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Örorka er safnheiti yfir líkamlega hömlun 
og erfiðleika við að framkvæma verk eða 
taka þátt í daglegu lífi. Örorka er flókið 
fyrirbæri sem lýsir samspili einstaklings-
ins við samfélagið þar sem hann býr. Án 
þess að fara hér orðum um þá þjáningu 
sem örorka veldur einstaklingnum, blasir 
við að það er stórkostlegt samfélagslegt 
hagsmunamál að draga úr örorku eins 
og kostur er.

Í okkar heimshluta fer örorka víðast 
hvar vaxandi. Hér á landi hefur örorku-
lífeyrisþegum fjölgað þrefalt hraðar en 
fólksfjölgun þjóðarinnar síðastliðin 15 ár 
og eru nú rúmlega 17 þúsund talsins. 
Þegar Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) 
mælir örorku samkvæmt framangreindri 
skilgreiningu kemst stofnunin að raun um 
að á Íslandi er árlega samtals 35 þúsund 
æviárum varið við örorku. Til að leggja 
gróft mat á samfélagslegan skaða vegna 
örorku má margfalda þessi æviár með 
landsframleiðslu á mann. Það gera 200 
milljarða króna á ári.

Stærstu orsakavaldar örorku skv. WHO 
eru geðraskanir og stoðkerfissjúkdómar 
ásamt langvinnum öndunarfærasjúk-
dómum. Mælt í æviárum eru þessir þrír 
örorkuvaldar að valda svipuðum skaða 
og stóru drápararnir tveir, krabbamein og 
hjarta- og æðasjúkdómar.

Samkvæmt WHO eru fimm stærstu 
áhættuþættir örorku hjá Íslendingum 
ofþyngd, starfstengd áhætta, slæmt 
mataræði, reykingar og hár blóðsykur. 
Háþrýstingur, áfengis- og vímuefna-
neysla og hreyfingarleysi eru svo ekki 
langt undan. Það má eiginlega segja að 
flestir lifnaðarhættir okkar séu hér undir.

En hvað er heilbrigðiskerfið að gera í 
málunum? Það vekur athygli að af 140 
milljörðum króna sem árlega er varið til 
heilbrigðismála er langsamlega stærstum 
hluta þessa fjár varið til að bregðast við 
skaðanum en aðeins um 4 milljörðum til 
að koma í veg fyrir skaðann – og þar af 
aðeins 0,5 milljörðum króna til beinna 
forvarna utan heilsugæslu.

Langvinnir og lífsstílstengdir sjúkdómar 
og örorkan þar með verða ekki stöðvuð 
með viðbragðsdrifnum aðgerðum. Þetta 
eru sjúkdómar sem læðast aftan að 
okkur og oft bregðumst við ekki við fyrr 
en það er um seinan og skerðing blasir 
við. Við þurfum því sterka og samhæfða 
– og vel fjármagnaða – forvarnastefnu 
þar sem áhersla er lögð á snemmbær 
inngrip í öllu nærumhverfi fólks, dæmi:

Það þarf að koma á sykurgjaldi á óholla 
matvöru rétt eins og er með áfengisgjald 
og tóbaksgjald. Það þarf að gera ein-
faldara og öruggara að ferðast gangandi 
og á hjóli. Það þurfa að vera öruggar 
hjólageymslur á vinnustöðum og skólum 
og hollur matur í mötuneytunum. Íþrótta-
félögin þurfa að bjóða upp á smurt brauð 
og vatn eða mjólk í staðinn fyrir kökur 
og gos á íþróttamótum – og fjarlægja 
gos- og sælgætissjálfsalana! Það þarf að 
kenna skólabörnum að umgangast mat 
og lesa innihaldslýsingar. Svona mætti 
lengi telja.

Þetta eru bara örfá dæmi um hversu víða 
þarf að koma við í samræmdri forvarna-
stefnu. Við þurfum að koma á víðtækri 
viðhorfsbreytingu þvert á öll svið þjóð-
félagins – og byrja í grasrótinni.

Heilbrigði einstaklings 
– hagur samfélags

Guðmundur Löve, framkvæmdastjóri SÍBS
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Grein

Stóra myndin 
í  heilbrigðismálum

Rúmlega 139 milljarðar voru lagðir í íslenska 
heilbrigðiskerfið á árinu 2013. Aðeins um 2,6% 
af þeirri fjárhæð fóru í forvarnir. Megináhersla 
kerfisins er að bregðast við þeim skaða sem 
þegar er orðinn í stað þess að reyna að koma í 
veg fyrir hann.

Með auknum forvörnum væri hægt að spara 
gríðarlega fjármuni. Ef við gætum dregið úr 
heilsufarsskaða þjóðarinnar um 1% næmi verð-
mæti þeirra aðgerða um 4 milljörðum króna á ári 
miðað við verga landsframleiðslu á mann.

Einhver plön fyrir eftirlaunaldurinn?
Íslendingar lifa lengst þjóða í Evrópu. Meðal-
ævi okkar er 83,0 ár frá fæðingu, og þar af lifa 
íslenskir karlar lengst (81,6 ár) en konur eru í 
fimmta sæti (84,3 ár). Ævilíkur þeirra sem þegar 
eru orðnir 65 ára eru enn betri, 86,5 ár fyrir 
konur og  85,1 ár fyrir karla samkvæmt skýrslu 
Efnhags- og framfarastofnunarinnar (OECD) frá 
2014.1

En hvernig æviskeið er þetta langa líf? Lifum við 
heilbrigðu lífi eða við sjúkdóm og skerta virkni? 
Getum við notið lífsins og skilum við af okkur til 
samfélagsins?

Samkvæmt greiningu OECD verja Íslendingar að 
meðaltali 13,8 árum (16,6% ævinnar) við talsvert 
eða verulega skerta virkni og erum í fimmta 
sæti af þeim 32 Evrópuríkjum innan OECD sem 
þannig voru mæld. Íslenskir karlar geta vænst 
þess að lifa án verulegrar skerðingar til 70,4 ára 
aldurs en konur til 68,0 ára aldurs. Auðvitað eru 
þetta meðaltöl og gilda því ekki fyrir einstakling-
inn, en höfum við ekki flest önnur plön fyrir eftir-
launaárin en að verja þeim í sjúkdómsástandi 
sem skerðir lífsgæði okkar?

Samkvæmt OECD telja 77% Íslendinga yfir 16 
ára aldri sig búa við góða eða mjög góða heilsu 
en 23% sæmilega eða slæma. Þarna erum við 
í níunda sæti meðal aðildarríkjanna (aðeins eru 
spurðir þeir sem ekki eru vistaðir á sjúkrahúsum 
eða stofnunum). Þá telja 28,8% sig eiga við 
langvarandi heilsufarsvandamál að etja (6 mán-
uðir eða meira), og 17,0% telja sig upplifa tals-
vert eða verulega skerta virkni af þeim sökum.

