


1. Fjöldi og aðstæður einstaklinga 

í þjónustu VIRK

2. Skipulag þjónustunnar

3. Starfsemi á tímum Covid

4. Árangur VIRK

5. Þróun örorku og 

samfélagslegar breytingar 

Innihald



Fjöldi einstaklinga

Núna í lok apríl 2021 eru 

tæplega 2.700 einstaklingar 

í þjónustu VIRK

Í lok apríl 2021 hafa ríflega 

20.000 einstaklingar komið 

til VIRK frá upphafi eða á 

um 12 árum



Aðstæður og líðan einstaklinga í þjónustu

• 67% konur og 33% karlar á árinu 2020

• Til VIRK leita einstaklingar á öllum aldri og með mismunandi 

menntunarstig

• Um 80% einstaklinga sem koma til VIRK glíma við 

geðrænan vanda og/eða stoðkerfisvanda

• Flestir glíma við mjög flókinn og margþættan vanda og ekki 

eingöngu heilsufarslegan vanda

• Meðaltími í þjónustu hjá þeim sem útskrifuðust á árinu 2020 

var 14,9 mánuðir



Hvernig er þjónustan skipulögð?

• Um 95 ráðgjafar, atvinnulífstenglar, sérfræðingar og aðrir starfsmenn VIRK veita beina 
þjónustu til um 2.700 einstaklinga um allt land

• Að meðaltali berast um 70 beiðnir á viku frá læknum til VIRK

• Að jafnaði eru um 63% beiðnanna samþykktar í þjónustu

• Þeir sem ekki koma í þjónustu fá leiðbeiningar um önnur úrræði og læknir viðkomandi fær 
sendan formlegan rökstuðning fyrir höfnun

• Þjónustan er einstaklingsmiðuð  og þverfagleg og sniðin að þörfum hvers einasta 
einstaklings

• Allir þjónustuþegar fá einstaklingsmiðaðar endurhæfingaráætlanir í upphaf þjónustu sem 
eru endurskoðaðar á 3 – 6 mánaða fresti eða oftar eftir þörfum

• Mörg hundruð endurhæfingaráætlanir eru endurskoðaðar og uppfærðar í hverjum mánuði

• Mikilvægt að skipulag og ferli þjónustunnar tryggi gæði, árangur og öryggi



Starfsendurhæfingarferlið

Starfsendurhæfingarferli í umsjón ráðgjafa

Mat hjá 
fagaðilum 

eftir þörfum

Rýni fagaðila eftir 
þörfum

Fjölbreytt þjónusta á 
sviði starfsendurhæfingar 

veitt af þjónustaðilum 
um land allt

Samstarf við stéttarfélög, 
atvinnurekendur, 

lífeyrissjóði og ýmsa 
fagaðila innan 

velferðarkerfisins

Um 600 þjónustuaðilar og 22 
þúsund pantanir á árinu 2020:
• Starfsendurhæfingarstöðvar
• Sálfræðingar
• Sjúkraþjálfarar
• Nám og námstengd þjónusta
• Heilsueflandi þjónusta
• Atvinnutengd úrræði
• Ýmis ráðgjöf og þjónusta
• Túlkaþjónusta

• Heilsugæslustöðvar
• Félagsþjónustan
• Tryggingastofnun ríkisins
• Vinnumálastofnun
• Geðheilsuteymi
• Reykjalundur, Grensás, 

Kristnes og Þraut
• Geðsvið Landspítala
• Stéttarfélög
• Atvinnurekendur
• Lífeyrissjóðir

Um 300 mál 
einstaklinga eru rýnd 
af fagaðilum VIRK í 
hverjum mánuði

Að meðaltali eru framkvæmd 
um 170 mismunandi möt á 
mánuði hjá VIRK



Atvinnulífstenging og lok þjónustu

Lok þjónustu Þátttaka á 
vinnumarkaði

Mat á starfsgetu ef 
starfsgeta er skert eða 

óljós 

Aðstoð atvinnulífstengils 
eftir þörfum

Starfsendur-
hæfingarferli í 

umsjón ráðgjafa

• Að meðaltali er um 200 einstaklingar í þjónustu 
atvinnulífstengla hverju sinni

