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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 ECTS-eininga lokaritgerð til BS gráðu í viðskiptafræði á 

félagsvísindasviði Háskóla Íslands. Leiðbeinandi minn er Dr. Eðvald Möller, lektor við 

viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Ég vil færa honum innilegar þakkir fyrir ánægjulegt 

samstarf og hvatningu. Mig langar einnig að þakka Þórleifu Hjartardóttur og Kára 

Kristjánssyni kærlega fyrir yfirlestur ritgerðar. 
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Útdráttur 

Síðustu ár hefur aukning örorkulífeyrisþega verið algengt umræðuefni í samfélaginu. 

Kostnaður almannatryggingakerfisins vegna greiðslu örorkubóta hefur tvöfaldast á 

síðustu 20 árum en hann nam um 3,1% af vergri landsframleiðslu árið 2018. Þó hafa 

sérfræðingar nefnt að óbeinn kostnaður í formi tapaðrar framleiðslu vegna skertrar 

starfsgetu gæti verið um 6,7-8,7% af vergri landsframleiðslu á ári hverju. Einstaklingar 

með skerta starfsgetu hafa þó stundum möguleika á því að bæta stöðu sína og heilsu með 

hjálp viðeigandi úrræða og meðferða. Oft eru úrræðin sérsniðin að því að aðstoða 

einstaklinga við að komast aftur á vinnumarkað. Starfsendurhæfing er eitt slíkra úrræða 

en henni er ætlað að hjálpa einstaklingum sem búa við einhvers konar heilsubrest að vera 

í vinnu, snúa aftur til vinnu og haldast í vinnu. VIRK Starsfendurhæfingarsjóður var 

stofnaður árið 2008 og er starfsemin talin skila miklum fjárhagslegum og samfélagslegum 

ávinningi. 

Í ritgerðinni er fjallað um beinan og óbeinan kostnað samfélagsins vegna skertrar 

starfsgetu og tillögur til úrbóta eru gerðar á örorkubótakerfi landsins. Fjallað er um 

starfsendurhæfingu á Íslandi, form hennar og árangur. Kostnaður starfsendurhæfingar er 

borinn saman við mögulegan ábata til að skoða hvort starfsendurhæfing sé hagkvæm 

fjárfesting fyrir einstaklinginn sem hana sækir, hið opinbera og samfélagið allt. 

Niðurstöður sýna að núvirði fjárfestingarinnar fyrir einstaklinginn er um 2,7 milljónir 

króna ef miðað er við aukningu ráðstöfunartekna þegar viðkomandi fer af örorkulífeyri og 

í starf með vænt laun. Einstaklingurinn ber sjálfur lítinn sem engan kostnað af 

starfsendurhæfingunni og því er núvirði fjárfestingar hans alltaf jákvætt ef laun hans eftir 

skatt eru hærri en örorkulífeyrir eftir skatt. Núvirði fjárfestingarinnar fyrir hið opinbera er 

tæplega 14 milljónir króna ef miðað er við auknar skatttekjur launaðrar vinnu og sparnað 

sem verður til þegar einstaklingur fer af örorkulífeyri. Að síðustu er núvirði 

fjárfestingarinnar fyrir samfélagið tæplega 26 milljónir króna ef miðað er við ábata í formi 

framleiðsluaukningar sem á sér stað þegar starfsgeta eykst.  
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1 Inngangur 

Góð heilsa er gríðarlega mikilvæg, bæði fyrir einstaklinginn sjálfan og samfélagið sem 

hann tilheyrir. Heilsa hefur mikilvægt hlutverk í efnahagslegum framgangi þar sem 

heilbrigðari þjóðir lifa lengur, eru framleiðnari og spara meira 

(Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin [WHO], e.d.). Þar sem góð heilsa er ekki sjálfsagður 

hlutur er gríðarlega mikilvægt að gott almannatryggingakerfi taki á móti þeim sem ekki 

geta unnið launað starf (Bland og Bolas, 2014). Slík kerfi eru þó afar kostnaðarsöm. 

Kostnaður almannatryggingakerfisins vegna greiðslu örorkubóta hefur tvöfaldast á 

síðustu 20 árum en árið 2018 nam hann um 3,1% af vergri landsframleiðslu á Íslandi 

(OECD, 2019). Þó hafa sérfræðingar nefnt að óbeinn kostnaður í formi tapaðrar 

framleiðslu vegna örorku sé einnig mjög hár, eða um 6,7-8,7% af vergri landsframleiðslu 

á ári hverju (WHO, 2009). Því getur mikill ávinningur hlotist af starfsemi úrræða sem ætlað 

er að aðstoða einstaklinga með skerta starfsgetu við að komast aftur á vinnumarkað. 

VIRK Starfsendurhæfingarsjóður var stofnaður árið 2008 í þeim tilgangi að  efla 

starfsgetu þeirra sem glíma við einhvers konar heilsubrest. Úrræðið er fjármagnað af hinu 

opinbera, atvinnurekendum og lífeyrissjóðum og er talið skila miklum fjárhagslegum 

ávinningi. Auk þess segja þátttakendur í þjónustukönnunum VIRK að starfsendurhæfingin 

hafi aukið starfsgetu þeirra, lífsgæði og heilsu (VIRK Starfsendurhæfingarsjóður, 2020-b). 

Í fræðilega hluta ritgerðarinnar er staða einstaklinga sem búa við skerta starfsgetu 

skoðuð. Fyrst verður fjallað um örorku á Íslandi og beinan og óbeinan kostnað hennar. 

Örorkubótakerfið verður skoðað og nokkrar tillögur til úrbóta gerðar. Síðan verður fjallað 

um rannsóknir sem gerðar hafa verið á þróun starfsgetu einstaklinga með skerðingar. Ferli 

starfsendurhæfingar á vegum VIRK verður skoðað og fjallað um árangur og hagkvæmni 

starfseminnar. Í rannsóknarkafla er síðan lagt mat á þann kostnað og ábata sem getur 

fengist af árangursríkri starfsendurhæfingu. Markmiðið er að komast að því hvaða hag 

einstaklingurinn, hið opinbera og samfélagið hefur af starfsemi árangursríkrar 

starfsendurhæfingar. Í niðurstöðukafla eru loks sett upp greiðsluflæði þar sem núvirði 

fjárfestingarinnar fyrir þessa aðila eru fundin. Niðurstöður gefa til kynna að 

starfsendurhæfing geti verið mjög hagkvæm fjárfesting fyrir einstaklinginn sem hana 

sækir, hið opinbera og samfélagið í heild sinni. Því gætu miklir sparnaðarmöguleikar falist 

í því að efla úrræðið. 
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2 Örorka á Íslandi 

Undanfarin ár hefur einstaklingum með skerta starfsgetu fjölgað talsvert, en það eru þeir 

sem ekki geta unnið launað starf að einhverju eða öllu leyti heilsu sinnar vegna. Á árunum 

2008-2017 fjölgaði örorkulífeyrisþegum um 1,2% og fóru úr því að vera 7% af mannfjölda 

á vinnualdri í 8,2%. Hlutfallið lækkaði síðan niður í 7,8% á árunum 2017-2019. Fjölgun 

þeirra sem búa við skerta starfsgetu vegna heilsubrests er gríðarlega vinsælt umræðuefni 

í þjóðfélaginu. Oft er fjölgunin tengd við lýðfræðilega þætti á borð við hækkandi 

meðalaldur þjóðarinnar en líkur á örorku einstaklings fara hækkandi með aldri. Eins er 

aukning ungs fólks á örorku oft sögð keyra fjöldaaukninguna áfram en það voru þó konur 

á aldrinum 55-66 ára sem lögðu mest til fjölgunarinnar á árunum 2008-2019. Það má að 

einhverju leyti rekja til þess að vægi aldurshópsins sem hlutfall af mannfjölda hefur aukist 

en tíðni örorku hefur einnig hækkað innan hópsins (Kolbeinn H. Stefánsson, 2019-a). 

Enska orðið disability er ýmist þýtt sem örorka, heilsufarsleg skerðing eða fötlun og því 

er áhugavert að skoða hugtakanotkun og skilgreiningar í þessu samhengi. Skilgreining 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar á orðinu byggist á því að einn af eftirfarandi 

þáttum sé til staðar (Stapleton, Protik og Stone, 2008): 

➢ Heilsufarsskerðing 

➢ Athafnatakmörkun 

➢ Þátttökutakmörkun 

Heilsufarsskerðing er til staðar hjá einstaklingum sem upplifa veruleg frávik eða tap á 

líkamlegri starfsemi. Oft eru slíkar skerðingar flokkaðar eftir eðli sínu í líkamlegar 

skerðingar, andlegar skerðingar og skynjunarskerðingar. Líkamlegar skerðingar fela í sér 

erfiðleika með að hreyfa sig og framkvæma líkamlegar athafnir. Andlegar skerðingar fela 

í sér erfiðleika við að læra, muna, einbeita sér eða framkvæma athafnir sem krefjast 

andlegrar færni. Loks fela skynjunarskerðingar í sér erfiðleika við heyrn eða sjón. 

Athafnatakmörkun byggist á erfiðleikum viðkomandi við að framkvæma hversdagslegar 

athafnir eins og að klæða og þrífa sig eða fara á salernið. Loks er þátttökutakmörkun til 

staðar ef viðkomandi er ófær um að taka fullan þátt í félagslegum athöfnum eins og að 

stunda launaða vinnu, versla í matinn eða fara til læknis. Þátttökutakmarkanir byggjast að 

miklu leyti á umhverfi einstaklingsins þar sem tvær manneskjur með sömu 
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heilsufarsskerðingu í ólíkum umhverfisaðstæðum geta ekki endilega sinnt sömu 

félagslegu athöfnum (Stapleton, Protik og Stone, 2008). Til dæmis getur einstaklingur 

með hreyfihömlun mögulega ekki stundað launaða vinnu ef hjólastólaaðgengi á vinnustað 

hans er ábótavant eða ef almenningssamgöngur gera ekki ráð fyrir aðgengisþörfum hans. 

Í lögum um málefni fatlaðs fólks eru skerðingar á borð við þroskahömlun, geðfötlun, 

hreyfihömlun, sjón- og heyrnarskerðingu nefndar sem dæmi um fötlun. Þar er nefnt að 

fötlun geti verið afleiðing langvarandi veikinda eða slysa (Lög um málefni fatlaðs fólks nr. 

59/1992). Þrátt fyrir að hægt sé að líta á orðið fötlun sem nokkurs konar yfirheiti yfir 

skerðingar og hamlanir þykir höfundi ólíklegt að allir sem búi við skerta starfsgetu telji sig 

búa við fötlun. Því verður þess í stað reynt að tala um skerðingu á starfsgetu, eða 

einfaldlega skerðingar. 

Þeir sem ekki geta unnið launað starf vegna skerðinga eiga vissulega að geta framfleytt 

sér og lifað sjálfstæðu lífi. Einstaklingar með skerta starfsgetu geta sótt um að fá greiddar 

örorkubætur frá hinu opinbera ef þeir uppfylla ákveðin skilyrði. Umsækjendur eru metnir 

samkvæmt sérstökum örorkustaðli og segir matið til um réttindi þeirra til örorkubóta. 

Viðeigandi er að greina frá tveimur hópum fólks sem þiggja slíkar bætur. Annars vegar eru 

það einstaklingar sem metnir eru til 75% örorku hið minnsta vegna afleiðinga veikinda 

eða fötlunar. Þeir fá greiddan örorkulífeyri ásamt öðrum uppbótum. Hins vegar eru það 

einstaklingar sem metnir eru til 50-74% örorku og fá greiddan örorkustyrk án annarra 

uppbóta (Lög um almannatryggingar nr. 100/2007). Örorkustyrkþegar eru mun færri en 

örorkulífeyrisþegar og eru réttindi þeirra til bóta mun minni. Þar af leiðandi eru útgjöld til 

örorkustyrkþega mjög lítill hluti af útgjöldum hins opinbera vegna örorku (Kolbeinn H. 

Stefánsson, 2019-a). Nánar verður fjallað um örorkubótakerfið á Íslandi í kafla 2.1.1. 

Ástæðum þess að einstaklingur fær örorkubætur má skipta niður í nokkra undirflokka 

eftir því hvers konar skerðing er til staðar. Á Íslandi er algengast að geðraskanir séu 

meginsjúkdómsgreining einstaklinga með 75% örorkumat en stoðkerfisvandamál eru 

næstalgengasta sjúkdómsgreiningin. Þessir tveir flokkar eru áberandi stórir en samanlagt 

eru geðraskanir eða stoðkerfisvandamál meginsjúkdómsgreining 65,9% einstaklinga með 

75% örorkumat. Vægi geðraskana sem grundvöllur örorkumats hefur aukist stöðugt frá 

aldamótum og eru karlar líklegri til að vera með örorkumat vegna geðraskana heldur en 

konur. Á heildina litið eru konur samt sem áður líklegri til að vera örorkulífeyrisþegar 
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heldur en karlar (Kolbeinn H. Stefánsson, 2019-a). Skiptingu fólks með 75% örorkumat 

eftir meginsjúkdómsgreiningu árið 2018 má sjá á mynd 1. 