Það má með nokkrum rökum segja að við 
höfum náð eins langt og núverandi tækni og 
peningar leyfa í meðhöndlun sjúkdóma, en 
eins vel og við stöndum okkur í að bregðast 
við vandanum er heilbrigðiskerfið okkar verr 
í stakk búið til að koma í veg fyrir vandann: 
Kerfið er fyrst og fremst viðbraðgsdrifið en ekki 
forvarnadrifið. Langvinnir, lífsstílstengdir sjúk-
dómar eiga allt of greiða leið að því að skemma 
heilsuna okkar því hvorki við sjálf né heilbrigðis-
kerfið bregðumst við fyrr en í óefni er komið og 
skaðinn er skeður.

En hvað með vinnuaflið?
Ef litið er á vinnumarkaðstölur Hagstofunnar má 
sjá að mannfjöldi á vinnumarkaði er greindur 
út frá heildar fjölda og niður í þá sem í raun og 
veru eru við vinnu og ekki forfallaðir: Mannfjöldi 
328 þúsund (100%); á vinnfærum aldri 16-74 ára 
227 þúsund (69%); á vinnumarkaði 185 þúsund 
(56%); starfandi 175 þúsund (53%); við vinnu í 
raun 156 þúsund (47%).2, 3

Það að aðeins tæplega helmingur landsmanna sé 
í raun við vinnu á hinum almenna vinnumarkaði 
hverju sinni þýðir auðvitað ekki að þeir vinni fyrir 
öllum hinum, slíkt er fjarri sanni. En þessi stað-
reynd bendir samt sem áður á hversu stórkost-

Íslendingar verja að 
meðaltali 14 árum 
ævinnar við talsvert 
eða verulega skerta 
virkni. Karlar geta 
vænst þess að lifa 
til 70 ára aldurs án 
skerðingar en konur 
til 68 ára.

Guðmundur Löve, framkvæmdastjóri SÍBS
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legt keppikefli það hlýtur að vera fyrir samfélagið 
í heild að koma í veg fyrir að einstaklingur hverfi 
af vinnumarkaði sakir sjúkdóms eða örorku.

En hvað er það sem veldur því að fólk getur 
ekki unnið þrátt fyrir að við séum með eitt besta 
heilbrigðiskerfi í heimi? Svarið er auðvitað marg-
þætt, en kristallast í því að fólk getur ekki tekið 
þátt í vinnumarkaðinum vegna veikinda, örorku 
eða skerðingar.

Þarna kemur enn og aftur heilbrigðiskerfið okkar 
til skjalanna: Við erum nefnilega mjög dugleg 
að halda fólki á lífi gegnum erfiða sjúkdóma, en 
eigum erfiðara með að koma í veg fyrir að lang-
vinnir sjúkdómar vindi upp á sig og dæmi fólk úr 
leik á hinum almenna vinnumarkaði.

„Follow the money“
Staðan er sem sagt þessi: Við lifum lengi og 
dánartíðni er lág. Samt á þjóðin við heilsufar-
svanda að etja sem skerðir lífsgæði okkar tals-
vert eða verulega sjötta hluta ævinnar. Hvernig 
getum komist að því af hverju þetta stafar og 
hvernig náum við utan um vandann?

Þegar um hagrænar stærðir er að ræða er það 
góð og gild aðferð svo langt sem hún nær að 
elta peningana – „follow the money“. Til þess 
þurfum við mælikvarða á tilkostnað annars 
vegar í heilbrigðiskerfinu, og hins vegar á heilsu-
far þjóðarinnar og þann kostnað sem samfélagið 
verður fyrir vegna heilsufarsskaða.

Hið fyrrnefnda er einfalt. Verg landsframleiðsla 
(VLF) á Íslandi var 1.873 milljarðar króna árið 
2013 en í heilbrigðiskerfið var á sama tíma varið 
139,2 milljörðum króna samkvæmt Hagstofu 
Íslands og er þá ekki meðtalinn 4,2 ma. kostn-
aður vegna opinberrar stjórnsýslu.4

Varðandi hið síðarnefnda snúum við okkur til 
Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar (WHO), sem 
mælir heilsufarsskaða þjóða með samþætta 
mælikvarðanum „glötuð góð æviár“.

Glötuð góð æviár er samtala þeirra æviára 
sem glatast vegna ótímabærs dauða og vegna 
ýmissa stiga örorku, allt frá tímabundnum sjúk-
dómi til varanlegrar skerðingar. Yfirlýst markmið 
WHO er að gera þessi gögn aðgengileg þeim 
sem taka ákvarðanir um heilbrigðismál hverrar 
þjóðar fyrir sig gegnum verkefnið Global Burden 
of Disease.5

Hvernig verjum við peningunum 
í heilbrigðiskerfinu?
Til heilbrigðiskerfisins var varið 139,2 milljörð um 
króna árið 2013. Frá sjónarhóli þessarar athug-
unar er fyrst og fremst athyglisvert að skipta 

þessu fé í tvennt: Það sem er varið til að bregð-
ast við vandanum og það sem varið er til að 
koma í veg fyrir vandann.

Til viðbragðsdrifna hluta kerfisins runnu 
135,6 ma. (97,6%), sem greinist niður á sjúkra-
hús 69,9 ma. (50,2%), heilsugæslu án forvarna-
hluta 12,1 ma. (8,7%), einkarekstur lækna og 
þjálfunar 12,7 ma. (9,1%), endurhæfingu og 
hjúkrun 22,6 ma. (16,2%) og lyf og hjálpartæki 
18,2 ma. (13,1%).

Til forvarnadrifna hluta kerfisins runnu tæpir 
3,6 ma. (2,55%) til forvarnahluta heilsugæslu 
rúmir 3,1 ma. (2,2%) og beinar forvarnir rúmir 
0,4 ma. (0,3%). 

(Það ber að taka fram að alþjóðleg viðmiðun 
(sk. SHA guidelines frá OECD) um 20,2% hlutfall 
forvarna af starfi heilsugæslu er það eina sem 
við höfum að styðja okkur við sem stendur til að 
meta umfang forvarnastarfs heilsugæslunnar.)

Það er augljóslega talsverð slagsíða í kerfinu þar 
sem viðbragðsdrifna kerfið fær um fjörutíufalt 
fjármagn á við forvarnadrifna kerfið. Að hluta til 
er þetta eðlilegt þar sem um er að ræða dýrari 
inngrip þegar allt er komið í óefni, en að hluta til 
er þetta óeðlilegt þar sem stór hluti langvinnra 
sjúkdóma tengjast lífsstíl sterkum böndum og 
hægt væri að koma í veg fyrir þá með mark-
vissum forvörnum.

