
AÐ AUKA VINNUGETU
OG ÞÁTTTÖKU Á VINNUMARKAÐI

Vigdís Jónsdóttir Framkvæmdastjóri VIRK



STAÐAN

• Á næsta ári verða 10 ár frá stofnun VIRK

• Um 11.500 einstaklingar hafa leitað til VIRK frá upphafi

• Um 2000 einstaklingar eru að jafnaði í þjónustu VIRK

• Mikil þörf fyrir þjónustuna

• Árangur góður

• Atvinnuástand gott í dag

Hvernig stendur á því að það fjölgar nýjum

einstaklingum á örorkulífeyri?



• Aukin þekking og viðurkenning
á geðrænum sjúkdómum

• Breytt viðhorf til geðrænna
sjúkdóma

• Auknar sjúkdómsgreiningar

ORSAKIR OG AFLEIÐINGAR



ORSAKIR OG AFLEIÐINGAR

• Lífsstíll og erfiðar
félagslegar aðstæður

• Skólakerfið og stuðningur
í námi

• Breyttar aðstæður
fjölskyldna



ORSAKIR OG AFLEIÐINGAR

• Hækkandi eftirlaunaaldur

• Tækniþróun og auknar kröfur 
á vinnumarkaði

• Hlutverk atvinnurekenda



ORSAKIR OG AFLEIÐINGAR

• Þjónusta heilbrigðiskerfisins

• Samspil heilbrigðiskerfis og 
vinnumarkaðar

• Samstarf innan 
velferðarkerfisins



FRAMFÆRSLA OG
KERFISLÆGAR HINDRANIR
• Laun og framfærsla

• Tengsl framfærslu og annars stuðnings

• Stuðningur við foreldra á örorkulífeyri

• Flækjustig og skortur á samhæfingu í 
framfærslukerfinu

• Réttur til veikinda og réttur til vinnu

• Skortur á sveigjanleika 

• Endurhæfingarlífeyrir – kröfur og tengsl við 
endurhæfingu

• Örorkulífeyrir og varanleiki



STARSGETUMAT Í STAÐ ÖRORKUMATS
• Í starfsgetumati eru möguleikar einstaklings metnir þrátt fyrir tilvist sjúkdóma og 

heilsubrests

• Krefst breyttra viðhorfa í samfélaginu 

• Krefst breyttrar nálgunar, þjónustu og vinnubragða víða í velferðarkerfinu



HVAÐ ER TIL RÁÐA?

• Verkefnið er flókið og viðkvæmt

• Ólíkir einstaklingar með mismunandi bakgrunn, vandamál og 
þarfir

• Fjöldi aðila og stofnanna veita þjónustu og stuðning

• Breyting á einum þætti kerfisins getur haft áhrif á aðra

• Breytingar þurfa að vera vel ígrundaðar

• Heildstæð nálgun er sú sem hefur skilað bestum árangri

• Ólíkir aðilar þurfa að vinna saman að sameiginlegri stefnu og 
framtíðarsýn

• Allir þurfa að vera tilbúnir til að endurskoða aðferðir og leiðir



TILLÖGUR AÐ AÐGERÐUM

• Breyta fyrirkomulagi barnalífeyris

• Innleiða starfsgetumat í stað örorkumats

• Endurskoða og einfalda framfærslukerfi vegna skertrar starfsgetu

• Auka sveigjanleika í bótakerfinu

• Endurskoða hlutverk örorkulífeyris í samhengi við annan 
framfærslustuðning

• Aðskilja framfærslu og annan stuðning við einstaklinga með heilsubrest

• Endurskoða og einfalda framfærslukerfi vegna skertrar starfsgetu

• Tryggja betur rétt einstaklinga til vinnu þrátt fyrir tilvist heilsubrests

• Auka aðstoð við atvinnuleit einstaklinga með skerta starfsgetu



TILLÖGUR AÐ AÐGERÐUM

• Vinna markvisst að viðhorfsbreytingu í samfélaginu um tengsl 
heilsubrests og vinnu

• Efla félagsþjónustu og félagslega aðstoð

• Bæta geðheilbrigðisþjónustu

• Bæta aðgengi að geðlæknum og heimilislæknum

• Áframhaldandi uppbygging og þróun á starfsendurhæfingarþjónustu

• Auka áherslu á lýðheilsu, forvarnir, heilsueflingu og sveigjanleika

• Efla og styðja við hlutverk atvinnurekenda í ferlinu

• Auka aðstoð innan menntakerfisins

• Auka samstarf mismunandi aðila innan velferðarkerfisins



VINNUM SAMAN AÐ ÞVÍ AÐ FINNA
NÝJAR LAUSNIR OG LEIÐIR
TIL HAGSBÓTA FYRIR ALLA!