 

Mynd 1. Skipting fólks með 75% örorkumat eftir meginsjúkdómsgreiningu (Kolbeinn H. Stefánsson, 2019-
a) 

Þessar upplýsingar byggja á gögnum frá Tryggingastofnun ríkisins um 

örorkulífeyrisþega en þá er mikilvægt að hafa í huga að þær gefa ekki fullkomlega trausta 

mynd af einstaklingum með skerta starfsgetu sem hlutfalli af mannfjölda. Þær innihalda 

eingöngu þá einstaklinga sem hafa fengið starfsgetu sína metna sem skerta og fá 

örorkulífeyri vegna þess. Líklegt er að á Íslandi séu einstaklingar sem búi við verulega 

skerta starfsgetu en hafi fengið örorkumat undir 75%. Auk þess getur verið að einhverjir 

einstaklingar með skerta starfsgetu hafi ekki gengist undir örorkumat og séu því ekki 

skráðir örorkulífeyrisþegar. Erfitt getur reynst að gera alþjóðlegan samanburð á 

opinberum útgjöldum vegna örorkubóta þar sem örorkubótakerfi geta verið mjög 

mismunandi á milli landa. Ef velferðarkerfi lands tekst ekki að koma auga á og aðstoða þá 

sem hafa skerta starfsgetu getur hlutfall örorkulífeyrisþega mælst lágt. Þá gætu útgjöld 

vegna örorkubóta verið lægri en í öðrum löndum þar sem velferðarkerfi eru sterkari í 

þessu hlutverki (Kolbeinn H. Stefánsson, 2019-a). 
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2.1 Beinn kostnaður 

Beinn kostnaður er sá kostnaður sem rekja má beint til skerðinga, eða kostnaður þess að 

koma í veg fyrir, koma auga á og meðhöndla heilsufarslega skerðingu eða afleiðingar 

hennar (van Roijen, Koopmanschap, Rutten og van der Maas, 1995). Sem dæmi má nefna 

kostnað vegna heilbrigðis- og endurhæfingarþjónustu, hjálpartækja, persónulegrar 

þjónustu og ýmissa vinnumarkaðsúrræða. Þessi kostnaður fellur ýmist á hið opinbera eða 

einstaklinginn sjálfan og fjölskyldu hans. Erfitt er að meta heildarkostnað hins opinbera 

vegna skerðinga en nokkuð einfalt er að leggja mat á kostnað vegna greiðslu örorkubóta. 

Þónokkrar rannsóknir hafa verið framkvæmdar til að meta viðbótarkostnað sem heimili 

einstaklinga með skerðingar standa undir en niðurstöður eru oftast settar fram sem 

hlutfall af tekjum (WHO, 2011). Næst verður fjallað um kostnað hins opinbera vegna 

greiðslu örorkubóta og viðbótarkostnað heimila vegna skerðinga.  

2.1.1 Kostnaður hins opinbera vegna örorkubóta 

Opinber útgjöld Íslands vegna örorkubóta sem hlutfall af landsframleiðslu hafa farið 

stöðugt hækkandi frá árinu 1990 á meðan meðalhlutfall OECD-ríkja hefur farið lækkandi. 

Hér á landi voru greiðslur vegna örorkubóta um 41 milljarður króna árið 2016. Ef miðað 

er við þróun áranna 2011-2016 er áætlað að greiðslur vegna örorkubóta verði um 90 

milljarðar króna árið 2030 ef miðað er við verðlag ársins 2018 (Ráðgjafarsvið KPMG, 

2018). Mikilvægt er að einstaklingum, sem ekki geta unnið vegna skerðinga, sé tryggð 

framfærsla; annað hvort þar til betri heilsu er náð eða ævilangt ef starfsgeta viðkomandi 

er skert til frambúðar. Með örorkubótum er hluti tekna þeirra sem virkir eru á 

vinnumarkaði færður til þeirra sem eru óvirkir. Jöfnun tekjudreifingar með þessu móti 

minnkar líkur á efnahagslegum þrengingum fyrir þá sem ekki geta unnið. Örorkubótakerfi 

eru því þungamiðja almannatryggingakerfa um allan heim (Aarts og de Jong, 1992). 

Greiðsla örorkubóta til einstaklinga sem búa við skerta starfsgetu er í höndum 

Tryggingastofnunar ríkisins en stofnunin leggur einnig mat á örorkustig umsækjenda. 

Örorkumatið byggist á sérstökum staðli og réttur til örorkulífeyris eða -styrks byggist á 

útkomu matsins. Eins og áður segir eiga einstaklingar með 75% örorkumat rétt á lífeyri og 

ýmsum uppbótum frá Tryggingastofnun ríkisins (Lög um almannatryggingar). Vert er að 

nefna að örorkulífeyrir er ekki eingöngu greiddur af Tryggingastofnun ríkisins. 

Einstaklingar með skerta starfsgetu geta átt rétt á örorkulífeyri hjá lífeyrissjóði, hafi þeir 
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greitt í slíkan sjóð í tvö ár eða lengur. Upphæðir byggjast á áunnum og framreiknuðum 

lífeyrisréttindum (Landssamtök lífeyrissjóða, e.d.). Samkvæmt upplýsingum sem gilda um 

árið 2017 eru þó mun fleiri sem fá örorkulífeyrisgreiðslur frá Tryggingastofnun ríkisins 

heldur en frá lífeyrissjóðum (Hagstofa Íslands, e.d.-a). Upphæðir örorkulífeyris og 

uppbóta má sjá í töflu 1. 

Tafla 1. Upphæðir örorkubóta 1. janúar 2020 (Tryggingastofnun ríkisins, 2020-a) 

Örorkulífeyrir 48,108   

Aldurstengd örorkuuppbót (18-24 ára) 48,108   

Tekjutrygging 154,058 

Heimilisuppbót 52,073   

Sérstök uppbót til framfærslu 43,385   

Tekjur fyrir skatt 345,732  

Örorkulífeyrir er eins og áður segir greiddur þeim sem metnir eru með 75% örorku hið 

minnsta. Allir sem fá greiddan örorkulífeyri fá einnig greidda aldurstengda örorkuuppbót. 

Fjárhæð hennar er hlutfall af óskertum mánaðarlegum örorkulífeyri og byggist á því hvað 

einstaklingurinn var gamall þegar hann fékk fyrst 75% örorkumat. Til dæmis fær 

einstaklingur, sem fékk 75% örorkumat á aldrinum 18-24 ára, aldurstengda örorkuuppbót 

sem er jafnhá upphæð mánaðarlegs örorkulífeyris. Upphæðin fer síðan hlutfallslega 

lækkandi og verður lægst 2,5% af mánaðarlegum örorkulífeyri fyrir þann sem fær 75% 

örorkumat á aldrinum 61-66 ára. Tekjutrygging er síðan greidd þeim sem fá örorkulífeyri 

og er hún föst upphæð fyrir alla örorkulífeyrisþega. Heimilisuppbót er einnig föst upphæð 

og er greidd þeim örorkulífeyrisþegum sem búa einir. Barnalífeyrir er greiddur þeim sem 

hafa börn undir 18 ára aldri á framfæri (Lög um almannatryggingar) en barnalífeyrir 

verður ekki sérstaklega skoðaður hér. Loks er sérstök uppbót til framfærslu greidd ef allar 

tekjur einstaklingsins eru svo lágar að þær teljast ekki duga einstaklingnum til framfærslu 

(Tryggingastofnun ríkisins, 2020-b). 

Gott örorkubótakerfi getur skipt sköpum fyrir þá sem glíma við alvarlegar skerðingar. 

Rannsóknir hafa sýnt að almannatryggingakerfi skapa mikilvægt öryggisnet sem gerir 

viðkomandi kleift að greiða fyrir nauðsynlega þjónustu. Miðstöð heilbrigðisþjónustu 

heimilislausra í Baltimore-borg í Bandaríkjunum bjó til stuttan spurningalista fyrir 

skjólstæðinga sína til að komast að því hvaða gildi örorkubætur hefðu fyrir þá. Svarendur 

nefndu meðal annars að án bótanna væru þeir háðir fjölskyldumeðlimum eða úrræðum 
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á borð við gistiskýli heimilislausra. Einhverjir nefndu að örorkubætur gerðu þeim kleift að 

greiða fyrir læknisheimsóknir og aðrar nauðsynjar á meðan þeir næðu bata. 

Örorkubæturnar gæfu þeim sjálfstæði, sjálfstraust og ábyrgð ásamt því að tryggja öryggi 

þeirra í framtíðinni (Bland og Bolas, 2014). Þá má nefna að samfélagið hefur mikinn hag 

af því að tryggja að sem flestir geti greitt fyrir húsnæði þar sem ýmis konar kostnaður 

fylgir heimilisleysi. Til dæmis hafa rannsóknir sýnt að heimilislausir þurfa oftar á innlögn 

á sjúkrahús að halda en aðrir og þurfa almennt á lengri spítalavist að halda  (Salit, Kuhn, 

Hartz, Vu og Mosso, 1998). 

Örorkubótakerfið á Íslandi hefur verið gagnrýnt töluvert af notendum þess og 

hagsmunasamtökum og þá sérstaklega vegna tekjuskerðingar sem einstaklingar verða 

fyrir ef þeir fá atvinnutekjur (Öryrkjabandalag Íslands, 2020). Á Íslandi mega 

örorkulífeyrisþegar fá 1.315.000 krónur á ári í atvinnutekjur, eða rúmar 109 þúsund 

krónur á mánuði (Tryggingastofnun ríkisins, 2020-b). Fari atvinnutekjur þeirra yfir þessa 

upphæð er örorkulífeyrir skertur. Í rannsókn á stöðu ungs fólks á örorku- og 

endurhæfingarlífeyri sagði um helmingur svarenda að óöryggi varðandi framfærslu vegna 

skerðinga örorkubóta væri frekar mikil eða mjög mikil hindrun þegar það kæmi að því að 

hefja vinnu eða nám. Eins sagðist ríflega helmingur svarenda eiga frekar erfitt eða mjög 

erfitt með að ná endum saman (Guðný Bergþóra Tryggvadóttir, Hrafnhildur Snæfríðar og 

Gunnarsdóttir og Ásdís Aðalbjörg Arnalds, 2016). Þó er í skýrslu OECD um Ísland mælt 

með því að hlutfall útgjalda hins opinbera af landsframleiðslu sem fer í greiðslu 

örorkubóta sé lækkað um hálft prósentustig, eða úr 3,1% í 2,6% (OECD, 2019). Því bendir 

margt til þess að ekki hafi enn tekist að skapa örorkubótakerfi á Íslandi sem er bæði 

skilvirkt og sanngjarnt, ef skilvirkni og sanngirni geta átt saman í þessum efnum. 

2.1.2 Kostnaður heimila 

Örorkulífeyrisþegar eru mjög líklegir til að búa við fjárhagsþrengingar þar sem tekjur 

þeirra eru oft á tíðum rétt ofan við lágtekjumörk, ef miðað er við að lágtekjumörk séu 60% 

af miðgildi ráðstöfunartekna landsmanna. Þar af leiðandi eiga þeir sjaldnast eignir eða 

sparifé sem gerir möguleika þeirra til lána mjög takmarkaða. Vegna skertrar starfsgetu er 

erfitt fyrir þennan hóp að bæta stöðu sína með launaðri vinnu og geta þessar aðstæður 

hæglega leitt til fátæktar (Kolbeinn H. Stefánsson, 2019-b). 
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Auk þátta sem leitt geta til fátæktar getur ýmis konar viðbótarkostnaður fylgt 

skerðingum. Til dæmis geta hjálpartæki á borð við heyrnartæki eða hjólastól verið 

kostnaðarsöm. Sumir þurfa á endurhæfingar- eða umönnunarþjónustu að halda til að 

geta sinnt daglegum athöfnum. Einstaklingar með skerðingar geta oft ekki notað 

almenningssamgöngur í sama mæli og aðrir og geta því þurft að reka eigin bifreið eða 

reiða sig á leigubíla. Loks getur ákveðinn kostnaður fylgt því að aðlaga húsnæði eða bifreið 

að breyttum aðgengisþörfum. Stundum getur viðbótarkostnaður vegna skerðinga fallið 

undir sjúkratryggingar en oft þurfa einstaklingar með skerðingar að greiða kostnaðinn úr 

eigin vasa  (Soltani, 2018). Það er þó líklega mismunandi á milli landa hvernig 

fyrirkomulagi greiðsluþátttöku sjúkratrygginga er háttað. 

Erfitt er að mæla kostnað heimila vegna skerðinga á nákvæman hátt en nokkrar 

aðferðir hafa verið þróaðar til að komast nálægt áreiðanlegu mati. Ein þeirra kallast mat 

með lífskjaranálgun (e. standard of living approach) en Cullinan, Lyons og Gannon notuðu 

aðferðina til að mæla viðbótarkostnað heimila einstaklinga með skerðingar á Írlandi. 

Grunnhugmyndin er sem hér segir (Cullinan, Lyons og Gannon, 2008): 

Fyrir gefnar ráðstöfunartekjur, 𝑌0, eru lífskjör heimilis einstaklings án skerðingar 

táknuð með 𝑆0
𝑁𝐷. Lífskjör heimilis einstaklings með skerðingu er táknað með 𝑆1

𝐷. Á mynd 

2 má sjá tvær línur sem tákna samband ráðstöfunartekna og lífskjara, annars vegar fyrir 

heimili einstaklings án skerðingar og hins vegar fyrir heimili einstaklings með skerðingu. 

Ef  lífskjör beggja heimila eiga að vera jöfn, eða 𝑆1
𝐷 = 𝑆0

𝑁𝐷, þarf heimili einstaklings með 

skerðingu að hafa hærri ráðstöfunartekjur, eða 𝑌1 (Cullinan, Lyons og Gannon, 2008). 
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Mynd 2. Lífskjör og ráðstöfunartekjur heimila einstaklinga með og án skerðingar (Cullinan, Lyons og 
Gannons, 2008) 

Hægt er að rita lífskjör heimilis sem fall af ráðstöfunartekjum og örorkustöðu: 

𝑆 = 𝛼 + 𝛽𝑌 + 𝛿𝐷 

Þar sem S eru lífskjör, Y eru ráðstöfunartekjur heimilis, D er tala sem skilgreinir stig 

skerðingar eða örorkustöðu heimilis, og 𝛼, 𝛽 og 𝛿 eru óþekktir stuðlar. Við gerum ráð fyrir 

því að hærra stig skerðingar hafi neikvæð áhrif á lífskjör og þar af leiðandi er 𝛿 sennilega 

neikvæð tala. Þá er hægt að finna áhrif skerðingar á ráðstöfunartekjur með því að 

endurraða jöfnunni og diffra: 

𝛿𝑌

𝛿𝐷
= −

𝛿

𝛽
 

Eða á einfaldari hátt: 

𝑌1 − 𝑌0 = −
𝛿

𝛽
 

Þar af leiðandi þurfa ráðstöfunartekjur heimilis einstaklings án skerðingar, eða 𝑌1, að vera 

hærri en ráðstöfunartekjur heimilis einstaklings með skerðingu, eða 𝑌0, ef lífskjör 

heimilanna eiga að vera þau sömu (Cullinan, Lyons og Gannon, 2008). 