Við gætum með öðrum orðum notað pening-
ana okkar betur. Hvernig er til dæmis með hið 
sameiginlega sjúkratryggingafélag okkar allra, 
Sjúkratryggingar Íslands? Væri ráð að gera þeim 
kleift að verja hluta af sínu fé til forvarna líkt og 
önnur tryggingafélög gera, til þess að takmarka 
útgreiðslur sínar í framtíðinni?

En hvar verður samfélagið fyrir 
kostnaði vegna heilsufarsskaða?
Svo sem áður er nefnt tekur Alþjóðaheilbrigðis-
stofnunin (WHO) saman tölur um heilsufars-
skaða til að auðvelda stjórnvöldum ákvarðana-
töku í heilbrigiðsmálum. Nýjustu tölur 
stofnunar innar miðast við árið 2012, en þá voru 
„glötuð góð æviár“ Íslendinga 70.500 talsins, 
sem til féllu vegna ótímabærs dauða, sjúkdóms 
eða örorku.

Þótt ekki sé til algildur mælikvarði á peninga-
legan skaða vegna heilsubrests eða dauða er 
hér valið að notast við verga landsframleiðslu 
á mann á ári og margfalda glötuð góð æviár 
með þeirri tölu. Miðað við að VLF á mann á ári 
var kr. 5,7 millj. árið 2013 nemur fjárhagslegur 
skaði samfélagsins vegna heilsubrests um 
400  milljörð um á ári. Að því sögðu er mikilvægt 
að taka skýrt fram að það verður seint hægt að 

Tæplega helmingur 
landsmanna er í 
raun virkur á vinnu-
markaði. Það ætti 
að vera stórkostlegt 
keppikefli samfé-
lagsins í heild að 
koma í veg fyrir að 
einstaklingur hverfi 
af vinnumarkaði 
sakir sjúkdóms eða 
örorku.

Við erum dugleg 
að halda fólki á lífi 
gegnum erfiða sjúk-
dóma, en eigum 
erfiðara með að 
koma í veg fyrir að 
langvinnir sjúk-
dómar vindi upp á 
sig og dæmi fólk úr 
leik á vinnumarkaði.
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koma í veg fyrir allan heilsufarsskaða, heldur 
þurfum við að láta nægja að freista þess að 
takmarka skaðann.

En hvar á að byrja ef ætlunin er að takmarka 
heilsufarsskaða þjóðarinnar? Til þess að svara 
þessu þurfum við að rýna í enn fleiri tölur.

WHO greinir heilsufarsskaða eftir því hvort hann 
hlýst af ótímabærum dauða eða af sjúkdómum 
og örorku. Samkvæmt WHO greinast 70.500 
glötuð góð æviár Íslendinga árið 2012 annars 
vegar í glötuð æviár vegna ótímabærs dauða 
(35.700) og hins vegar æviár lifað við sjúkdóm, 
skerðingu eða örorku (34.800). Þetta er nokkurn 
veginn á pari, og veldur þannig hvort um sig 
samfélagslegum skaða upp á um 200 milljarða 
króna á ári ef margfaldað er upp með lands-
framleiðslu á mann.

Líklega má fullyrða að við náum almennt góðum 
árangri í meðhöndlun sjúkdóma og heilbrigðis-
kerfið okkar er þrátt fyrir alla sína galla í fremstu 
röð. Þessu þurfum við að halda við og bæta þar 
sem þess er kostur, enda er þegar í dag verið 
að nýta tæplega 136 ma. til viðbragðsdrifna 
hluta kerfisins (sjúkrahúsa, heilsugæslu án 
forvarnahluta, einkareksturs lækna og þjálfunar, 
endurhæfingar, hjúkrunar, lyfja og hjálpartækja).

Það sama verður því miður ekki sagt um örorku 
eins og ótímabær dauðsföll, að okkur hafi tekist 
vel að stemma stigu við sífelldri aukningu. 
Örorkulífeyrisþegum hefur fjölgað um 3,5% á 
ári að meðaltali undanfarin 15 ár, eða rúmlega 
þrefalt hraðar en almenn fólksfjölgun á Íslandi, 
og eru nú rúmlega 17 þúsund talsins.

WHO gengur reyndar lengra en að telja aðeins 
skilgreinda örorku, og tekur með alla sjúkdóma 
og skerðingar sem valda að einhverju leyti 
skertri færni – allt frá brjósklosi, aflimun eða 
þunglyndi yfir í ófrjósemi, astma eða heilablóð-
fall. Hver sjúkdómur eða skerðing hefur þannig 
ákveðna vigt miðað við að 0 jafngildi heilbrigði 
og 1,0 dauða.6

Erum við að nota peningana rétt?
Út frá sjónarhóli hagfræðinnar er freistandi að 
bera heilsufarsskaða umreiknaðan í tapaða 
landsframleiðslu saman við tilkostnað heil-
brigðiskerfisins í krónum. 

Eins og áður hefur komið fram er ein leið til þess 
að notast við verga landsframleiðslu á mann á 
ári skv. Hagstofu Íslands og margfalda glötuð 
góð æviár skv. skilgreiningu WHO með þeirri 
tölu. Þannig fáum við út að heilsufarsskaðinn 
samsvarar 402 milljörðum í tapaðri landsfram-
leiðslu, samanborið við 143 milljarða tilkostnað í 
heilbrigðiskerfinu – en þar með er ekki öll sagan 
sögð. 

Með nokkurri einföldun getum við borið við-
bragðsdrifna kerfið (sjúkrahús, heilsugæslu, 
lækna, þjálfun, lyf, endurhæfingu og hjálpartæki) 
saman við tapaða landsframleiðslu af völdum 
ótímabærs dauða og fengið út 139 milljarða 
tilkostnað á móti 203 milljarða skaða.

Á sama hátt og með sama fyrirvara getum við 
borið saman forvarnadrifna kerfið (forvarnahluti 
heilsugæslu og að litlu leyti starf félagasamtaka) 
saman við tapaða landsframleiðslu af völdum 
örorku og skerðingar og fengið út 3,5 milljarða 
tilkostnað á móti 198 milljarða skaða.

Rökstuðningurinn fyrir þessum samanburði er að 
stór hluti skerðingar og örorku stafar af af leið -
ingum langvinnra sjúkdóma tengjast lífsstíl 
sterk um böndum og hægt væri að koma í veg 
fyrir þá með markvissum forvörnum, meðan 
dauði hlýst fremur af alvarlegum sjúkdómum sem 
komnir eru til kasta viðbragðsdrifna kerfis ins.

