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Umfang starfseminnar

• Á árinu 2014 komu um 1782 nýir einstaklingar í þjónustu og 

1066 luku þjónustu

• Um 2400 einstaklingar eru í dag í þjónustu á vegum VIRK um 

allt land.  

• Um 8000 einstaklingar hafa komið til VIRK frá upphafi

• 30 starfsmenn í 27 stöðugildum

• 48 ráðgjafar í samvinnu við stéttarfélög um allt land

• Um 43 sérfræðingar í sérhæfðum matsteymum

• Um 20 sérfræðingar í rýniteymum

• Mikill fjöldi þjónustuaðila í starfsendurhæfingu

• Þjónustan er dreifð, víðtæk, viðkvæm og krefst samstarfs og 

samvinnu við flestar stofnanir og fagaðila velferðarkerfisins



Flókinn vandi og

langur tími frá vinnumarkaði



Fleiri einstaklingar

sem glíma við geðræn vandamál



Mikið samstarf við fagaðila

innan velferðarkerfisins

Markmiðið er að auka samstarf og samvinnu innan 

velferðarkerfisins með það að markmiði að byggja upp 

heildstæðan þjónustuferil sem stuðlar að því að sem flestir taki 

þátt á vinnumarkaði



Aukið samstarf við 

þjónustuaðila um allt land



Áhersla á faglega þróun



Viðburðir í maí

• 5. maí:  Ráðstefna um velferð og 

fjarvistir á vinnustöðum þar sem 

niðurstöður úr verkefninu „Virkur 

vinnustaður“ verða kynntar

• 21. maí: Ráðstefna um tengsl 

matsferils og árangursríkrar 

starfsendurhæfingar með þátttöku 

tveggja erlendra fyrirlesara sem 

báðir eru sérfræðingar í 

starfsgetumati og notkun ICF.



Mikil þróun í starfsgetumati

• Byggir á faglegu og 

samhæfðu ferli þjónustu og 

mats

• 6 ára þróunarvinna með 

aðkomu um 100 sérfræðinga

• Mikilvægt að auka 

samhæfingu, ábyrgð og 

árangur í samstarfi ólíkra 

aðila

• Allt önnur nálgun en á sér 

stað í örorkumati

Í hverjum mánuði fara nú um 200 

einstaklingar í formlegt mat á 

vegum VIRK



Starfsemin skilar góðum árangri!

72% einstaklinga 

sem ljúka þjónustu 

hjá VIRK fara í 

vinnu, atvinnuleit 

eða í lánshæft nám



Einstaklingarnir eru sáttir!



Róum í sömu átt ...

Þörf á skýrri heildarsýn og meiri samvinnu 

ólíkra aðila – samvinnu sem bæði aðstoðar 

og hvetur einstaklinga til aukinnar þátttöku á 

vinnumarkaði



Verum virk – vinnum saman!