Rannsakendur notuðu flóknari útfærslu af líkaninu til að leggja mat á kostnað heimila 

vegna skerðinga á Írlandi. Niðurstöður sýndu að kostnaður skerðinga sem hlutfall af 
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ráðstöfunartekjum var um 29,6% árið 2001, eða á milli 15% og 48% með 95% öryggisbili. 

Þá var kostnaður skerðinga fundinn með því að margfalda hlutföllin með meðaltekjum á 

Írlandi yfir tiltekið tímabil. Helsta gagnrýni á þessa aðferð til að mæla kostnað vegna 

skerðinga er að hún tekur ekki mið af tekjutapi vegna tapaðra vinnustunda einstaklings 

og annan fórnarkostnað skertrar heilsu (Cullinan, Lyons og Gannon, 2008). Bresk 

rannsókn frá árinu 2003 fékk svipaðar niðurstöður með því að rannsaka kostnaðinn sem 

hlutfall af ráðstöfunartekjum einstaklinga með skerðingar í stað þess að miða við 

ráðstöfunartekjur heimila þeirra. Niðurstaðan var sú að kostnaður skerðinga væri að 

jafnaði 35% af ráðstöfunartekjum einstaklinga. Þónokkrar rannsóknir hafa fengið 

niðurstöður á sömu nótum og er kostnaðurinn oft talinn vera á bilinu 15-30% af 

örorkubótum (Stefán Ólafsson, 2005). 

Hægt að er að heimfæra niðurstöður á íslenskar aðstæður með því að taka einfalt 

dæmi um örorkulífeyrisþega sem hefur verið óvinnufær frá 18-24 ára aldri. Hann býr einn 

og ráðstöfunartekjur heimilisins frá Tryggingastofnun ríkisins eftir skatt eru 279.026 

krónur (Tryggingastofnun ríkisins, 2020-a). Ef miðað er við lægsta mögulega 

viðbótarkostnað sem fyrrnefndar rannsóknir hafa sýnt, eða 15%, má álykta að 

mánaðarlegur viðbótarkostnaður hans vegna skerðingar sinnar sé tæplega 42 þúsund 

krónur. Árlegur viðbótarkostnaður hans er því rúmlega hálf milljón króna. 

Örorkubótakerfið á Íslandi á að tryggja lágmarksframfærslu einstaklinga en ekki er ljóst 

hvort að gert sé ráð fyrir viðbótarkostnaði af þessu tagi þegar upphæðir 

örorkubótakerfisins eru ákveðnar. 

2.2 Óbeinn kostnaður 

Óbeinan kostnað vegna skerðinga getur reynst erfiðara að mæla en beinan kostnað, en 

hann lýsir sér í fórnarkostnaði þess að einstaklingur sé ekki þátttakandi á vinnumarkaði 

að öllu leyti. Í skýrslu sinni nefnir Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin tvo stærstu þætti 

óbeins kostnaðar vegna skerðinga en báða má rekja til framleiðnitaps vegna þeirra afurða 

sem skapast hefðu ef viðkomandi væri vinnandi. Sá fyrri er kostnaður tapaðrar 

framleiðslu vegna skertrar starfsgetu en sá seinni er tap á skatttekjum. Einnig má nefna 

fórnarkostnað einstaklingsins sem liggur í töpuðum tekjum hans vegna skerðingarinnar. 

Erfitt er að leggja mat á óbeinan kostnað skerðinga þar sem óvíst er hversu framleiðinn 

eða launahár einstaklingur væri ef starfsgeta hans væri óskert (WHO, 2011). 
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Tapaðar skatttekjur vegna skerðinga má rekja til þess að einstaklingar með skerta 

starfsgetu þéna almennt minna en þeir sem ekki búa við skerta starfsgetu, og greiða þar 

af leiðandi minna í skatt. Til dæmis má nefna að einstaklingar á aldrinum 45-64 ára í 

Ástralíu sem þurftu að hætta að vinna vegna þunglyndis voru með 73% lægri tekjur en 

þeir sem voru enn vinnandi. Rannsóknir á óbeinum kostnaði vegna geðsjúkdóma einblína 

oft á framleiðni- og tekjutap en taka ekki minnkaðar tekjur hins opinbera vegna lægri 

skatttekna með í reikninginn. Hægt er að finna kostnað hins opinbera vegna tapaðra 

skatttekna með því að skoða mun á skatttekjum einstaklinga með skerta og óskerta 

starfsgetu. Þá er til dæmis hægt að gera ráð fyrir því að einstaklingur með óskerta 

starfsgetu fái meðallaun þó að ákveðin skekkja geti fylgt þeirri forsendu (Schofield o.fl., 

2011). Útreikningar af þessu tagi verða framkvæmdir í kafla 3.2.2 til að skoða mögulegan 

ábata hins opinbera af starfsendurhæfingu. 

Óbeinn kostnaður tapaðrar framleiðslu vegna skerðinga er virði þeirra afurða sem 

einstaklingurinn hefði líklegast framleitt ef skerðing á starfsgetu hans væri ekki til staðar. 

Í skýrslu um fjölgun öryrkja á Íslandi sem út kom árið 2005 gerði Tryggvi Þór Herbertsson 

tilraun til að leggja mat á fórnarkostnað íslensks þjóðfélags vegna tapaðra vinnustunda af 

völdum örorku árið 2003. Hann gerði ráð fyrir því að einstaklingur með 50% örorkumat 

væri í hálfu starfi og að einstaklingur með 75% örorkumat væri í 25% starfi. Fyrst fann 

hann hlutfall tapaðra vinnustunda vegna örorku af heildarfjölda unninna stunda 

Íslendinga. Síðan margfaldaði hann hlutfallið með því hlutfalli landsframleiðslu sem hann 

gerði ráð fyrir að mætti rekja til vinnuafls. Niðurstaðan var sú að reiknaður 

fórnarkostnaður tapaðra vinnustunda vegna örorku var um 3,9% af vergri 

landsframleiðslu ársins 2003, eða um 33,5 milljarðar króna á verðlagi þess árs (Tryggvi Þór 

Herbertsson, 2005). 

Einnig er hægt er að nota mannauðsaðferð (e. human capital method) til að mæla 

kostnað framleiðslutaps vegna örorku. Með henni er virði framleiðslu einstaklingsins 

metið með tilliti til meðaltekna (Linda Björk Bryndísardóttir o.fl., 2012). Í kafla 3.2.3 verður 

mannauðsaðferðin skoðuð nánar til að finna mögulegan ábata samfélagsins af 

starfsendurhæfingu. 
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2.3 Tillögur til úrbóta 

Í nýlegri skýrslu OECD um Ísland er talað um að örorkubótakerfi landsins sé of rausnarlegt 

sem komi niður á atvinnustigi. Meiri áhersla sé lögð á að greiða bætur heldur en að 

aðstoða einstaklinga aftur á vinnumarkað (OECD, 2019). Ljóst er að ekki má leggja of mikla 

áherslu á skilvirkni í örorkubótakerfinu þar sem vissulega er mikilvægt að þeir 

einstaklingar sem ekki hafa tök á því að vera virkir á vinnumarkaði geti framfleytt sér. Hins 

vegar er ávallt gerð ákveðin krafa um skilvirkni í fjármálum hins opinbera. Auk þess að 

draga úr kostnaði hins opinbera geta aðgerðir sem aðstoða einstaklinga með skerta 

starfsgetu aftur á vinnumarkað verið mikilvægur þáttur í að hjálpa einstaklingnum í átt að 

betri heilsu og lífsgæðum. 

Gróflega er hægt að skipta aðgerðum sem draga úr fjölgun örorkulífeyrisþega í þrjá 

meginflokka. Það eru aðgerðir sem draga úr nýgengi örorku, aðgerðir sem breyta 

fjárhagslegum hvötum og aðgerðir sem aðstoða einstaklinga með skerta starfsgetu aftur 

á vinnumarkað (Tryggvi Þór Herbertsson, 2005). Hér verður fjallað örlítið um hvað slíkar 

aðgerðir gætu falið í sér. 

2.3.1 Aðgerðir sem draga úr nýgengi örorku 

Reynslan hefur sýnt að besta leiðin til að auka skilvirkni í útgjöldum til örorkumála sé að 

færa örorkubótakerfið úr því að vera óvirkur greiðandi yfir í að vera virkur umsjónarmaður 

bótaþega sem ýtir undir og hvetur til endurkomu á vinnumarkað. Slíkar breytingar voru 

gerðar í Sviss á árunum 2003-2016 þegar skilyrði sem veita rétt til örorkubóta voru hert 

og örorkulífeyrir var látinn endurspegla raunverulega örorku með því að kynna til 

sögunnar fjórðungs-, helmings- og þriggja fjórðunga lífeyri. Einnig var skerðing 

örorkulífeyris vegna launatekna að hluta til afnumin og kerfi var hannað sem kemur auga 

á þá sem eru í aukinni áhættu á að verða örorkulífeyrisþegar. Auk þess voru úrræði 

sköpuð sem sjá um snemmbúna íhlutun á borð við stuðning við atvinnuleit og 

starfsendurhæfingu. Breytingarnar leiddu til þess að hlutfall vergrar landsframleiðslu til 

örorkubóta minnkaði, örorkulífeyrisþegum fækkaði örlítið og nýgengi örorku 

helmingaðist (OECD, 2019). 

Áhugavert er að skoða þann þátt í breytingunum sem snýr að því að herða skilyrðin 

sem veita rétt til örorkubóta. Kenningar hafa sprottið upp um að aukningu á 

örorkulífeyrisþegum megi rekja til frjálsara skimunarferlis þegar örorkumat er 
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framkvæmt. Að herða skilyrði sem veita réttindi til örorkubóta gæti leitt til þess að þeir 

sem hafa talsverða starfsgetu eru útilokaðir frá því að þiggja bætur. Hins vegar gætu 

breytingarnar einnig leitt til tekju- og velferðartaps einstaklinga og fjölskyldna sem reiða 

sig á örorkubætur vegna þess að raunveruleg skerðing á starfsgetu er til staðar (Autor, 

Kostøl og Mogstad, 2014). Því má ganga út frá því að varlega þurfi að fara í að herða 

skilyrðin til að koma ekki í veg fyrir að þeir sem sannarlega þurfi á örorkubótum að halda 

geti framfleytt sér. 

2.3.2 Aðgerðir sem breyta fjárhagslegum hvötum 

Fjárhagslegir hvatar í örorkubótakerfinu hafa verið nefndir sem ein ástæða fjölgunar 

örorkulífeyrisþega á Íslandi. Hvati er til staðar fyrir einstakling á lágum launum að sækja 

um örorkubætur ef þær eru hærri en laun hans. Að sama skapi eru skerðingar á 

örorkubótum vinnuletjandi og geta þjónað sem hvati fyrir örorkulífeyrisþega til að reyna 

ekki fyrir sér í starfi ef framfærsla hækkar lítið sem ekkert við það (Tryggvi Þór 

Herbertsson, 2005). Norsk rannsókn sem framkvæmd var árið 2014 sýndi að margir 

örorkulífeyrisþegar hafa talsverða ónýtta starfsgetu og því liggja jafnvel miklir möguleikar 

í kerfislegum hvötum sem umbuna fyrir vinnu (Kostøl og Mogstad, 2014). 

Fjárhagslegir hvatar geta einnig snúið að fyrirtækjum og ýtt undir að þau ráði 

starfsmenn með skerðingar eða fatlanir. Sem dæmi má nefna lagasetningu í Slóveníu sem 

skyldar fyrirtæki með 20 starfsmenn eða fleiri til að ráða ákveðinn kvóta af einstaklingum 

með einhvers konar skerðingu. Ákveðið framleiðnitap getur skapast við ráðninguna þar 

sem einn starfsmaður með skerðingu er ekki endilega jafn framleiðinn og einn 

starfsmaður án skerðingar. Hið opinbera bætir þá  upp framleiðnitapið ásamt því að 

greiða hluta af launum starfsmannsins. Hið opinbera greiðir einnig fyrir allar nauðsynlegar 

breytingar á aðgengi vinnustaðarins auk þess að greiða fyrir persónulega aðstoð til að 

hjálpa einstaklingnum að sinna starfi sínu. Með því að skapa hvata sem þessa hefur hið 

opinbera bætt aðstæður hóps sem á erfiðara með að sinna launaðri vinnu og er í hættu á 

að einangrast félagslega (Tabaj og Brumnič-Smrekar, 2017). 

Fjárhagslegir hvatar til fyrirtækja og einstaklinga með skerta starfsgetu gætu verið 

árangursríkir þættir í því að draga úr kostnaði vegna skerðinga. Með hjálp hvatanna geta 

fyrirtæki séð hag sinn í því að ráða starfsfólk með skerta starfsgetu til að auka 

samfélagslega ábyrgð sína og stuðla að fjölbreytni á vinnustaðnum. Á Íslandi væri 
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mögulega hægt að innleiða hvata til fyrirtækja til að þau hafi færi og áhuga á því að ráða 

fleiri einstaklinga með skerta starfsgetu. Einnig gæti verið hægt að hvetja fyrirtæki til að 

skapa fleiri sveigjanleg hlutastörf sem koma betur til móts við sérþarfir fjölbreytts 

starfsmannahóps. 