Tveir fílar í stofunni
Ef þessi samanburður heldur er augljóst að ekki 
aðeins er örorkan risastór fíll í stofunni hvað 
varðar heildarskaða samfélagins, heldur þarf að 
verja miklu meiri fjármunum til forvarna heldur 
en verið hefur – svo það má eiginlega segja að 
það sé þarna lítill fílsungi líka sem enginn sér.

Við þurfum að hætta að setja í huga okkar 
samasem merki milli heilbrigðiskerfis og sjúkra-
húsa, heilsugæslu og lækna, heldur venja 
okkur á að horfa á forvarnahlutann sem jafn 
 mikil vægan til að stemma stigu við nýliðun í hin 
dýrari úrræði.

Sömuleiðis þurfum við að venja okkur á að 
hugsa um heilsufarsskaða á víðari grunni en 
aðeins dauðsföll og banvæna sjúkdóma, því 
raunin er að jafnstórum hluta æviára er varið 
við skerðingu eða örorku eins og tapast vegna 
ótímabærs dauða.

Þetta er uppskriftin að betri árangri í lýðheilsu 
og langtímasparnaði í útgjöldum hins opinbera 
– og síðast en ekki síst hvernig við hvert og eitt 
getum bætt árum við lífið og lífi við árin.

1 OECD (2014), Health at a Glance: Europe 2014, OECD 
Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/health_glance_eur-
2014-en

2 Hagstofa Íslands (2015), Mannfjöldi, Hagstofan. http://
hagstofa.is/Hagtolur/Mannfjoldi

3 Hagstofa Íslands (2015), Laun, tekjur og vinnumarkaður, 
Hagstofan. http://hagstofa.is/Hagtolur/Laun,-tekjur-og-
vinnumarkadur

4 Hagstofa Íslands (2015), Opinber fjármál, Hagstofan. http://
hagstofa.is/Hagtolur/Thjodhagsreikningar/Fjarmal-hins-
opinbera 

5 World Health Organization (2015), Global Burden of 
Disease, WHO. http://www.who.int/healthinfo/global_
burden_disease/about/en/

6 World Health Organization (2006), Global Burden of 
Disease Update: Disability Weights for Diseases and 
Conditions, WHO. http://www.who.int/healthinfo/global_
burden_disease/GBD2004_DisabilityWeights.pdf?ua=1
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Áverkar
4,2 þús. mannár/
23,9 ma. kr.

Smitsjúkdómar,
meðfædd skerðing og næringar- 
og meðgöngutengdir sjúkdómar.
1,5 þús. mannár / 8,6 ma. kr.

Æviárum glatað vegna
ótímabærs dauða (YLL)
35,7 þús. mannár/
203,5 ma. kr.

Ósmitnæmir sjúkdómar
30 þús. mannár/

171 ma. kr.

Krabbamein
12,7 þús. mannár/
72,4 ma. kr.

Sykursýki, blóð og innkirtlasjúkd.
0,8 þús. mannár/
4,6 ma. kr.

Geðraskanir
0,5 þús. mannár/
2,9 ma. kr.

Taugasjúkdómar
2,9 þús. mannár/
16,5 ma. kr.

Hjarta- og æðasjúkdómar
8,9 þús. mannár/
50,7 ma. kr.

Langvinnir öndunarfærasjúkd.
2,1 þús. mannár/
12,0 ma. kr.

Stoðkerfissjúkdómar
0,1 þús. mannár/
0,6 ma. kr.

Aðrir ósmitnæmir sjúkdómar
2 þús. mannár/
11,4 ma. kr.

Æviár lifuð við örorku eða sjúkdóm (YLD)
34,8 þús mannár/
198,4 ma.kr.

Ósmitnæmir sjúkdómar
30,1 þús. mannár/

171,6 ma. kr.

Krabbamein
0,4 þús. mannár/
2,3 ma. kr.

Áverkar
3,5 þús. mannár/
20 ma. kr.

Smitsjúkdómar,
meðfædd skerðing og næringar-
og meðgöngutengdir sjúkdómar.
1,2 þús. mannár/6,8 ma. kr.

Sykursýki, blóð og innkirtlasjúkd.
1,5 þús. mannár/
8,6 ma. kr.

Geðraskanir
10,2 þús. mannár/
58,1 ma. kr.

Taugasjúkdómar
3,0 þús. mannár/17,1 ma. kr.

Hjarta- og æðasjúkdómar
1,4 þús. mannár/
8,0 ma. kr.

Langvinnir öndunarfærasjúkd.
2,1 þús. mannár/
12,0 ma. kr.

Stoðkerfissjúkdómar
7,3 þús. mannár/
41,6 ma. kr.

Aðrir ósmitnæmir sjúkdómar
4,2 þús. mannár/
23,9 ma. kr.

Viðbragðsdrifið kerfi
135,6 ma. kr.

Sjúkrahús
69,9 ma. kr.

Heilsugæsla án forvarna
12,1 ma. kr.

Einkarekstur
12,7 ma. kr.

Endurhæfing og hjúkrun
22,6 ma. kr.

Lyf og hjálpartæki
18,2 ma. kr.
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HEILBRIGÐISKERFI SJÚKDÓMSBYRÐI

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) mælir heilsufarsskaða þjóða með „glötuðum góðum 
æviárum“, sem er samtala þeirra æviára sem glatast þjóðinni vegna ótímabærs dauða og 
þeirra ára sem lifað er við sjúkdóm, skerðingu eða örorku. Miðað er annars vegar við 
ævilíkur heilbrigðs einstaklings á þeim aldri sem andlát varð og hins vegar við samtölu 
allra skerðinga sem einstaklingar í samfélaginu eiga við að etja, vigtað skv. alvarleika 
skerðingarinnar.

Til að bregða þjóðhagslegum mælikvarða á heilsufarsskaðann er hér valið að margfalda 
upp glötuð góð æviár með vergri landsframleiðslu á mann (kr. 5,7 millj. árið 2013) og gera 
þannig heilsufarsskaðann á einhvern hátt sambærilegan við tilkostnað í heilbrigðiskerfinu.

***

Forvarnadrifið kerfi
3,6 ma. kr.

Forvarnarhluti heilsugæslu
3,1 ma. kr. 

Forvarnir og 
almenn heilbrigðisþjónusta

0,4 ma. kr.

Rannsóknir og þróun
0,1 ma. kr.

Um 140 milljarðar voru lagðir í íslenska heilbrigðiskerfið á 
árinu 2013. Aðeins um 2,6% af þeirri �árhæð fóru í forvarnir. 
Megináhersla kerfisins er að bregðast við þeim skaða sem 
þegar er orðinn í stað þess að reyna að koma í veg fyrir hann.

