýnihópa og viðtölum verður eytt að 

rannsókn lokinni.  

Niðurstöður rannsóknarinnar verða kynntar á vísindaráðstefnum og í 

greinum fagtímarita. 

Fyllsta trúnaðar verður gætt varðandi allar upplýsingar sem aflað 

verður í rannsókninni. 

 

Með vinsemd og virðingu  

 

___________________                      ___________________ 

Ásdís Sigurjónsdóttir     Guðrún Pálmadóttir 

Iðjuþjálfi og meistaranemi við HA Dósent við Heilbrigðisvísindasvið HA 
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Viðauki B 

 

Vegna rannsóknarinnar: Atvinnutengd starfsendurhæfing – Hugmyndir 

og reynsla fagfólks. 

 

Ábyrgðarmaður rannsóknar: Guðrún Pálmadóttir, dósent við 

Heilbrigðisvísindasvið HA. 

Rannsakandi: Ásdís Sigurjónsdóttir, meistaranemi við 

Heilbrigðisvísindasvið HA. 

 

Upplýst samþykki 

Ég undirrituð/undirritaður hef fengið upplýsingar um markmið og tilgang 

rannsóknarinnar eins og greint er frá í kynningarbréfinu.    

 

Þátttakan felur í sér samræður í rýnihóp/einstaklingsviðtali og svara 

spurningum er varða hugmyndir og reynslu fagfólks er starfar við 

atvinnutengda starfsendurhæfingu. 

 

Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og þess vandlega 

gætt að ekki verði hægt að rekja þær. Ég samþykki hér með að taka þátt í 

rannsókninni eins og henni er lýst. Mér er kunnugt um að ég get hafnað eða 

hætt þátttöku í rannsókninni hvenær sem er án útskýringa.  

                                                                            

______________________                         ________________________           

Staður og dagsetning                                                Undirskrift þátttakanda  

 

Ég undirrituð staðfesti hér með að ég hef upplýst ofangreindan þátttakanda 

um tilgang og eðli rannsóknarinnar.  

 

 

_________________________ 

Undirskrift rannsakanda 
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Viðauki C 

 

Viðtalsrammi - rýnihópa viðtöl 

Í upphafi: 

 Þátttakendur boðnir velkomnir. 

 Stjórnandi og athugandi kynna sig. 

 Sagt frá tilgangi og ávinningi rannsóknar. 

 Greint frá framkvæmd viðtals og tímalengd. 

o viðtalið verður tekið upp og gögnum eytt að úrvinnslu 

lokinni.    

 Þátttakendur beðnir um að kynna sig, segja frá starfi sínu og 

menntun.  

o Segja frá sínum vinnustað, fjöldi starfsfólks, helstu 

verkefni, skjólstæðingshópur, hverjir eru helstu 

tilvísunaraðilar.  

o Með hvaða hætti er starfsemin, faglegar áherslur, 

helstu verkefni. 

o Aðferðir notaðar varðandi mat starfsgetu, árangri, 

hvernig er árangur skilgreindur. 

o Er samvinna við aðra aðila/stofnanir varðandi 

skjólstæðingana, ef svo er með hvaða hætti. 

 

Spurningarammi: 

 Hvað er starfsendurhæfing í ykkar huga? 

 Segið mér álit ykkar á starfsendurhæfingu, helstu kostum 

hennar og hvað þarf að bæta? 

 Hvað finnst ykkur um þróunina sem orðið hefur s.l. ár hafa 

þær breytingar haft áhrif á ykkar starfsstöð, ef svo er með 

hvaða hætti ? Hvernig og hvað finnst ykkur um það?. 

 Er þjónustan gagnleg skjólstæðingum og vænleg til árangurs 

m.t.t. endurkomu til vinnu? 

o Með hvaða hætti telji þið best að meta/mæla árangur 

starfsendurhæfingar m.t.t. endurkomu til vinnu? 
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 Hverju mætti breyta eða bæta varðandi þjónustuna hér á landi? 

 Hvernig sjáið þið þróunina á starfsendurhæfingu hér á landi 

næstu árin? 

 Hvernig er samvinnu við önnur kerfi eða stofnanir háttað á 

ykkar stöð 

 Hvernig er samvinna ykkar við atvinnulífið þegar verið að 

koma á tengingu einstaklings út á vinnumarkaðinn, hvort sem 

um ræðir vinnuprófun, vinnusamning eða ráðningu launað 

starf? 

 

 

Samantekt: 

 Megin atriði viðtalsins dregin saman. 

 Fólki gefið tækifæri á að bæta við einhverju að lokum. 

 Öllum þakkað fyrir þátttökuna. 

 

 

 

Viðtalsrammi - viðtöl 

Í upphafi: 

 Sagt frá tilgangi og ávinningi rannsóknar. 

 Greint frá framkvæmd viðtals og tímalengd. 

o viðtalið verður tekið upp og gögnum eytt að úrvinnslu lokinni.    

  Viðmælandi beðin um að segja frá starfi sínu og menntun.  

o Segja frá sínum vinnustað, fjölda starfsfólks, helstu verkefni, 

skjólstæðingshópur, hverjir eru helstu tilvísunaraðilar.  

o Með hvaða hætti er starfsemin, faglegar áherslur, helstu verkefni. 

 

Spurningarammi: Umræðugrunnur 

 Segðu mér álit þitt á starfsendurhæfingu helstu kostum hennar og hvað 

þarf að bæta?  

 Hvernig er samvinnu við önnur kerfi eða stofnanir háttað á þinni stöð?  

 Hvaða aðferðir telur þú vera árangursríkastar í starfsendurhæfingunni?    

 Telur þú að starfsendurhæfingin sé að skila jákvæðum árangri m.t.t 

endurkomu til vinnu?  

 Hvernig metur þú árangur og hvernig skilgreinir þú árangur?  
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 Hvernig er samvinna ykkar við atvinnulífið þegar verið að koma á 

tengingu einstaklings út á vinnumarkaðinn, hvort sem um ræðir 

vinnuprófun, vinnusamning eða ráðningu launað starf? 

 Hvaða skoðun hefur þú á þeirri þróun sem verið hefur í málaflokknum sl. 

ár. Hafa breytingarnar haft áhrif á þína starfstöð, ef svo er með hvaða 

hætti? Hvað finnst þér um það? 

 Hverju mætti breyta eða bæta varðandi þjónustuna hér á landi? 

 Hvernig sérðu þróunina á næstu árum hvað þessa þjónustu varðar? 

 

 

Samantekt: 

 Megin atriði viðtalsins dregin saman. 

 Tækifæri gefið á að bæta við einhverju að lokum. 

 Þakkað fyrir þátttökuna. 

 

 