2.3.3 Aðgerðir sem aðstoða einstaklinga á vinnumarkað 

Auk starfsendurhæfingar, sem fjallað verður ítarlega um hér á eftir, hafa ýmis úrræði verið 

þróuð til að aðstoða einstaklinga með skerta starfsgetu aftur á vinnumarkað. Á Íslandi 

veitir Vinnumálastofnun einstaklingum með skerta starfsgetu aðstoð á borð við 

starfsþjálfun, leiðsögn við leit að starfi sem hentar þörfum viðkomandi og stuðning á 

vinnustaðnum. Slík aðstoð kallast atvinna með stuðningi (Vinnumálastofnun, e.d.-a). 

Vinnumálastofnun getur einnig samið við fyrirtæki eða stofnanir um að ráða einstakling 

með skerta starfsgetu í vinnu. Ekki eru gerð skilyrði um lágmarksmat örorku þeirra sem 

vilja nýta sér úrræðið, einungis að viðkomandi hafi ónýtta vinnugetu og litlar sem engar 

tekjur að örorkubótum undanskildum. Samningar um slíkt samstarf eru kallaðir 

vinnusamningar öryrkja (Lög um vinnumarkaðsaðgerðir nr. 55/2006) og hafa þeir í raun 

tvíþættan tilgang. Einstaklingar með skerta starfsgetu fá utanumhald og aðstoð til að 

komast aftur á vinnumarkað auk þess sem Vinnumálastofnun endurgreiðir 

atvinnurekanda ákveðið hlutfall launa (Vinnumálastofnun, e.d.-b). Því geta 

vinnusamningar öryrkja bæði talist til aðgerða sem aðstoða einstaklinga á vinnumarkað 

og aðgerða sem breyta fjárhagslegum hvötum. 

Erlendar rannsóknir hafa sýnt að einstaklingar með ýmis konar skerðingar geta nýtt sér 

atvinnustuðning með góðum árangri. Árið 2013 var kostnaður og árangur atvinnu með 

stuðningi rannsakaður í sex evrópskum borgum. Hópurinn sem rannsakaður var 

samanstóð af einstaklingum með alvarlegar geðraskanir. Hátt hlutfall einstaklinga með 

slíkar skerðingar stundar ekki launaða vinnu þrátt fyrir að hafa oft mikinn vilja til að vinna 

og jafnvel talsverða ónýtta starfsgetu. Niðurstöður sýndu að kostnaður vegna heilbrigðis- 

og félagsþjónustu var lægri hjá þeim sem nýttu sér atvinnu með stuðningi heldur en hjá 

samanburðarhópi sem sótti annars konar úrræði. Eins var virði framleiðniaukningar hærra 

hjá þeim sem nýttu sér atvinnu með stuðningi en hjá samanburðarhópi (Knapp o.fl., 

2013). Niðurstöður þessar benda til þess að atvinna með stuðningi sé árangursríkari en 
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önnur úrræði þegar lokamarkmiðið er launað starf, og einnig hagkvæmara fyrir 

samfélagið þar sem það getur skilað sér í lægri kostnaði ýmissar þjónustu. 

2.4 Endurkoma á vinnumarkað 

Margir sem búa við skerta starfsgetu hafa enga möguleika á að snúa aftur á vinnumarkað. 

Þetta getur átt við þegar um verulega skerðingu á líkamlegri eða andlegri færni er að 

ræða. Hins vegar eru oft líkur á því að endurkoma á vinnumarkað sé raunhæfur kostur og 

verður hér stuttlega fjallað um rannsóknir á þróun starfsgetu. 

Á árunum 1995-2008 framkvæmdi Rannsóknarmiðstöð velferðarmála í Danmörku 

rannsókn á þróun starfsgetu einstaklinga. Staða 394 einstaklinga á aldrinum 18-45 ára 

með mælanlega skerðingu á starfsgetu var skoðuð, ásamt stöðu samanburðarhóps. Árið 

1995 voru einstaklingarnir spurðir yfir hundrað spurninga um líkamlega og andlega getu 

þeirra sem mældu hversu mikil skerðing á virkni var til staðar. Einstaklingur gat minnst 

fengið 0 stig sem þýddi að engin skerðing var til staðar, og mest 35,5 stig sem þýddi að 

einstaklingur var með mestu mögulegu skerðingu. Sama mæling var síðan framkvæmd 

árið 2008 á sömu hópum til að skoða hvernig aðstæður höfðu breyst á 13 árum. 

Niðurstaða rannsakenda var sú að yfir 46% þeirra einstaklinga sem mælst höfðu með 

skerta starfsgetu árið 1995 mældust með aukna starfsgetu árið 2008. Um 8% þeirra voru 

með óbreytta starfsgetu og um 46% þeirra mældust með minni starfsgetu en áður. Það 

vakti athygli að árið 2008 voru 26% einstaklinganna í rannsóknarhópnum ekki lengur með 

mælanlega skerðingu á starfsgetu. Einstaklingar með skerðingu tengda atferli sýndu 

mesta framför en 79% þeirra höfðu aukið starfsgetu sína frá árinu 1995 (Larsen, Jonassen 

og Høgelund, 2009). 

Einnig er mikilvægt að gera sér grein fyrir því að skerðing á starfsgetu í núverandi starfi 

þarf ekki að eiga við í öðru starfi. Rannsókn á stöðu örorkulífeyrisþega í Hollandi sýndi að 

20-26% þeirra gætu líklega snúið aftur í sitt fyrra starf í framtíðinni. Aftur á móti gætu 53-

71% þeirra að öllum líkindum unnið annað starf við sitt hæfi. Rannsóknin sýndi einnig að 

því lengur sem einstaklingar voru á örorkuskrá, því minni líkur voru á því að þeir gætu 

snúið aftur til vinnu (Aarts og de Jong, 1992). Niðurstöður þessara rannsókna benda til 

þess að skert starfsgeta sé ekki alltaf varanlegt ástand. Því má hvorki gera lítið úr 

möguleikum til bata né möguleikum á því að geta fundið annað starf þar sem skerðingin 

hefur ekki jafn mikil áhrif. Þá er mikilvægt að einstaklingur sé ekki úrskurðaður með skerta 
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starfsgetu til frambúðar áður en búið er að fullreyna öll þau bjargráð sem honum bjóðast. 

Ýmis úrræði eru til staðar sem geta aðstoðað einstaklinga í átt að aukinni starfsgetu, 

auknum möguleikum og bættum lífsgæðum en starfsendurhæfing er dæmi um slíkt 

úrræði. 

2.4.1 Starfsendurhæfing 

Víð skilgreining á starfsendurhæfingu er allt það sem hjálpar einstaklingi sem býr við 

einhvers konar heilsubrest að vera í vinnu, snúa aftur til vinnu og haldast í vinnu. 

Starfsendurhæfingu hefur verið lýst sem hugmyndafræði eða nálgun ásamt því að vera 

þjónusta eða inngrip (Waddell, Burton og Kendall, 2008). Starfsendurhæfingu er ætlað að 

gera einstakling með skerta starfsgetu hæfari til að taka að sér starf. Ekki er skilyrði 

starfsendurhæfingar að hún feli í sér lækningu við skerðingunni sem hrjáir viðkomandi. 

Frekar er einblínt á að hjálpa einstaklingnum að aðlagast breyttum aðstæðum. Í sumum 

tilfellum er launuð vinna óraunhæft lokamarkmið starfsendurhæfingar og er því oft stefnt 

að því að hjálpa einstaklingnum í átt að betri lífsgæðum og aukinni virkni í heimilisstörfum, 

félagsstörfum eða tómstundum (Tryggvi Þór Herbertsson, 2005). Í samstarfi við 

heilbrigðisstofnanir getur starfsendurhæfing hjálpað einstaklingum að fá greiningu 

sjúkdóma og læknisfræðilega aðstoð. Starfsendurhæfing getur veitt ýmiss konar þjálfun 

á borð við aðlögunarþjálfun, sjálfstæða búsetuþjálfun og starfsþjálfun. Loks getur hluti af 

starfsendurhæfingu verið aðstoð við að finna starf við hæfi (Pruett, Swett, Chan, 

Rosenthal og Lee, 2008). 

Þrátt fyrir að starfsendurhæfing geti falið í sér aðstoð með almenna virkniaukningu að 

markmiði verður hér sérstaklega fjallað um starfsendurhæfingu sem snýr að því að hjálpa 

einstaklingi að snúa aftur á vinnumarkað. Í júní árið 2012 voru sérstök lög um 

atvinnutengda starfsendurhæfingu og starfsemi endurhæfingarsjóða samþykkt hér á 

landi. Markmið laganna snýr að því að atvinnutengd starfsendurhæfing sé í boði fyrir þá 

sem búa við skerta starfsgetu vegna slysa eða veikinda. Starfsendurhæfingarsjóðir og 

stofnanir á vegum hins opinbera starfa saman sem eitt heildrænt kerfi til að tryggja að 

sem flestir hafi tök á því að vera virkir á vinnumarkaði. Hér á landi er þjónusta á vegum 

starfsendurhæfingarsjóða fjórþætt (Lög um atvinnutengda starfsendurhæfingu og 

starfsemi starfsendurhæfingarsjóða nr. 60/2012): 



 

24 

➢ Sjá um, fjármagna og skipuleggja einstaklingsbundna þjónustu ráðgjafa í 
atvinnutengdri starfsendurhæfingu 

➢ Fjármagna og móta einstaklingsbundnar áætlanir um atvinnutengda 
starfsendurhæfingu 

➢ Fjármagna verkefni, aðgerðir og úrræði sem snúa að atvinnutengdri 
starfsendurhæfingu samkvæmt einstaklingsbundnum áætlunum 

➢ Veita fræðslu til stjórnenda og atvinnurekenda í þeim tilgangi að einstaklingar 
með skerta starfsgetu vegna heilsubrests hafi aukna möguleika á þátttöku á 
vinnumarkaði og endurkomu til vinnu 

Meginskilyrði starfsendurhæfingar eru að umsækjandi þarf að búa við heilsubrest sem 

kemur í veg fyrir þátttöku hans á vinnumarkaði, að hluta eða öllu leyti. Hann þarf að stefna 

markvisst að endurkomu á vinnumarkað eða aukinni þátttöku á vinnumarkaði eins fljótt 

og mögulegt er. Einnig er nauðsynlegt að einstaklingurinn hafi þörf fyrir þjónustuna og 

geti nýtt hana til að auðvelda sér endurkomu á vinnumarkað. Auk þess þarf þjónustan að 

vera líkleg til árangurs á þeim tíma sem áætlað er að hún verði veitt. 

Starfsendurhæfingarsjóður sér um að meta hvort skilyrðin teljist uppfyllt (Lög um 

atvinnutengda starfsendurhæfingu og starfsemi starfsendurhæfingarsjóða). 

Þeir sem sækja starfsendurhæfingu geta sótt um að fá greiddan endurhæfingarlífeyri 

á meðan á henni stendur, óháð því hver staða þeirra er í dag. Skilyrði umsóknar um 

endurhæfingarlífeyri eru að starfsgeta viðkomandi sé óviss eftir sjúkdóma eða slys, og 

viðkomandi taki virkan þátt í endurhæfingu með starfshæfni að markmiði. 

Endurhæfingarlífeyrir er greiddur í allt að 18 mánuði en ef sérstakar aðstæður eru fyrir 

hendi er hægt að framlengja tímabilið um 18 mánuði í viðbót. Uppbætur sem greiðast 

örorkulífeyrisþegum eru einnig greiddar endurhæfingarlífeyrisþegum. Það eru 

tekjutrygging, sérstök uppbót til framfærslu, aldurstengd örorkuuppbót, heimilisuppbót 

og barnalífeyrir (Lög um félagslega aðstoð nr. 99/2007). Heildargreiðsla 

endurhæfingarlífeyris frá Tryggingastofnun ríkisins er því jafnhá heildargreiðslu 

örorkulífeyris og því getur einstaklingur fengið endurhæfingarlífeyri í stað örorkulífeyris 

án þess að verða fyrir tekjutapi (Tryggingastofnun ríkisins, 2020-a). 

Fjármögnun starfsendurhæfingarsjóða er í raun þríþætt (Lög um atvinnutengda 

starfsendurhæfingu og starfsemi endurhæfingarsjóða): 



 

25 

➢ Atvinnurekendur greiða iðgjald af öllum greiddum launum í 
starfsendurhæfingarsjóð. Iðgjaldið nemur 0,13% af öllum skattskyldum launum 
eða þóknunum en hefur þó verið lækkað í 0,10% fyrir árin 2016 – 2020. 

➢ Lífeyrissjóðir greiða sömu upphæð og atvinnurekendur til 
starfsendurhæfingarsjóðs. 

➢ Hið opinbera greiðir að lágmarki 0,13% af gjaldstofni tryggingagjalds til 
starfsendurhæfingarsjóða en upphæðin er ákvörðuð á grundvelli fjárlaga hvers 
árs. 

Frá árinu 2013 hafa starfsendurhæfingarsjóðir þó ekki fengið tekjur af almennu 

tryggingagjaldi. Tryggingagjald er hluti af opinberum gjöldum sem launagreiðendur inna 

af hendi en tekjur af tryggingagjaldi renna meðal annars til atvinnuleysistryggingasjóðs og 

fæðingarorlofssjóðs (Lög um tryggingagjald nr. 113/1990). 

Starfsendurhæfing getur verið mikilvægt úrræði fyrir þá sem eru illa staddir 

fjárhagslega og eiga erfitt með að bæta stöðu sína vegna skerðingar sinnar. Rannsókn var 

gerð á áhrifum Starfsendurhæfingar Norðurlands á fátækt árið 2011. Flestir sem luku 

starfsendurhæfingu höfðu fyllt út sjálfsmatslista við upphaf og lok starfsendurhæfingar 

sem skoðaður var við framkvæmd rannsóknar en einnig var gerð greining á gögnum um 

þátttakendur, símakönnun framkvæmd og viðtöl tekin. Niðurstöðurnar sýndu að 

starfsendurhæfingin hafði marktæk jákvæð áhrif á heilsu og líðan þátttakenda, bætti 

lífshamingju og samskipti við fjölskyldu, efldi sjálfstraust og jók virkni í námi og starfi. 