Með auknum forvörnum væri hægt að spara gríðarlega 
�ármuni. Ef við gætum dregið úr heilsufarsskaða með því að 
fækka glötuðum góðum æviárum* um 1% þá næmi verðmæti 
þeirra aðgerða um 4 milljörðum króna á ári miðað við verga 
landsframleiðslu á mann.**

STÓRA MYNDIN
Í HEILBRIGÐISMÁLUM
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Grein 
Sigrún Edda Jónsdóttir, sérfræðingur á Fjármálasviði Tryggingastofnunar

Örorka og  
örorkumat

Örorkumat byggist alfarið á læknisfræðilegum 
forsendum. Þegar einstaklingur sendir inn 
umsókn um örorkulífeyri og vottorð frá lækni 
viðkomandi hefur borist Tryggingastofnun er 
umsækjanda sendur spurningalisti. Með því að 
svara spurningunum leggur umsækjandi sjálfur 
mat á eigin getu eða færni og fær tækifæri til að 
koma sjónarmiðum sínum á framfæri við lækni 
Tryggingastofnunar milliliðalaust. Spurningarnar 
snúast um getu einstaklingsins annars vegar 
hvað varðar líkamlega færni en þar er spurt 
um 14 mismunandi atriði og hins vegar um 
andlega færni sem umsækjandi getur lýst með 
almennum orðum. 

Að jafnaði er síðan fengið álit læknis, sem 
starfar utan Tryggingastofnunar, á einstökum 
þáttum færniskerðingar og er umsækjandi 
boðaður til viðtals í því skyni. Læknisvottorð, 
svör umsækjanda við spurningalista og álitsgerð 
læknisins eru svo grunnur að mati trygginga-
læknis á örorku umsækjanda.

Örorka er metin eftir stigagjöf fyrir hvert atriði 
sem snýr að færni eftir örorkumatsstaðli þar 
sem spurt er um samtals 18 þætti sem eru 
metnir samkvæmt staðlinum eftir því sem við á. 
Fyrri hluti staðalsins fjallar um líkamlega færni 
og þarf að fá 15 stig samanlagt til að teljast 
a.m.k. 75% öryrki en þar eru 14 þættir sem lagt 
er mat á. Gefin eru stig fyrir eitt atriði i hverjum 
þætti og þau svo lögð saman. Þættirnir eru: 
1) Að sitja á stól, 2) að rísa á fætur, 3) að beygja 
og krjúpa, 4) að standa, 5) að ganga á jafnsléttu, 
6) að ganga í stiga, þó eru ekki gefin stig bæði 
fyrir þættina 5) og 6) heldur valinn sá þáttur 
sem gefur fleiri stig. 7) Að nota hendurnar, 8) að 
teygja sig, 9) að lyfta og bera, 10) sjón, 11) tal, 
12) heyrn, 13) endurtekinn meðvitundarmissir og 
14) stjórn á hægðum og þvagi. 

Síðari hluti staðalsins lýtur að andlegri færni, en 
þar er lagt mat á 4 þætti, 15) að ljúka verkefnum, 
16) daglegt líf, 17) álagsþol og 18) samskipti við 
aðra. Í síðari hlutanum leggjast öll stig saman og 
þarf 10 stig til að teljast a.m.k. 75% öryrki. 

Dæmi um stigagjöf t.d. hvað varðar þátt 1) að 
sitja á stól er eftirfarandi: 

Að sitja á stól 
a) Getur ekki setið ( án óþæginda) 15 stig
b) Getur ekki setið (án óþæginda) 

10 mínútur
15 stig

c) Getur ekki setið (án óþæginda) 
nema 30 mínútur

7 stig

d) Getur ekki setið meira en 1 klst. 3 stig
e) Getur ekki setið meira en 2 klst. 0 stig
f) Engin vandamál með að sitja 0 stig

 
Sjá nánar á heimasíðu TR: http://www.tr.is .

Nái umsækjandi ekki tilskildum stigafjölda í 
öðrum hluta staðalsins, getur hann samt verið 
metinn a.m.k. 75% öryrki, nái hann a.m.k. 
6 stigum í hvorum hluta staðalsins. 

Að loknu mati er unnið áfram með umsókn 
á Réttindasviði Tryggingastofnunar eða í 
umboðum utan Reykjavíkur og berst niðurstaða 
mats til umsækjanda þaðan.

Helsta orsök örorku
Hjá Tryggingastofnun ríkisins voru 17.379 ein-
staklingar með 75% örorkumat í gildi 1.des-
ember 2014. Geðraskanir voru algengasta fyrsta 
orsök örorku eða hjá tæplega 38% einstaklinga. 
Til samanburðar var hlutfallið um 36% í des-
ember 2004. Stoðkerfissjúkdómar fylgdu fast á 
eftir og voru önnur algengasta orsökin. 

http://www.tr.is
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Af einstaklingum með 75% örorkumat i gildi 1.desember 2014 voru fleiri konur eða 10.338 á móti 
6.991 körlum. Hjá körlum voru geðraskanir stærsti flokkurinn, en stoðkerfissjúkdómar hjá konum. 

Aldursskipting örorkumats

Munur er á sjúkdómaflokkum eftir aldursbilum. Í aldurshópnum yngri en 30 ára voru 1.608 ein-
staklingar, kynjahlutföll voru 908 karlar eða 56% og 700 konur eða 44%. Geðraskanir voru stærsti 
flokkurinn, eða 71% hjá körlum og 59% hjá konum.

Flokkun 1. des 2014 - yngri en 30 ára Karlar fjöldi og % Konur fjöldi og %

 Geðraskanir 645 71% 410 59%

 Sjúkd. í taugakerfi og skynfærum 93 10% 105 15%

 Meðfædd skerðing og litningafrávik 67 7% 53 8%

 Áverkar 43 5% 22 3%

 Stoðkerfissjúkdómar 17 2% 56 8%

 Aðrar ástæður 43 5% 54 7%

ÍSLANDSLYFTUR
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Á aldrinum 30 – 49 ára voru 5.829 einstaklingar, kynjahlutföll voru 2.238 karlar eða 38% og 3.591 
kona eða 62%. 53% karla voru skráðir með örorku vegna geðraskana, en 44% kvenna.

Flokkun 1. des 2014 - 30-49 ára Karlar fjöldi og % Konur fjöldi og %

Geðraskanir 1.175 53% 1.566 44%

Stoðkerfissjúkdómar 294 13% 1.010 28%

Sjúkd. í taugakerfi og skynfærum 264 12% 351 10%

Áverkar 224 10% 202 6%

Aðrir flokkar 281 12% 462 12%

Í aldurshópnum 50 ára og eldri voru stoðkerfissjúkdómar helsta orsök örorku hjá konum en 
geðraskanir hjá körlum. Samtals voru 9.942 einstaklingar í þessum aldurshópi, 3.845 karlar eða 39% 
og 6.097 konur eða 61%. 