• 188 störf á árinu 2020
• Um 1300 fyrirtæki/stofnanir eru skráð í gagnagrunn VIRK
• VIRK er í virku samstarfi við um 600 fyrirtæki/stofnanir um 

að finna störf fyrir einstaklinga með skerta starfsgetu

Á árinu 2020 fóru 
1.265 einstaklingar í 
fulla eða einhverja 
virkni á vinnumarkaði 
í lok þjónustu



Starfsemi VIRK á tímum COVID-19

• Mikil áhersla á að bjóða einstaklingum 

upp á eins góða þjónustu og mögulegt er

• Þjónustuaðilar hafa aukið mjög framboð 

á fjarúrræðum

• Á vefsíðum VIRK, www.virk.is og 

www.velvirk.is er að finna mjög mikið 

efni, fræðslu, bjargráð, hugmyndir, tól og 

tæki til að styðja við bæði einstaklinga í 

starfsenduræfingu og starfsmenn og 

stjórnendur í atvinnulífinu

Úr þjónustukönnun VIRK:

http://www.virk.is/
http://www.velvirk.is/


• Af þeim 1601 einstaklingum sem luku 

þjónustu fóru 79% eða 1265 

einstaklingar í virka þátttöku á 

vinnumarkaði eða í nám

• Metinn ávinningur starfseminnar á 

árinu 2020 er um 21,3 milljarðar 

króna samkvæmt útreikningum 

Talnakönnunar

• Meðal ávinningur á útskrifaðan 

einstakling er um 13,3 milljónir króna 

á árinu 2020

Árangur VIRK á árinu 2020



Yfir 80% einstaklinga telja að þjónusta og úrræði á vegum VIRK hafi aukið starfsgetu og lífsgæði

Úr þjónustukönnun VIRK



Úr þjónustukönnun VIRK – frh......



Árangur VIRK og nýgengi á örorku

• Hvert er samhengið milli árangurs VIRK og nýgengi á örorku?

• Hver væri sviðsmyndin ef VIRK hefði ekki verið til staðar?

• Starfsemi og árangur VIRK er aðeins einn af mörgum 
áhrifaþáttum á nýgengi örorku

• VIRK átti að vera einn þáttur í mikilvægum kerfisbreytingum

• Fáar aðrar kerfisbreytingar hafa átt sér stað til að styðja við 
það markmið að draga úr nýgengi á örorku

• Ýmsir aðrir þættir vega mjög sterkt – bæði kerfislegir og 
þættir í samfélagslegri þróun

• Mikilvægt að nálgast verkefnið með heildstæðum hætti



Minnkandi starfsgeta í hinum vestræna heimi: 

• Sjúkdómsgreiningum fjölgar stöðugt

• Hegðun og líðan sem áður var talin merki um margbreytileika og 
mismunandi viðhorf er nú meðhöndluð sem heilsufarslegt vandamál

• Mikil aukning í notkun þunglyndislyfja

• Aukin eftirspurn ungs fólks eftir geðheilbrigðisþjónustu

• Langvinnir lífsstílssjúkdómar og fjölveikindi eru eitt stærsta 
heilbrigðisvandamál heimsins

• Miklar kröfur, mikill erill, hraði og stöðugt áreiti

Faraldur 
skertrar 
starfsgetu

Ísland:

• Þjóðin eldist

• Efnahagsleg áföll, fjármálakreppa og Covid 19

• Miklir annmarkar á framfærslu- og stuðningskerfi sem hafa ekki verið 

lagaðir í áratugi

Á hvaða leið erum við?



Þróun á örorku á Íslandi



Hvert er verkefnið?

Starfsendurhæfing er gríðarlega mikilvæg við þessar 
aðstæður, hún eykur vinnugetu og bætir lífsgæði 
einstaklinga

En það þarf meira til:

• Endurskoða þarf allt framfærslu- og stuðningskerfi við 

einstaklinga með skerta starfsgetu

• Uppbygging, kröfur og viðhorf samfélagsins þarf  að stuðla að 

andlegri vellíðan og jafnvægi

• Gæta þarf sérstaklega að umgjörð barna og ungs fólks

• Greina þarf orsakir, áhrifavalda og afleiðingar

• Byggjum upp gott stuðningskerfi og gott samfélag til framtíðar



VINNUM SAMAN!