Einnig dró starfsendurhæfing úr félagslegri einangrun og afstæðri fátækt. Afstæð fátækt 

er mæld út frá því hvort viðkomandi sé undir eða yfir ákveðnum mörkum sem dregin eru 

við ákveðið hlutfall tekna, í þessu tilfelli 60% af miðgildi ráðstöfunartekna með tilliti til 

fjölskyldustærðar (Halldór S. Guðmundsson o.fl., 2011). 

Þar sem geðsjúkdómar eru algengasta ástæða skertrar starfsgetu á Íslandi er 

viðeigandi að minnast á rannsókn sem framkvæmd var í Noregi á áhrifum sérhæfðs 

starfsendurhæfingarúrræðis fyrir fólk með geðklofa. Þar sýndu niðurstöður að kostnaður 

meðferða vegna geðheilsu einstaklinganna var minni á meðan á starfsendurhæfingu stóð. 

Var það talið vera vegna þess að starfsendurhæfing minnkaði þörf einstaklinganna á 

úrræðum sem kröfðust innlagnar á sjúkrastofnun (Evensen o.fl., 2019). Gríðarlega flókið 

getur reynst að leggja mat á þann kostnað sem heilbrigðiskerfið stendur undir vegna 

aukinnar notkunar heilbrigðisþjónustu einstaklinga með skerðingar, auk þess kostnaðar 

sem einstaklingarnir sjálfir standa undir. Því gæti verið virkilega áhugavert að framkvæma 
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sambærilega rannsókn á slíkum áhrifum starfsendurhæfingar á Íslandi. Næst verður 

fjallað um VIRK Starfsendurhæfingarsjóð, ferli starfsendurhæfingar og ávinning hennar. 

2.4.2 VIRK Starfsendurhæfingarsjóður 

Í kjölfar kjarasamninga árið 2008 var samið um nýtt fyrirkomulag starfsendurhæfingar á 

Íslandi. Sjálfseignarstofnunin VIRK Starfsendurhæfingarsjóður var stofnuð af helstu 

samtökum stéttarfélaga og atvinnurekenda. Fjármögnun VIRK var í höndum 

atvinnurekenda þar til lög um atvinnutengda starfsendurhæfingu voru sett árið 2012 og 

hófu þá lífeyrissjóðir greiðslu iðgjalds til VIRK. Árið 2015 var síðan samið um aðkomu hins 

opinbera að VIRK sem gerði það að verkum að einstaklingum með skerta starfsgetu var 

tryggður aðgangur að atvinnutengdri starfsendurhæfingu, óháð því hver staða þeirra á 

vinnumarkaði væri (VIRK Starfsendurhæfingarsjóður, e.d.-a).  

Ferli starfsendurhæfingar einstaklings hefst á þann hátt að læknir hans sendir beiðni 

til VIRK um þjónustu. Uppfylli hann skilyrði fyrir starfsendurhæfingu, sem fjallað var um í 

síðasta kafla, er umsóknin samþykkt og VIRK  setur saman þverfaglegt teymi til að búa til 

einstaklingsmiðaða áætlun starfsendurhæfingar. Að starfsendurhæfingu geta komið 

sjúkraþjálfarar, sálfræðingar, félagsráðgjafar, iðjuþjálfar og aðrir sérfræðingar en 

samsetning teymisins fer eftir þörfum þess sem hana sækir. Þjónusta sérhæfðra ráðgjafa 

í starfsendurhæfingu er einnig hluti af ferlinu en slíkir ráðgjafar starfa á vegum VIRK hjá 

stéttarfélögum um land allt. Einnig eru ýmsir þjónustuaðilar á sviði starfsendurhæfingar í 

samstarfi með VIRK til að tryggja að einstaklingsbundnum þörfum hvers og eins sé mætt. 

Að sama skapi eru ýmsar stofnanir og atvinnurekendur sem geta komið að 

starfsendurhæfingunni. Einstaklingar sem sækja starfsendurhæfingu á vegum VIRK fá 

þjónustuna að mestu leyti sér að kostnaðarlausu (VIRK Starfsendurhæfingarsjóður, e.d.-

b). 

Á hverju ári er ákveðinn fjöldi einstaklinga sem ekki lýkur starfsendurhæfingu. Til 

dæmis höfðu alls 4.451 einstaklingur hætt þjónustu hjá VIRK í lok ársins 2019 (VIRK 

Starfsendurhæfingarsjóður, 2020-b). Ómögulegt er að segja til um hvort að 

starfsendurhæfing gagnist þeim sem ljúka henni ekki formlega. Hins vegar má á þessum 

nótum velta því fyrir sér hvort að ákveðin stærðarhagkvæmni sé til staðar þegar kemur 

að þjónustu starfsendurhæfingar. Á heildina litið gæti verið ódýrara að starfrækja 

starfsendurhæfingu heldur en að fjöldi einstaklinga setji saman sínar eigin áætlanir til 
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starfsendurhæfingar og greiði fyrir þá þjónustu sem þeir þurfa á að halda. Mögulega er 

utanumhaldið sem starfsendurhæfing veitir einnig líklegri til árangurs. Hér verður ekki 

gerð tilraun til að staðfesta eða hrekja þessar vangaveltur en næst verður fjallað um 

árangur og hagkvæmni starfsendurhæfingar. 

2.4.3 Árangur og gagnrýni 

Í byrjun apríl árið 2020 voru tæplega 18.000 einstaklingar sem höfðu hafið 

starfsendurhæfingu á vegum VIRK og voru um 80% þeirra óvinnufærir vegna geðrænna 

sjúkdóma, stoðkerfisvandamála eða hvoru tveggja. Um 10.500 einstaklingar hafa lokið 

starfsendurhæfingu hjá VIRK frá upphafi og 77% þeirra voru í vinnu, í virkri atvinnuleit eða 

í námi við útskrift (VIRK Starfsendurhæfingarsjóður, 2020-a). Þeim sem útskrifast úr 

starfsendurhæfingu hjá VIRK er boðið að taka þátt í þjónustukönnun til að mæla árangur 

þjónustunnar. Þátttakendur svara spurningum um líkamlega og andlega heilsu sína við 

upphaf og lok starfsendurhæfingar, ásamt spurningum um sjálfsmynd og starfsgetu. 

Þessir þættir fá einkunn þar sem 0 er lægsta mögulega einkunn og 10 er hæsta mögulega 

einkunn. Á mynd 3 má sjá sjálfsmat einstaklinga á sjálfsmynd, vinnugetu og líkamlegri og 

andlegri heilsu við upphaf og lok þjónustu hjá VIRK. Myndin sýnir að almennt mælast 

einstaklingar með betri sjálfsmynd, aukna vinnugetu og bætta líkamlega og andlega heilsu 

við lok starfsendurhæfingar heldur en við upphaf hennar (VIRK 

Starfsendurhæfingarsjóður, 2020-b). 

 

Mynd 3. Sjálfsmynd, starfsgeta og heilsa við upphaf og lok þjónustu (VIRK Starfsendurhæfingarsjóður, 
2020-b) 
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Árlega framkvæmir Talnakönnun hf. útreikninga á hagnaði af starfsemi VIRK 

Starfsendurhæfingarsjóðs en nýjustu útreikningar taka mið af þeim 1.428 einstaklingum 

sem útskrifuðust árið 2019. Lýðfræðilegar upplýsingar einstaklinganna voru skoðaðar 

ásamt stöðu þeirra við upphaf og lok starfsendurhæfingar.  Árangur er mældur í 

meðalsparnaði á hvern einstakling miðað við stöðu hans en árið 2019 var meðalsparnaður 

á hvern útskrifaðan einstakling um 14,4 milljónir króna á verðlagi þess árs. Sparnaður 

einstaklinga er mishár eftir stöðu þeirra við útskrift og er hann mestur ef viðkomandi er í 

launuðu starfi á vinnumarkaði þegar starfsendurhæfingu lýkur. Kostnaður af starfsemi 

VIRK Starfsendurhæfingarsjóðs árið 2019 var 3,3 milljarðar króna og reiknaður ábati var 

20,5 milljarðar króna. Ávinningur af starfseminni skilar sér til Tryggingastofnunar ríkisins, 

lífeyrissjóða, hins opinbera í formi aukinna skatttekna og loks til þeirra sem 

starfsendurhæfinguna sækja (Talnakönnun hf., 2020). 

Til að rannsaka hvort starfsendurhæfing skili einstaklingum raunverulega á 

vinnumarkað er mikilvægt að skoða hvernig framfærslustaða þeirra er við lok hennar. Oft 

er gert ráð fyrir því að einstaklingar með skerta starfsgetu séu ekki endilega færir um að 

vinna fullt starf. Geti þeir unnið er líklegra að þeir kjósi sér hlutastarf og gæti þá önnur 

tegund framfærslu einnig verið til staðar. Á mynd 4 má sjá stöðugildi útskrifaðra miðað 

við framfærslustöðu við útskrift úr starfsendurhæfingu hjá VIRK árið 2019. Ef 

einstaklingur er í hálfu starfi við lok starfsendurhæfingar er það skráð sem hálft stöðugildi 

(VIRK Starfsendurhæfingarsjóður, 2020-b). 

 

Mynd 4. Framfærslustaða stöðugilda einstaklinga við lok þjónustu (VIRK Starfsendurhæfingarsjóður, 
2020-b) 
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Af þessum upplýsingum að dæma ber starfsendurhæfing hjá VIRK greinilegan árangur 

hjá þeim sem hana sækja. Heilsa, starfsgeta og sjálfsmynd einstaklinga er betri við útskrift 

heldur en við upphaf starfsendurhæfingar og stór hluti útskrifaðra er á vinnumarkaði, í 

atvinnuleit eða í námi við útskrift. Sé litið til stöðugilda er helmingur í launaðri vinnu á 

vinnumarkaði við útskrift og er það einnig merki um góðan árangur. Ef gert er ráð fyrir að 

án starfsendurhæfingar hefðu útskrifaðir einstaklingar verið áfram óvinnufærir má gera 

ráð fyrir því að stór hluti þeirra hafi bætt stöðu sína talsvert. Auk þess má sjá að 

fjárhagslegur ávinningur starfseminnar er töluverður. 

Það ber þó eitthvað á gagnrýni á fyrirkomulag starfsendurhæfingar. 

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands gerði rannsókn á stöðu ungs fólks með örorku- eða 

endurhæfingarlífeyri árið 2016 með eigindlegum viðtölum og megindlegum 

spurningalistum. Ekki var eingöngu um þjónustu á vegum VIRK að ræða en niðurstöðurnar 

geta þjónað sem vísbending um hvernig fyrirkomulag starfsendurhæfingar á Íslandi 

reynist þeim sem hana sækja. Þeir sem svöruðu spurningalista lýstu yfir almennri ánægju 

með starfsendurhæfingu sína en einnig komu fram ábendingar á borð við langa biðlista, 

skort á eftirfylgni, of stutt endurhæfingartímabil og ótímabæran þrýsting á útskrift. 

Viðmælendur í eigindlegum viðtölum sögðust nokkrir eiga erfitt með að fylgja reglum sem 

gilda um lágmarksvirkni og mætingu fólks í starfsendurhæfingu, en nái þeir ekki 80% 

mætingu missa þeir endurhæfingarlífeyri og rétt til þjónustu starfsendurhæfingar. 

Ráðgjafar í starfsendurhæfingu sem rætt var við sögðu að sérstaklega þyrfti að ná til þess 

hóps sem vísað er frá starfsendurhæfingu eða nær ekki lágmarksmætingu. Oft séu þetta 

einstaklingar sem falli milli kerfa og hafi í raun ekki önnur bjargráð (Guðný Bergþóra 

Tryggvadóttir, Hrafnhildur Snæfríðar og Gunnarsdóttir og Ásdís Aðalbjörg Arnalds, 2016). 
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3 Rannsókn 

Í rannsókn þessari verður gerð tilraun til að leggja mat á kostnað og ábata 

starfsendurhæfingar. Slík aðferð er oft nefnd greining á kostnaðarábata og er notuð til að 

mæla ávinning verkefnis á móti kostnaði. Greining á kostnaðarábata setur fram hlutlausa 

greiningu frá sjónarhorni samfélagsins en meginreglan er sú að ráðast skuli í verkefni ef 

heildarábati þess í peningum er hærri en heildarkostnaður (Folland, Goodman og Stano, 

2007). Algengt er að greining á kostnaðarábata sé notuð í fjármálum hins opinbera. 

Fjármálaráðuneyti OECD-ríkjanna fengu sendan spurningalista frá stofnuninni sem 

kannaði ávinning þess að nota aðferðina. Fulltrúar ráðuneytanna nefndu til dæmis að 

aðferðin tryggði gagnsæi, ábyrgð og skilvirkni í opinberum fjárfestingum. Einnig nefndu 

þeir að notkun aðferðarinnar skilaði sér í auknum gæðum þeirra verkefna sem ákveðið 

var að ráðast í (OECD, e.d.). 

Í fyrstu verður rekstrarkostnaður starfsendurhæfingar á vegum VIRK yfir tiltekið 

tímabil fundinn og honum deilt á fjölda einstaklinga sem útskrifuðust á tilteknu ári. Notast 

verður við aðferð áætlaðs meðaltals fyrir flokkuð gögn (e. approximate mean for grouped 

data) til að finna áætlaða meðallengd starfsendurhæfingar í mánuðum. Vænt meðallaun 

einstaklinga sem lokið hafa starfsendurhæfingu eru fundin. Síðan verður gerð grein fyrir 

ábata mismunandi aðila sem starfsendurhæfing getur leitt af sér: 

Fyrst verður ábati einstaklingsins af starfsendurhæfingu fundinn með því að skoða 

aukningu ráðstöfunartekna hans. Til að komast að því hvort viðkomandi hagnist á því að 

fara af örorkulífeyri og í launað starf er örorkulífeyrir eftir skatt dreginn frá launum hans 

eftir skatt. Hér er gert ráð fyrir því að viðkomandi hafi ekki verið starfandi við upphaf 

starfsendurhæfingar og að án þjónustunnar hefði hann verið óvinnufær næstu árin. 