 Flokkun árið 2013 - 50 ára og eldri Karlar fjöldi og % Konur fjöldi og %

Geðraskanir 1.239 32% 1.562 26%

Stoðkerfissjúkdómar 931 24% 2.780 46%

Sjúkdómar í blóðrásarkerfi 404 11% 270 4%

Áverkar 397 10% 304 5%

Sjúkd. í taugakerfi og skynfærum 369 10% 448 7%

Aðrar ástæður 505 13% 733 12%

Þökkum eftirtöldum veittan stuðning við málstað SÍBS

Reykjavík
73 restaurant  Laugavegi 73

A1 málun ehf  Ólafsgeisla 7

AB varahlutir ehf  Funahöfða 9

Aðalvík ehf  Ármúla 15

Alex-Endurskoðun ehf  Skipholti 15

Apmedia.is  Engjateigi 3

ARGOS ehf,  Arkitektastofa Grétars og 
Stefáns  Eyjarslóð 9

Arkform  Borgartúni 24

Arkitektastofan OG ehf  Þórunnartúni 2

Arkís arkitektar ehf  Katrínartúni 2

Atvinnuhús ehf  Hverfisgötu 4

Augað gleraugnaverslun  Kringlunni

Á.T.V.R.  Stuðlahálsi 2

Álfabjarg, garða og lóðaþjónustan  
Holtsgötu 17

Áltak ehf  Fossaleyni 8

ÁM-ferðir ehf  Gaukshólum 2

Árbæjarapótek ehf  Hraunbæ 115

Ársól snyrtistofa  Efstalandi 26

Áræði ehf  Seljugerði 10

Ásbjörn Ólafsson ehf  Köllunarklettsvegi 6

Barnatannlæknastofan ehf  Faxafeni 11

Bending 1 ehf  Bæjarflöt 8F

Bergsson Mathús  Templarasundi 3

Betra púst ehf  Skógarhlíð 10

Bifreiðastillingar Nicolai  Faxafeni 12

Bifreiðaverkstæði Svans ehf  Eirhöfði 11

Birgisson ehf  Ármúla 8

Bílabraut ehf  Faxafeni 9

Bílamálun Sigursveins Sigurðssonar  
Hyrjarhöfða 4

Bílasmiðurinn hf  Bíldshöfða 16

Bílaviðgerðir Snurfus  Viðarhöfða 6

Bílfang ehf  Malarhöfða 2

Bílvirkinn bifreiðaverkstæði  Súðarvogi 46

Björn Traustason ehf  Vogalandi 1

BK fasteignir ehf  Baldursgötu 18

Blaðamannafélag Íslands  Síðumúla 23

Blikksmiðjan Glófaxi hf  Ármúla 42

Blikksmiðurinn hf  Malarhöfða 8

Boreal, ferðaþjónusta  Austurbergi 20

Borgar Apótek  Borgartúni 28

Borgarbílastöðin ehf  Þórunnartúni 2

Borgarhjól ehf  Hverfisgötu 50

Borgarpylsur  Skeifunni 5

Bókaútgáfan Salka ehf  Skipholti 50c

Bókhaldsstofa Arnar Ingólfssonar ehf  
Nethyl 2a

Bókhaldsstofa Haraldar slf  Síðumúla 29

Bólstrun Ásgríms ehf  Bergstaðastræti 2

Bónus  Skútuvogi 13

Brauðhúsið ehf  Efstalandi 26

Brim hf  Bræðraborgarstíg 16

Brú félag stjórnenda  Skipholti 50d

Brúskur, hársnyrtistofa s: 587 7900  
Höfðabakka 9

Bryndís K. tannsmíðastofa ehf  
Skipholti 50c

BSI bifreiðaverkstæði ehf  Ásgarði 4

BSRB  Grettisgötu 89

Búálfurinn  Lóuhólum 2-6

Cafe Roma  Laugavegi 118

Casino ehf  Laugavegi 78

Danfoss hf  Skútuvogi 6

Danica sjávarafurðir ehf  Suðurgötu 10

Dansrækt JSB ehf  Lágmúla 9

Dýralæknastofa Reykjavíkur ehf  
Grensásvegi 50

E. Ben ehf  Kambsvegur 9

Eðalbílar ehf  Fosshálsi 9

Efling stéttarfélag  Sætúni 1

Eignamiðlunin ehf  Síðumúla 21

Eignaskipting ehf  Unufelli 34

Eignaumsjón hf  Suðurlandsbraut 30

Endurskoðun og reikningshald ehf  
Bíldshöfða 12

Endurskoðun og reikningsskil hf  
Stangarhyl 5

Engo verkefni ehf  Sporhömrum 12

Erla, hannyrðaverslun  Snorrabraut 38

ESP ehf  Fossaleynir 16

Essemm, auglýsingar & markaðsráðgjöf  
Síðumúla 33

Fasteignamiðlun Grafarvogs  
Spönginni 11

Fasteignasalan Þingholt ehf  
Klapparstíg 5, jarðhæð

Fást ehf  Köllunarklettsvegi 4

Ferðaþjónusta bænda hf  Síðumúla 2

Ferðaþjónustan Storð ehf  Víðimel 69

Ferill ehf, verkfræðistofa  Mörkinni 1

Félag bókagerðamanna  Stórhöfða 31

Félag íslenskra bifreiðaeigenda  
Skúlagötu 19

Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga  
Suðurlandsbraut 22

Félag Sjúkraþjálfara  Borgartúni 6

Félag tanntækna og aðstoðarfólks 
tannlækna  Háaleitisbraut 58-60

Fiskmarkaðurinn ehf  Aðalstræti 12

Fjárfestingamiðlun Íslands ehf  
Síðumúla 35

Fjárhald ehf  
Fjármála- og efnahagsráðuneyti  

Lindargötu Arnarhvoli

Fjármálaeftirlitið  Katrínartúni 2

Fjölbrautarskólinn í Breiðholti  
Austurbergi 5

Fljótavík ehf  Deildarási 7

Forma ehf, Landslagsarkitektar  
Skólavörðustíg 11

Fótaaðgerðastofan frískir fætur  
Álfabakka 12

Fótaaðgerðastofan Gæfuspor, hjúkrun-
arheimilinu Sóltúni 2  

Framvegis-miðstöð símenntunar  
Skeifunni 11b

FS Flutningar ehf  Giljalandi 9

Fönix ehf  Hátúni 6a

Gámaþjónustan hf  Súðarvogi 2

Gáski sjúkraþjálfun ehf  
Þönglabakka 1 Mjódd

Gátun ehf, bókhaldsþjónusta  Lágmúla 5

GB Tjónaviðgerðir ehf  Draghálsi 6-8

Geiri ehf, umboðs- og heildverslun  
Bíldshöfða 16

Genís hf  Árleyni 8

Gestamóttakan ehf-Your Host in Iceland  
Kirkjutorgi 6

Gjögur hf  Kringlunni 7

Gluggahreinsun Bjarna Guðberg ehf  
Urðarstekk 9

Gray Line Iceland  Klettagörðum 4

Grettir Guesthouse ehf  Laugavegi 28a

Guðmundur Arason ehf, smíðajárn  
Skútuvogi 4

Guðmundur Jónasson ehf  Borgartúni 34

Gullkistan skrautgripaverslun - www.
thjodbuningasilfur.is  Frakkastíg 10

Gullsmiðurinn í Mjódd  Álfabakka 14b

Gúmmísteypa Þ. Lárusson ehf  
Gylfaflöt 3

H.N. markaðssamskipti ehf  
Bankastræti 9

Hagi ehf-Hilti  Stórhöfða 37

Hagvangur ehf  Skógarhlíð 12

Hamborgarabúlla Tómasar  Geirsgötu 1

Hamborgarabúlla Tómasar - Við erum 
öll jöfn  Bíldshöfða 18

Hár og heilun ehf  Ármúla 34

Heildverslunin Glit ehf  Krókhálsi 5

Heildverslunin Rún ehf  Höfðabakka 9

Heimahúsið ehf, húsgagnaverslun  
Ármúla 8

Hitastýring hf  Ármúla 16

Hjá Dóra ehf, matsala  Þönglabakka 1

Hjá GuðjónÓ ehf  Þverholti 13

HM Bókhald ehf  Kringlunni 7

Hótel Frón ehf  Laugavegi 22a

Hótel Leifur Eiríksson ehf  
Skólavörðustíg 45

Hótel Viðey ehf - 4th Floor Hotel  
Snorrabraut 29

Hreinsitækni ehf  Stórhöfða 37

Húsafl sf  Nethyl 2

Húsasmiðjan ehf  Skútuvogi 16

Hússtjórnarskóli Reykjavíkur  
Sólvallagötu 12

Höfðakaffi ehf  Vagnhöfða 11

Iceland Congress  Skipholti 29a
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Grein

Skilgreiningar 
á örorku

Magnús Ólason, læknir á Reykjalundi

Örorka var áður skilgreind hérlendis sem „Mikil 
eða alger skerðing á starfsgetu af slysi eða veik-
indum, til dæmis lömun“ (Orðabók Menningar-
sjóðs). Hér er um frekar takmarkaðan skilning að 
ræða og vísar einkum til skerðingar á starfsgetu. 
Síðustu 10-15 ár hefur örorka í meira mæli verið 
metin út frá læknisfræðilegum forsendum. Hefur 
þessa m.a. gætt við mat á örorku hjá Trygg-
ingastofnun ríkisins (TR), en áður var örorka 
jafnframt metin út frá félagslegum forsendum. 
Þannig er ekki lengur einvörðungu miðað við 
getu einstaklings til starfa á vinnumarkaði þegar 
örorka er metin hjá TR. 

Starfsgeta háð mörgum þáttum
Fyrsti vísir að sjúkra- og slysatryggingum hér 
á landi varð til kringum aldamótin 1900. Trygg-
inga stofnun ríkisins (TR) var stofnuð með heild-
stæðum lögum um alþýðutryggingar árið 1936 
og fyrstu lögin um almannatryggingar voru sett 
árið 1947. Þjóðverjar (Bismarck) voru fyrstir til 
að koma á tryggingakerfi í Evrópu seint á 19. 
öldinni, fyrst atvinnuleysisbótum, en seinna 
slysabótum, örokubótum og ellilífeyri (sem þá 
var miðaður við 70 ára aldur). 

Starfsgeta er háð miklu fleiri þáttum en ein-
göngu líkamlegum eða læknisfræðilegum. 
Menntun er einn af þeim þáttum sem skipta þar 
miklu máli. Þá hefur aðgengi að vinnu veruleg 
áhrif og þegar atvinnuleysi ríkir bitnar það ekki 
síst á þeim sem eru með einhverja skerðingu á 
færni eða eru lítt menntaðir. Þetta hefur lengi 
verið þekkt. Í áhugaverðum ritgerðum Henry 
Mayhew sem gefnar voru út í bók árið 1861 var 
fjallað um vinnandi fólk í Lundúnum í byrjun 
19. aldar. Mayhew skipti fólki í þrjá hópa:

· Þeir sem geta unnið 
· Þeir sem geta ekki unnið 
· Þeir sem vilja ekki vinna

Og bætti svo einnig við þeim sem þurfa ekki að 
vinna (svo allir væru taldir með).

Ef þeir sem tilheyra fyrsta hópnum fá ekki vinnu 
eiga þeir rétt á atvinnuleysisbótum eða öðrum 
bótum frá samfélaginu. Þeir sem tilheyra öðrum 
hópnum eiga rétt á örorkubótum ef sjúkdómar 
eða afleiðingar slysa skerða starfsorku þeirra. 
Þeir sem tilheyra þriðja hópnum eiga ekki rétt á 
bótum (en þiggja oft bætur).

Nýjar skilgreiningar
Þegar fjallað er um örorku eða skerta færni 
hefur Alþjóða heilbrigðismálastofnunin (WHO) á 
síðari árum tekið upp nýjar og breyttar skilgrein-
ingar. Með skerðingu (impairment) er átt við að 
líkamsstarfsemi hafi truflast vegna afleiðinga 
sjúkdóms eða slyss. Með fötlun er átt við þá 
truflun á líkamlegri eða andlegri færni sem hlýst 
af skerðingunni. Með örorku er síðan átt við þær 
félagslegu afleiðingar sem fötlunin hefur fyrir 
viðkomandi einstakling. Hugtökin athafnir og 
þátttaka (activities and participation) hafa síðan 
komið í stað hugtaksins örorka og að nokkru 
leyti hugtaksins fötlunar. Áhersla er nú lögð á 
getu í stað vangetu. 

Örorka sem metin er hjá TR og gefur m.a. rétt 
til örorkubóta hefur farið vaxandi á Íslandi á 
síðustu tveim áratugum. Frá árinu 1996 til ársins 
2002 jókst algengi örorku úr 4,8% í 6,2%. Í lok 
árs 2009 var algengi örorku hjá konum 9,1% og 
hjá körlum 5,9% og hafði þá vaxið óverulega frá 
árinu 2005. Ekki er líklegt að afleiðingar hrunsins 
á algengi örorku hafi verið komnar fram á árinu 
2009 (og eru líklega ekki að öllu leyti komnar 
fram enn). Samkvæmt upplýsingum á heimasíðu 
TR var algengi örorku hjá konum 9,5% í des-
ember 2013 og 6% hjá körlum. Geðraskanir og 
stoðkerfisraskanir hafa verið algengustu orsakir 
örorku. Í desember 2005 voru orsakir örorku 

Áhersla er nú lögð á 
getu í stað vangetu.
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hjá konum um 31% vegna geðraskana og 35% 
vegna stoðkerfisraskana, en sambærilegar tölur 
hjá körlum voru 40% og 17%. 