Síðan verður ábati hins opinbera af starfsendurhæfingu fundinn með því að skoða 

aukningu skatttekna sem á sér stað þegar einstaklingur fer af örorkulífeyri og í launað 

starf. Slíkur ábati er reiknaður með því að draga skatttekjur örorkulífeyris frá skatttekjum 

launa. Eins verður reiknaður sparnaður hins opinbera sem verður til þegar einstaklingur 

þarf ekki lengur á örorkulífeyri að halda. Aftur er gert ráð fyrir því að viðkomandi hafi verið 

án launaðrar vinnu við upphaf starfsendurhæfingar og hefði verið óvinnufær næstu ár ef 

hann hefði ekki sótt þjónustuna. 
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Loks verður ábati samfélagsins af starfsendurhæfingu fundinn með því að nota 

mannauðsaðferð (e. human capital method) til að finna virði þeirrar framleiðslu sem 

verður til vegna aukinnar starfsgetu einstaklings í kjölfar starfsendurhæfingar. Vænt 

meðallaun að viðbættum launakostnaði eru notuð til að skoða virði 

framleiðsluaukningarinnar sem á sér stað þegar einstaklingur fer af örorkulífeyri og í 

launað starf. Þá er gert ráð fyrir því að framleiðsla viðkomandi hafi verið engin við upphaf 

starfsendurhæfingar og hefði haldist óbreytt án þjónustunnar. Niðurstöður ættu því að 

gefa hugmynd um þá samfélagslegu virðisaukningu sem starfsendurhæfing getur skapað. 

Í niðurstöðukafla verða niðurstöður rannsóknar notaðar til að setja upp þrjú 

greiðsluflæði þar sem ábati einstaklingsins, hins opinbera og samfélagsins er skoðaður 

með hliðsjón af kostnaði. Gert verður ráð fyrir árlegri hækkun örorkulífeyris og væntra 

launa um það sem nemur spá um þróun launavísitölu. Greiðsluflæðin verða núvirt með 

samfélagslegri ávöxtunarkröfu og niðurstöður rannsóknar notaðar til að draga ályktun um 

hvort starfsendurhæfing sé  hagkvæm fjárfesting fyrir einstaklinginn, hið opinbera og 

samfélagið. 

3.1 Kostnaður starfsendurhæfingar 

Eins og áður hefur komið fram byggist fjármögnun starfsendurhæfingarsjóða á iðgjöldum 

atvinnurekenda, lífeyrissjóða og hins opinbera. Ekki verður gerð tilraun til að áætla 

kostnað á hvern og einn þessara aðila. Frekar verður litið á rekstrarkostnað 

starfsendurhæfingar sem fjárfestingu samfélagsins þar sem fjármögnun hennar byggist á 

lögbundnum gjöldum. Ekki nægir að horfa á rekstrarkostnað yfir tiltekið almanaksár til að 

finna kostnað starfsendurhæfingar vegna þess að þjónustan getur bæði verið veitt yfir 

lengra og styttra tímabil. Á mynd 5 má sjá tímalengd í þjónustu hjá útskrifuðum 

einstaklingum árið 2018. 
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Mynd 5. Tímalengd í þjónustu, fjöldi útskrifaðra árið 2018 (VIRK Starfsendurhæfing, 2020-b). 

Hér má sjá að flestir sem útskrifuðust úr starfsendurhæfingu árið 2018 luku henni á 

13-18 mánuðum. Þó er töluverður fjöldi sem lauk starfsendurhæfingunni á lengri eða 

styttri tíma. Því er hægt að notast við aðferð sem finnur áætlað meðaltal fyrir flokkuð 

gögn (e. approximate mean for grouped data). Þá eru flokkar tímalengda skoðaðir og 

miðpunktur hvers flokks fundinn. Til dæmis er miðpunktur 1-3 mánaða 2, miðpunktur 4-

6 mánaða er 5 og svo framvegis. Miðpunkturinn er síðan margfaldaður með tíðni í 

hverjum flokki og samtölunni deilt með fjölda útskrifaðra einstaklinga (Newbold, Carlson 

og Thorne, 2010). Gerðar voru örlitlar aðlaganir á gögnunum til að gera ráð fyrir því að 

lágmarkstími starfsendurhæfingar þeirra sem útskrifuðust árið 2018 var einn mánuður og 

hámarkstími starfsendurhæfingar voru 40 mánuðir (Talnakönnun hf., 2019). Niðurstöður 
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Tafla 2. Áætluð meðaltímalengd starfsendurhæfingar 

Tímalengd þjónustu Fjöldi útskrifaðra (f) Miðpunktur (m) f ˣ  m

1-3 mánuðir 23                               2                          46          

4-6 mánuðir 99                               5                          495        

7-12 mánuðir 354                             9                          3,186     

13-18 mánuðir 386                             15                        5,790     

19-24 mánuðir 276                             21                        5,796     

25-36 mánuðir 182                             30                        5,460     

37-40 mánuðir 36                               38                        1,368     

Samtals 1,356                         22,141  

Áætlað meðaltal 16.3                            mánuðir  

Gert verður ráð fyrir því að starfsendurhæfing þeirra sem útskrifuðust árið 2018 hafi 

tekið 16,3 mánuði að meðaltali. Þar sem um meðaltímalengd er að ræða er mikilvægt að 

muna að þeir sem útskrifuðust úr þjónustu VIRK árið 2018 hafa nýtt þjónustuna á 

mismunandi tímabilum. Fyrir suma gæti rekstrarkostnaður hluta ársins 2018 átt við en 

fyrir aðra gæti rekstrarkostnaður áranna 2016, 2017 og 2018 átt við, svo dæmi sé nefnt. 

Á föstu verðlagi hefur rekstrarkostnaður af starfsemi VIRK þó haldist nokkuð stöðugur á 

síðustu árum þrátt fyrir að hafa hækkað lítillega (VIRK Starfsendurhæfingarsjóður, 2020-

b). Þess vegna er ekki talið koma að sök að kostnaðurinn hafi fallið til á mismunandi 

tímabilum. Þó er nauðsynlegt að gefa sér hvaða 16,3 mánaða tímabil ætti að miða við. 

Hér er gert ráð fyrir því að rekstrarkostnaður VIRK fyrir allt árið 2017 hafi fallið til vegna 

þeirra sem útskrifuðust árið 2018, ásamt 4,3 mánuðum af rekstrarkostnaði ársins 2018. 

Rekstrarkostnaður ársins 2017 verður færður yfir á verðlag ársins 2018 til að tölurnar séu 

sambærilegar og hægt sé að bera kostnaðinn saman við ábata á verðlagi sama árs. 

Árið 2017 voru útgjöld vegna starfsendurhæfingar VIRK, að viðbættum launum og 

launatengdum gjöldum ásamt skrifstofu- og stjórnunarkostnaði, alls 2.813.403.220 

krónur. Sambærileg tala fyrir árið 2018 var 3.130.798.708 krónur (VIRK 

Starfsendurhæfingarsjóður, 2018). Á milli áranna 2017 og 2018 hækkaði vísitala 

neysluverðs úr 443 í 454,8 en það nemur um 2,66% hækkun milli ára (Hagstofa Íslands, 

e.d.-b). Á verðlagi ársins 2018 er rekstrarkostnaður ársins 2017 því 2.888.342.629 krónur. 

Gert er ráð fyrir því að einungis 4,3 mánuðir af rekstrarkostnaði ársins 2018 eigi við vegna 

þeirra sem útskrifuðust það ár. Samtölu rekstrarkostnaðar er deilt með fjölda útskrifaðra 

árið 2018 en þeir voru 1.356 talsins eins og fram kom í töflu 2. Áætlaður kostnaður 
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starfsendurhæfingar á útskrifaðan einstakling er því 2.957.384 krónur eins og sjá má í 

töflu 3. 

Tafla 3. Kostnaður starfsendurhæfingar á einstakling 

Rekstrarkostnaður 2017 (12 mánuðir) 2,888,342,629    

Rekstrarkostnaður 2018 (4,3 mánuðir) 1,121,869,537    

Rekstrarkostnaður samtals (16,3 mánuðir) 4,010,212,166    

Fjöldi útskrifaðra 2018 1,356                   

Kostnaður starfsendurhæfingar á einstakling 2,957,384            

Einnig væri hægt að deila rekstrarkostnaði á fjölda einstaklinga sem nýttu sér þjónustu 

VIRK yfir tiltekið tímabil í stað fjölda útskrifaðra. Aðferðin gefur þó sennilega ekki góða 

hugmynd um rekstrarkostnað á einstakling vegna þess að ákveðinn fjöldi einstaklinga 

lýkur aldrei starfsendurhæfingu af ýmsum ástæðum. Því verður fjöldi útskrifaðra notaður 

til útreikninganna og verður litið á kostnað vegna þeirra sem ekki ljúka 

starfsendurhæfingu sem sokkinn kostnað starfseminnar. Auk þess er oft betra að ofmeta 

kostnað og vanmeta ábata til að tryggja að matið sé raunhæft og koma í veg fyrir að 

ávinningur fjárfestingar sé ofmetinn. Verður það gert hér eftir bestu getu. 

3.2 Ábati starfsendurhæfingar 

Erfitt getur reynst að mæla félagslegan ábata sem fylgir því að ná betri heilsu og vera í 

launuðu starfi. Peningalegan ábata er hins vegar auðveldara að mæla en hann getur verið 

lengi að koma fram. Hér verður ábati fundinn með því að skoða aukningu 

ráðstöfunartekna einstaklingsins, aukningu skatttekna og sparnað vegna greiðslu 

örorkulífeyris hins opinbera, og loks virði aukinnar framleiðslu fyrir samfélagið. Til 

einföldunar er gert ráð fyrir því að einstaklingurinn fái eingöngu greiðslur frá 

Tryggingastofnun ríkisins en eigi ekki rétt á greiðslum úr lífeyrissjóði eða sjúkrasjóði. 

Nauðsynlegt er að gefa sér ákveðin laun þegar framkvæma á útreikninga sem þessa. Í 

skýrslu Talnakönnunar hf. um VIRK Starfsendurhæfingarsjóð hafa höfundar skoðað gögn 

um þá sem útskrifuðust árið 2018 og metið meðallaun þeirra. Ekki er um raunveruleg laun 

þessa hóps að ræða heldur voru meðallaun metin með því að skoða meðallaun í þeim 

lífeyrissjóðum sem útskrifaðir einstaklingar voru skráðir í. Ef upplýsingar um 

lífeyrissjóðsaðild voru ekki til staðar var notast við meðallaun samkvæmt upplýsingum frá 

Ríkisskattstjóra með tilliti til lýðfræðilegra þátta. Meðallaun voru 390 þúsund krónur á 
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mánuði fyrir þá sem luku starfsendurhæfingu á 1-24 mánuðum en 343 þúsund krónur 

fyrir þá sem luku þjónustunni á 25-40 mánuðum (Talnakönnun hf., 2019). Á mynd 5 í kafla 

3.1 komu fram upplýsingar um fjölda einstaklinga sem lauk starfsendurhæfingu á 

tilteknum tíma. Því vitum við að 1.138 einstaklingar luku starfsendurhæfingu á 1-24 

mánuðum, eða um 83,9%. Eins luku 218 einstaklingar starfsendurhæfingu á 24-40 

mánuðum, eða um 16,1%. Ef litið er á hlutföllin sem líkur á áætluðum meðallaunum má 

finna vænt meðallaun með því að margfalda líkur hvers hóps við áætluð meðallaun 

hópsins á eftirfarandi hátt (Newbold, Carlson og Thorne, 2010): 

𝐸(𝑋) = ∑ 𝑥𝑃(𝑥) = 390.000 ∗ 83,9% + 343.000 ∗ 16,1% = 382.444 𝑘𝑟ó𝑛𝑢𝑟

𝑥

 

Væntu meðallaunin 382.444 krónur verða því notuð til útreiknings á ábata. Þau eru 

talin gefa raunhæfari mynd af launum í kjölfar starfsendurhæfingar heldur en meðallaun 

fullvinnandi Íslendinga árið 2018 sem voru töluvert hærri, eða 721 þúsund krónur á 

mánuði (Hagstofa Íslands, 2019). Eins og áður segir er betra að ofmeta kostnað og 

vanmeta ábata ef niðurstöður um hagkvæmni fjárfestingar eiga að vera marktækar. Að 

lokum er vert að nefna að útreikningar á ábata gera ekki ráð fyrir árstíðatengdum 

uppbótum á borð við desemberuppbót launa eða örorkulífeyris. 

3.2.1 Ábati einstaklingsins 

Miðað er við einstakling sem býr einn og hefur verið með 75% örorkumat frá 18 ára aldri. 

Viðkomandi fær mánaðarlegar greiðslur frá Tryggingastofnun ríkisins sem innihalda 

örorkulífeyri, hæstu mögulegu upphæð aldurstengdrar örorkuuppbótar, tekjutryggingu, 

heimilisuppbót og framfærsluuppbót. Upphæðirnar má sjá í töflu 4 en þær miða við árið 

2018 (Tryggingastofnun ríkisins, 2018): 
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Tafla 4. Tekjur örorkulífeyrisþega (Tryggingastofnun ríkisins, 2018) 

Örorkulífeyrir 44,866    

Aldurstengd örorkuuppbót (18 ára) 44,866    

Tekjutrygging 143,676  

Heimilisuppbót 48,564    

Framfærsluuppbót 18,028    

Greiðslur frá TR fyrir skatt 300,000  

Reiknuð staðgreiðsla 110,820-  

Persónuafsláttur (nýting skattkorts: 100%) 53,895    

Frádregin staðgreiðsla 56,925-    

Greiðslur frá TR eftir skatt 243,075   

Vert er að leggja áherslu á að upphæðirnar eru ekki þær sömu og sagt var frá í kafla 

2.1.1 þar sem fyrri umfjöllun sagði frá upphæðum ársins 2020. Hér verða vænt meðallaun 

fyrir árið 2018 borin saman við örorkulífeyrisgreiðslur og er því rétt að tölurnar eigi við 

um sama árið. Lög um almannatryggingar segja til um að örorkubætur skuli hækka árlega 

í samræmi við launaþróun en aldrei minna en því sem nemur hækkun verðlags (Lög um 

almannatryggingar). Það skýrir hvers vegna upphæðirnar sem nefndar voru í kafla 2.1.1 

eru hærri en þær sem sjá má í töflu 4. 

Til að finna ábata ráðstöfunartekna einstaklings sem fer af örorkulífeyri og í launað 

starf þarf að skoða örorkulífeyri eftir skatt til að finna hversu há laun viðkomandi þarf að 

fá til að vera betur settur. Í töflu 4 má sjá að greiðslur hans frá Tryggingastofnun ríkisins 

eftir skatt eru 243.075 krónur. Ef hann fer í launað starf þar sem hann greiðir 4% af 

launum sínum til lífeyrissjóðs þurfa laun hans fyrir skatt að vera hærri en 312.502 krónur 

til að hann sé betur settur fjárhagslega en áður. Séu laun viðkomandi örfáum krónum 

lægri er fjárhagslegur ávinningur hans af því að fara af örorkulífeyri og í launað starf 

neikvæður. 

Ef miðað er við vænt meðallaun upp á 382.444 krónur gæti launaseðill viðkomandi sýnt 

upphæðir á borð við upphæðirnar í töflu 5. Hér er gert ráð fyrir að viðkomandi greiði 4% 

af heildarlaunum til lífeyrissjóðs. Skatthlutfall af tekjum einstaklinga upp að 894.713 

krónum var 36,94% árið 2018 en persónuafsláttur dregst frá reiknaðri staðgreiðslu 

(Skatturinn, e.d). 
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Tafla 5. Laun og staðgreiðsla einstaklings með vænt mánaðarlaun 

Heildarlaun fyrir skatt 382,444 

Greiðsla launþega í lífeyrissjóð (4%) 15,298-   

Skattstofn 367,146 

Reiknuð staðgreiðsla 135,624- 

Persónuafsláttur (nýting skattkorts: 100%) 53,895   

Frádregin staðgreiðsla 81,729-   

Heildarlaun eftir skatt 285,417  

Ef greiðslur eftir skatt frá Tryggingastofnun ríkisins í töflu 4, eða 243.075 krónur, eru 

dregnar frá heildarlaunum eftir skatt í töflu 5, eða 285.417 krónum, fæst ábati 

ráðstöfunartekna einstaklingsins af því að fara af örorkulífeyri í launað starf með vænt 

meðallaun. Ábati einstaklingsins er 42.342 krónur á mánuði, eða 508.104 krónur á ári eins 

og sjá má í töflu 6. 

Tafla 6. Ábati einstaklingsins 

Mánaðarleg heildarlaun eftir skatt 285,417                         

Mánaðarleg greiðsla frá TR eftir skatt 243,075                         

Mánaðarlegur ábati einstaklingsins 42,342                           

Árlegur ábati einstaklingsins 508,104                          

3.2.2 Ábati hins opinbera 

Til að leggja mat á ábata hins opinbera vegna einstaklings sem fer af örorkulífeyri í launað 

starf er hægt að skoða fyrst frádregna staðgreiðslu skatta örorkulífeyris og launa. Eins og 

sjá má í töflu 4 í síðasta kafla var frádregin staðgreiðsla skatta 56.925 krónur fyrir 

einstakling á örorkulífeyri. Til að ábati skatttekna sé jákvæður þarf frádregin staðgreiðsla 

skatta heildarlauna að vera hærri en sú upphæð. Ef tafla 5 í síðasta kafla er skoðuð má sjá 

að frádregin skattgreiðsla vegna einstaklings með 382.444  krónur á mánuði í heildarlaun 

fyrir skatt eru 81.729 krónur. Mismunurinn á skatttekjum örorkulífeyris og launa er 

24.804 krónur og má túlka þá tölu sem mánaðarlegan ábata skatttekna hins opinbera sem 

fæst af því að einstaklingur fái vænt laun í stað þess að fá örorkulífeyri. Árlegur ábati hins 

opinbera í formi skatttekna er 297.648 krónur líkt og sjá má í töflu 7. 
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Tafla 7. Árlegur ábati skatttekna 

Mánaðarlegar skatttekjur vegna einstaklings í vinnu 81,729       

Mánaðarlegar skatttekjur vegna einstaklings á örorkulífeyri 56,925       

Mánaðarlegur ábati skatttekna 24,804       

Árlegur ábati skatttekna 297,648      

Hér er þó mikilvægt að athuga að ábati hins opinbera hlýtur einnig að felast í þeirri 

upphæð sem sparast þegar einstaklingur þarf ekki lengur á örorkulífeyri að halda. 

Mánaðarlegan sparnað vegna einstaklings sem fær ekki lengur örorkulífeyri má finna með 

því að skoða örorkulífeyri eftir skatt, þar sem frádregin staðgreiðsla skatts skilar sér aftur 

til hins opinbera. Í töflu 4 má sjá að greiðslur frá Tryggingastofnun ríkisins eftir skatt eru 

243.075 á mánuði. Það gera alls 2.916.900 sem hið opinbera sparar árlega þegar 

einstaklingur fer af örorkulífeyri. Hér verður sparnaðurinn einnig túlkaður sem ábati en 

heildarábata hins opinbera má sjá í töflu 8. 

Tafla 8. Ábati hins opinbera 

Árlegur ábati skatttekna 297,648     

Árlegur sparnaður vegna greiðslu örorkulífeyris 2,916,900 

Árlegur ábati hins opinbera 3,214,548  

3.2.3 Ábati samfélagsins 

Hér verður loks gerð tilraun til að meta virði aukinnar starfsgetu frá sjónarhorni 

samfélagsins. Notast verður við mannauðsaðferð (e. human capital method) til að leggja 

mat á virði framleiðsluaukningar sem á sér stað þegar starfsgeta einstaklings eykst. Þá eru 

laun og launakostnaður notuð til að meta framleiðslu einstaklingsins til fjár. Aðferðina er 

til dæmis hægt að nota til að meta virði þeirra framleiðslu sem tapast þegar einstaklingur 

lætur lífið vegna slyss eða veikinda. Einnig er hægt að reikna virði framleiðslutaps vegna 

varanlegrar fötlunar eða skerðingar. Mannauðsaðferðin getur þjónað sem viðbót við 

upplýsingar um beinan kostnað á borð við kostnað heilbrigðisþjónustu (Linda Björk 

Bryndísardóttir o.fl., 2012). 

 Hér verður aðferðinni hins vegar snúið við þar sem virði aukinnar framleiðslu í kjölfar 

aukningar á starfsgetu verður skoðað. Gert verður ráð fyrir því að framleiðsla viðkomandi 

hafi verið engin áður en starfsendurhæfing hófst og að framleiðsla hefði ekki aukist án 

þjónustunnar.  Þá er gert ráð fyrir því að laun, að viðbættum launatengdum gjöldum, 

endurspegli virði framleiðslu. Aftur verður notast við vænt mánaðarlaun upp á 382.444 
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krónur. Launatengdum gjöldum er hér bætt við þar sem verið er að meta virði framleiðslu 

út frá samfélagslegu sjónarhorni. Launatengd gjöld voru að jafnaði 21,8% af launum árið 

2018 en sú tala gerir ráð fyrir mótframlagi vegna greiðslu launþega í séreignarsparnað. Sé 

mótframlag tekið út eru launatengd gjöld alls 19,8% af launum (Gunnar Haraldsson og 

Kári S. Friðriksson, e.d.). Launagreiðandi sem greiðir vænt laun upp á 382.444 krónur á 

mánuði greiðir því 75.724 krónur í launatengd gjöld. Því má túlka mánaðarlegt virði 

framleiðslu miðað við vænt laun, og þar með ábata starfsendurhæfingar í einn mánuð, 

sem 458.168 krónur. Árlegur ábati framleiðslunnar er 5.498.015 krónur. Ábata 

samfélagsins í kjölfar starfsendurhæfingar má sjá í töflu 9. 

Tafla 9. Ábati samfélagsins 

Virði framleiðslu við upphaf starfsendurhæfingar -              

Virði framleiðslu við lok starfsendurhæfingar 458,168     

Mánaðarlegur ábati samfélagsins 458,168     

Árlegur ábati samfélagsins 5,498,015  
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4 Niðurstöður 

Í töflu 10 má sjá helstu niðurstöður rannsóknarinnar en þær gefa vísbendingu um að 

starfsendurhæfing geti skilað samfélaginu, hinu opinbera og einstaklingnum sjálfum 

miklum ábata. Þar sem ábati byggist á launum fer hann hækkandi eftir því sem 

viðkomandi fær hærri laun, og lækkandi ef laun eru lægri. 

Tafla 10. Helstu niðurstöður rannsóknar 

Kostnaður starfsendurhæfingar á einstakling 2,957,384 

Árlegur ábati einstaklingsins 508,104    

Árlegur ábati hins opinbera 3,214,548 

Árlegur ábati samfélagsins 5,498,015  

Nú verða þrjú greiðsluflæði sett upp sem endurspegla ábata yfir fimm ára tímabil með 

hliðsjón af upphaflegri fjárfestingu. Þrátt fyrir að rekstrarkostnaður starfsendurhæfingar 

verði til yfir langt tímabil hefur hann eins og áður segir verið færður á verðlag ársins 2018. 

Þá er hægt að setja hann inn sem upphaflega fjárfestingu þegar um núvirði hins opinbera 

og samfélagsins er að ræða. Upphafleg fjárfesting einstaklingsins er talin vera núll krónur 

þegar um núvirði aukinna ráðstöfunartekna er að ræða þar sem viðkomandi ber sjálfur 

lítinn sem engan kostnað af þjónustunni. 

Til að setja upp greiðsluflæði sem sýnir ábata yfir tiltekið tímabil er mikilvægt að gera 

ráð fyrir einhvers konar þróun ábatans. Í lögum um almannatryggingar kemur fram að 

örorkubætur hækki árlega í samræmi við launaþróun (Lög um almannatryggingar). Þar 

sem allur reiknaður ábati byggist á væntum launum og örorkubótum sem eiga við um árið 

2018 er hægt að miða hækkun ábata við þjóðhagsspá Hagstofu Íslands um hækkun 

launavísitölu á árunum 2019-2024. Spáin byggist á því að launavísitala hækki árlega frá 

árinu 2018 um það sem segir í töflu 11 (Fjármála- og áhættustýringarsvið 

Reykjavíkurborgar, 2020): 

Tafla 11. Spá um hækkun launavísitölu (Fjármála- og áhættustýringarsvið Reykjavíkurborgar, 2020). 

2019 2020 2021 2022 2023

Árleg hækkun launavísitölu 5.6% 5.5% 5.9% 5.3% 4.2%  

Gert verður ráð fyrir því að örorkulífeyrir, laun og launatengd gjöld sem hlutfall af 

launum hækki árlega um þær prósentur sem tafla 11 sýnir, að undanskildu árinu 2019 þar 
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sem upplýsingar um raunverulega hækkun launavísitölu eru tiltækar. Hækkun 

launavísitölu var 4,9% árið 2019 (Hagstofa Íslands, e.d.-c). Því er allur útreiknaður ábati 

hækkaður um 4,9% á ári eitt, um 5,5% á ári tvö og svo koll af kolli. 

Til að núvirða greiðsluflæðin þarf að finna ásættanlega ávöxtunarkröfu. Það er annars 

vegar gert til að gera ráð fyrir fórnarkostnaði þess að ráðstafa fjármagni í tiltekið verkefni, 

og hins vegar vegna þess að flestir kjósa að ráðstafa fjármagni í dag frekar en síðar. Oft er 

flókið að ákveða hvaða samfélagslegu ávöxtunarkröfu er best að nota til að núvirða 

kostnað og ábata framtíðarinnar. Til dæmis er hægt að nota ávöxtunarkröfu 

fyrirtækjabréfa, langtímalánsvexti hins opinbera eða vegið meðaltal hinna ýmsu 

markaðsþátta. Þó hefur verið mælt með því að nota samfélagslega ávöxtunarkröfu upp á 

3,5% yfir fyrstu 50 ár verkefnis (Boardman, Greenberg, Vining og Weimer, 2011). Viðmið 

um samfélagslega ávöxtunarkröfu upp á 3,5% verður notað þegar núvirði er reiknað hér 

á eftir en hafa skal í huga að hærri ávöxtunarkrafa leiðir til lægra núvirðis. 

4.1 Núvirði starfsendurhæfingar fyrir einstaklinginn 

Þar sem einstaklingurinn ber lítinn sem engan kostnað af starfsendurhæfingunni sjálfur 

þykir ekki rétt að horfa á ábata ráðstöfunartekna einstaklingsins við hliðina á kostnaði 

starfsendurhæfingar. Einstaklingurinn fjárfestir vissulega tíma sínum í 

starfsendurhæfingu en fórnarkostnaður getur ekki verið mikill ef viðkomandi hefði verið 

óvinnufær yfir tíma þjónustunnar. Eins er gert ráð fyrir því að endurhæfingarlífeyrir geti 

komið í staðinn fyrir örorkulífeyri á meðan á starfsendurhæfingu stendur og því er 

tekjumissir enginn. Ef gert er ráð fyrir því að fjárfesting einstaklingsins nemi núll krónum, 

og án starfsendurhæfingar muni einstaklingurinn vera áfram óvinnufær, er núvirði 

fjárfestingar hans í raun alltaf jákvætt ef laun hans ná ákveðinni upphæð. Ef litið er til 

kafla 3.2.1 var búið að komast að þeirri niðurstöðu að sú upphæð var 312.502 krónur í 

mánaðarleg heildarlaun fyrir skatt. Ef laun eru nokkrum krónum lægri er ábati 

ráðstöfunartekna neikvæður og viðkomandi tapar fjárhagslega á því að fara af 

örorkulífeyri í launað starf. 

Hér er horft á ábata til lengri tíma litið og miðað er við vænt mánaðarlaun upp á 

382.444 krónur. Sjá má greiðsluflæði ábata ráðstöfunartekna einstaklingsins til fimm ára 

í töflu 12. Upphæðirnar hækka jafnt launavísitöluspá og eru núvirtar með 3,5% 
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samfélagslegri ávöxtunarkröfu. Núvirði fjárfestingar einstaklingsins þegar miðað er við 

fimm ára tímabil er 2.673.584 krónur. 

Tafla 12. Greiðsluflæði og núvirði fjárfestingar einstaklingsins 

Ár 0 1 2 3 4 5

Fjárfesting -              

Ábati ráðstöfunartekna 533,001  562,316  595,493  627,054  653,390  

Núvirtur ábati ráðstöfunartekna 514,977  524,928  537,100  546,441  550,137  

Núvirði fjárfestingar einstaklingsins (5 ár) 2,673,584  krónur  

4.2 Núvirði starfsendurhæfingar fyrir hið opinbera 

Þar sem hið opinbera fjármagnar starfsendurhæfingarsjóði að hluta til er áhugavert að 

skoða hvort að skatttekjur í kjölfar starfsendurhæfingar nái upp í kostnað hennar. Sett er 

upp greiðsluflæði í töflu 13 sem gerir ráð fyrir að þróun ábata skatttekna fylgi 

launavísitölu. Í fljótu bragði má sjá að ábati skatttekna á fimm árum nær ekki upp í 

áætlaðan kostnað starfsendurhæfingar. Hins vegar er mikilvægt að gera einnig ráð fyrir 

sparnaði hins opinbera sem á sér stað þegar einstaklingur fer af örorkulífeyri í launað 

starf. Árlegur sparnaður var 2.916.900 krónur eins og sjá má í töflu 8 í kafla 3.2.2 en sú 

upphæð fylgir einnig launavísitöluþróun. Ef greiðsluflæði í töflu 13 gerir bæði ráð fyrir 

sparnaði hins opinbera vegna greiðslu örorkulífeyris og ábata skatttekna er núvirði 

fjárfestingarinnar fyrir hið opinbera 13.957.191 krónur ef miðað er við 3,5% 

samfélagslega ávöxtunarkröfu. Núvirðið er jákvætt eftir einungis eitt ár. 

Tafla 13. Greiðsluflæði og núvirði fjárfestingar hins opinbera 

Ár 0 1 2 3 4 5

Fjárfesting 2,957,384-    

Ábati skatttekna 312,233     329,406     348,840     367,329     382,757     

Sparnaður vegna greiðslu örorkulífeyris 3,059,828  3,228,119  3,418,578  3,599,762  3,750,952  

Ábati hins opinbera 3,372,061  3,557,524  3,767,418  3,967,091  4,133,709  

Núvirtur ábati hins opinbera 3,258,030  3,320,987  3,397,995  3,457,091  3,480,472  

Núvirði fjárfestingar hins opinbera (5 ár) 13,957,191  krónur  

4.3 Núvirði starfsendurhæfingar fyrir samfélagið 

Að síðustu er sett upp greiðsluflæði sem sýnir virði aukinnar framleiðslu með tilliti til 

kostnaðar starfsendurhæfingar. Þar sem hið opinbera, lífeyrissjóðir og atvinnurekendur 

standa að fjármögnun starfsendurhæfingar er rauhæft að bera samfélagslegan ábata 

saman við fjárfestinguna. Gert er ráð fyrir því að ábati fylgi launavísitöluþróun og 

samfélagsleg ávöxtunarkrafa sé 3,5%. Niðurstöður má sjá í töflu 14 en núvirði 
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fjárfestingarinnar er 25.972.527 krónur og tekur það ábata einungis eitt ár að ná upp í 

kostnað starfsendurhæfingar. Núvirðið er mjög hátt en vert er að minna á að forsendur 

útreikninganna voru að framleiðsla væri engin við upphaf starfsendurhæfingar, og að 

framleiðsla héldist stöðug í fimm ár í kjölfar hennar. Hátt núvirði bendir því til þess að 

mikill ávinningur geti fengist af starfseminni. Niðurstöður gefa einnig til kynna að óbeinn 

kostnaður tapaðrar framleiðslu vegna örorku sé gríðarlega hár, ef litið er til þess fjölda 

fólks sem er á örorkuskrá ár hvert. 

Tafla 14. Greiðsluflæði og núvirði fjárfestingar samfélagsins 

Ár 0 1 2 3 4 5

Fjárfesting 2,957,384-    

Ábati framleiðsluaukningar 5,767,418  6,084,626  6,443,619  6,785,130  7,070,106 

Núvirtur ábati framleiðsluaukningar 5,572,384  5,680,063  5,811,775  5,912,849  5,952,839 

Núvirði fjárfestingar samfélagsins (5 ár) 25,972,527  krónur   
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4.4 Samantekt 

Í töflu 15 má sjá núvirði fjárfestingarinnar með tilliti til ábata mismunandi aðila. 

Tafla 15. Núvirði fjárfestingar fyrir mismunandi aðila 

Núvirði fjárfestingar fyrir einstaklinginn 2,673,584       

Núvirði fjárfestingar fyrir hið opinbera 13,957,191    

Núvirði fjárfestingar fyrir samfélagið 25,972,527     

Núvirði fjárfestingar fyrir einstaklinginn er um 2,7 milljónir króna ef miðað er við ábata 

ráðstöfunartekna þegar viðkomandi fer af örorkulífeyri í launað starf með vænt 

meðallaun. Starfsendurhæfing getur því skilað einstaklingnum sem hana sækir 

talsverðum ávinningi þar sem upphafleg fjárfesting hans er talin vera núll krónur. Það á 

þó einungis við ef laun hans eftir skatt eru hærri en örorkulífeyrir eftir skatt. 

Núvirði fjárfestingarinnar fyrir hið opinbera er tæplega 14 milljónir króna þegar 

skoðaður er ábati skatttekna og sparnaður hins opinbera sem á sér stað þegar 

einstaklingur fer af örorkulífeyri í launað starf. Því er fjárfestingin einnig talin mjög 

hagkvæm fyrir hið opinbera.  

Loks má sjá að núvirði fjárfestingarinnar fyrir samfélagið er tæplega 26 milljónir króna 

ef miðað er við að laun og launakostnaður endurspegli virði framleiðslu einstaklingsins. 

Gert er ráð fyrir því að framleiðsla viðkomandi hafi verið engin fyrir starfsendurhæfingu 

og að framleiðsla hefði ekki aukist án þjónustunnar. Því benda niðurstöður til þess að 

fjárfestingin geti verið gríðarlega hagkvæm fyrir samfélagið í heild sinni. 
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5 Lokaorð 

Niðurstöður benda til þess að starfsendurhæfing sé mjög hagkvæm fjárfesting þegar litið 

er til kostnaðar og ábata hennar fyrir einstaklinginn, hið opinbera og samfélagið. Þegar 

litið er á núvirði fjárfestingarinnar til fimm ára fyrir þessa aðila má sjá að núvirði er jákvætt 

og tiltölulega stuttur tími þarf að líða til að ábati á einstakling nái upp í kostnað 

starfsendurhæfingar. Þó er núvirði fjárfestingarinnar fyrir einstaklinginn sem hana sækir 

alltaf jákvætt ef laun hans ná ákveðinni upphæð þar sem fjárfesting hans er talin vera núll 

krónur. Útreikningar á ábata starfsendurhæfingar byggjast á væntum meðallaunum upp 

á 382.444 krónur á mánuði en þess í stað hefði verið hægt að notast við meðallaun ársins 

2018 og fá þannig hærri ábata. Til að fá raunhæfari niðurstöður voru vænt meðallaun 

einstaklinga sem lokið hafa starfsendurhæfingu fundin. Ef núvirði fjárfestingarinnar fyrir 

einstaklinginn, hið opinbera og samfélagið væri ekki nema helmingur af því núvirði sem 

niðurstöður rannsóknar sýna væri fjárfestingin samt sem áður mjög hagkvæm. Þá má 

sérstaklega vísa til núvirði fjárfestingarinnar fyrir samfélagið sem gefur til kynna að 

ávinningur starfsendurhæfingar frá sjónarhorni samfélagsins geti verið mjög mikill.  

Efling starfsendurhæfingar gæti dregið verulega úr kostnaði hins opinbera vegna 

greiðslu örorkubóta ef þjónustan ber árangur í því skyni að hún skili einstaklingum aftur 

á vinnumarkað. Tillögur til úrbóta á núverandi örorkubótakerfi í kafla 2.3 nefna meðal 

annars úrræði á borð við starfsendurhæfingu sem leið til að draga úr fjölgun 

örorkulífeyrisþega og þar með draga úr kostnaði vegna greiðslu örorkubóta. Fróðlegt væri 

að sjá úrbætur á örorkubótakerfi landsins sem tækju mið af öllum þeim leiðum sem 

nefndar voru í kafla 2.3, eða aðgerðir sem draga úr nýgengi örorku, aðgerðir sem breyta 

fjárhagslegum hvötum og aðgerðir sem aðstoða einstaklinga á vinnumarkað. Ekki er 

fráleitt að gera ráð fyrir því að starfsendurhæfing sé raunhæfur möguleiki fyrir hluta 

þeirra einstaklinga sem þiggja örorkubætur þar sem rannsóknir sem sagt var frá í kafla 2.4 

styðja við þá hugmynd að skert starfsgeta einstaklings sé ekki alltaf varanlegt ástand. 

Þjónustukannanir VIRK Starfsendurhæfingarsjóðs hafa sýnt að starfsgeta eykst að jafnaði 

töluvert í kjölfar þjónustunnar og því liggja jafnvel miklir hagræðingarmöguleikar í því að 

efla úrræðið.  

Rannsóknin hefur þó ýmsa annmarka vegna þeirra forsenda sem settar voru 

útreikningunum. Forsendurnar voru þó nauðsynlegar við framkvæmd rannsóknarinnar 
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þar sem ekki var verið að vinna með hrágögn um kostnað eða útkomu 

starfsendurhæfingar fyrir fjölda einstaklinga. Til dæmis gerðu útreikningar ráð fyrir því að 

starfsgeta væri engin við upphaf starfsendurhæfingar og hefði haldist óbreytt ef ekki hefði 

komið til inngripsins. Starfsgeta er einnig talin haldast stöðug í fimm ár í kjölfar 

starfsendurhæfingar. Þá þarf að athuga þrjá hluti: 

Í fyrsta lagi er er ekki hægt að fullyrða um hvort að raunhæft sé að gera ráð fyrir því að 

starfsgeta taki stórt stökk þegar starfsendurhæfingu lýkur. Mögulega væri raunhæfara að 

gera ráð fyrir því að einstaklingurinn auki við sig starfshlutfalli yfir lengri tíma og fái þá 

skertar örorkubætur þar á móti þangað til að atvinnutekjur duga fyrir framfærslu. 

Í öðru lagi er ekki hægt að segja til um hvort að starfsgeta hefði haldist óbreytt ef 

einstaklingurinn hefði ekki sótt starfsendurhæfingu. Rannsóknir á þróun starfsgetu 

einstaklinga sem fjallað var um í kafla 2.4 sýndu að töluverðar líkur eru á því að sá sem 

búi við skerta starfsgetu geti náð bata að einhverju eða öllu leyti. Auk þess þarf skert 

starfsgeta í einu starfi ekki að há viðkomandi í öðru starfi. Því getur verið varasamt að 

gera ráð fyrir því að einstaklingurinn hefði ekki getað haft áhrif á starfsgetu sína með 

öðrum leiðum. Til dæmis hefði hann getað sótt önnur úrræði með sambærilegan tilgang, 

skipt um starf eða leitað annarra leiða til að auka starfsgetu sína. 

Í þriðja lagi fundust ekki upplýsingar um langvarandi árangur starfsendurhæfingar við 

rannsókn ritgerðarinnar. Líklegt er að starfsendurhæfingarsjóðir safni slíkum 

upplýsingum en þær geta verið gagnlegar þegar bera á saman árangur mismunandi 

úrræða með sama tilgang til að ákveða hvert þeirra eigi að fjármagna. 

Ekki var gerð tilraun til að skoða sambærileg úrræði til að bera ávinning þeirra saman 

en það hlýtur að teljast jákvætt að mismunandi úrræði séu starfrækt fyrir fólk með 

fjölbreyttar þarfir. Í framhaldinu væri áhugavert að skoða fleiri hliðar málaflokksins með 

því að ræða við einstaklinga sem starfa á sviði starfsendurhæfingar. Til dæmis væri hægt 

að komast að því hvort greina megi einhverja sameiginlega þætti í meðferð þeirra sem 

lokið hafa þjónustunni. Eins væri áhugavert að skoða stöðu þeirra sem er vísað frá 

starfsendurhæfingu eða uppfylla ekki skilyrði um lágmarksmætingu til að komast að því 

hvernig betur megi ná til þeirra sem eiga í hættu á að falla milli kerfa. 

Að lokum er mikilvægt að nefna að rannsóknin tekur ekki inn í reikninginn þau 

félagslegu áhrif atvinnuþátttöku sem erfitt er að mæla í peningum. Aukin atvinnuþátttaka 
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getur skilað sér í meiri lífsánægju, vellíðan og aukinni félagslegri þátttöku en jákvæð 

félagsleg áhrif atvinnuþátttöku hafa mælst meiri fyrir einstaklinga með skerðingar en þá 

sem ekki búa við skerðingar (Schur, 2002). Þegar fjallað var um árangur 

starfsendurhæfingar í kafla 2.4.3 kom fram að einstaklingar sem lokið hafa 

starfsendurhæfingu segja þjónustuna hafa skilað sér í auknu sjálfstrausti og bættri 

líkamlegri og andlegri heilsu. Það gæti því verið áhugavert ef mögulegt væri að taka slíkan 

ávinning inn í fjárhagslegt mat á úrræðinu.  
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