Félagslegir þættir
Fyrir utan heilsufar hafa félagslegir þættir áhrif 
á algengi örorku. Má þar einkum nefna hærri 
aldur, lágt menntunarstig og atvinnuleysi. Það 
er þekkt að atvinnuleysi hefur neikvæð áhrif 
á heilsufar. Í nýlegri rannsókn frá Noregi kom 
fram að líkur á örorku hjá fólki um fertugt með 
stoðkerfisraskanir voru allt að 42% eftir atvinnu-
leysistímabil. Um 8000 einstaklingum var fylgt 
eftir í 18 ár og þegar leiðrétt var fyrir aldri og 
menntunarstigi minnkuðu líkurnar á örorku en 
voru þó um 25%. Svipaðar niðurstöður hafa 
fengist í Finnlandi, en þar hafði atvinnuleysi 
hjá tvíburum með bakverki marktækt forspár-
gildi um örorku. Í nýlegri rannsókn Sigurðar 
Thorlacius og Stefáns Ólafssonar voru áhrif 
atvinnuleysis á heilsufar og örorku á Íslandi 
skoðað fyrir tímabilið 1992 til 2007. Á tímabil-
inu voru tvö skeið með auknu atvinnuleysi, 
1993-1995 og 2002-2003. Á báðum tímabilum 
jókst nýgengi örorku. Þeir ályktuðu að á tímum 
atvinnuleysis væri fólk með heilsubrest þvingað 
af vinnumarkaði fremur en að atvinnuleysi hefði 
neikvæð áhrif á heilsu fólks. Að mínu mati er 
líklegt að hvorutveggja eigi við. Sigurður og 
Stefán leggja til að starfsendurhæfing verði 
aukin á Íslandi.

Endurhæfing á Reykjalundi
Reykjalundur var reistur af SÍBS og fyrsti sjúk-
lingurinn var innskrifaður í febrúar 1945. Margir 
berklasjúklinganna sem komu fyrst á Reykjalund 
voru ungir að árum. Stofnunin hét upphaflega 
Vinnuheimilið að Reykjalundi og þar var strax 
frá upphafi rekin starfsendurhæfing og voru hér 
bæði vinnustofur og vísir að iðnskóla. Hug-
takið endurhæfing var þá varla til í íslensku en 
fyrsti íslenski endurhæfingarlæknirinn, Haukur 
Þórðarson, kom til starfa á Reykjalundi eftir 
sérnám í Bandaríkjunum upp úr 1960. Endur-

hæfingarlækningar eru meðal yngstu sérgreina 
í læknisfræði. Endurhæfing nær til hvers konar 
aðgerða sem miða að því að öðlast, auka eða 
viðhalda færni til að lifa og starfa. Endurhæfing 
miðar að bættum lífsgæðum með aukinni 
sjálfsbjargargetu og sjálfstæði. Þegar sjúklingur 
sem kemur til endurhæfingar og telst vera 
óvinnufær en vill komast aftur til starfa má segja 
að öll endurhæfing sé í eðli sínu starfsendur-
hæfing. Á Reykjalundi hefur þó verið starfrækt 
sérstakt teymi í starfsendurhæfingu frá árinu 
1999. Upphaflega starfaði það á sérstökum 
þjónustusamningi við TR. Frá sama tíma var 
starfrækt endurhæfingaramatsteymi hjá TR sem 
m.a. sendi sjúklinga á Reykjalund og í Hringsjá. 
Í grein í Læknablaðinu frá 2002 kemur fram að 
árangur starfsendurhæfingar fyrstu starfsárin 
væri góður og segir m.a. í ályktun höfunda: 
„Árangur af starfsendurhæfingu á vegum TR 
er svipaður og af starfsendurhæfingu á vegum 
Tryggingastofnana í Svíþjóð. Árangurinn sýnir að 
væntingar um að starfsendurhæfing geti komið í 
veg fyrir örorku hafa staðist.“

Eins og áður er fram komið eru algengustu 
orsakir örorku á Íslandi geðraskanir og stoð-
kerfisraskanir. Á árunum 2004 til 2011 fór fram 
rannsókn á verkjasviði Reykjalundar þar sem 
sérstaklega voru skoðuð áhrif hugrænnar atferl-
ismeðferðar hjá fólki sem kom í endurhæfingu 
vegna þrálátra verkja. Alls tóku 115 sjúklingar 
þátt í rannsókninni og var þeim fylgt eftir í 3 
ár. Áður hafði verið gerð rannsókn á árangri 
meðferðar á verkjasviði á árunum 1997-1999. 
Alls tóku 158 sjúklingar þátt í þeirri rannsókn. Í 
fyrri rannsókninni var árangur meðferðar mjög 
góður, en um 18% sjúklinganna voru vinnufærir 
fyrir meðferð en um 50% eftir meðferðina og um 
60% voru vinnufærir einu ári eftir meðferð. 

Í síðari rannsókninni var einnig um góðan 
árangur að ræða, en þá var ríflega þriðjungur 
sjúklinga vinnufær fyrir meðferð, en tæp 60% 
þremur árum eftir meðferð (sjá mynd). Gerð var 
heilsuhagfræðileg úttekt á niðurstöðum rann-
sóknarinnar sem kom mjög vel út.

 

36% 36% 

47% 

51% 

57% 

Göngudeild Innlögn Útskrift Eftirfylgd 1 ár Eftirfylgd 3 ár 

Vinnufærni  

Endurhæfing nær 
til hvers konar 
aðgerða sem miða 
að því að öðlast, 
auka eða viðhalda 
færni til að lifa og 
starfa.
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Þverfagleg úrræði skortir
Til að sporna gegn vaxandi algengi örorku á 
Íslandi þarf annars vegar að bæta aðgengi að 
endurhæfingu svo og að efla menntunarkerfið 
og auka aðgengi að fullorðinsfræðslu. Þá skortir 
verulega möguleika á vinnumarkaði fyrir fólk 
með skerta starfsorku, bæði verndaða vinnu og 
atvinnu með stuðningi. Undirritaður tekur því 
undir með þeim Sigurði Thorlacius og Stefáni 
Ólafssyni að auka þurfi starfsendurhæfingu á 
Íslandi. Með tilkomu VIRK starfsendurhæfingar-
sjóðs ættu möguleikar á aukinni starfsendur-
hæfingu að hafa batnað. Það verður hins vegar 
að segjast eins og er að raunveruleg þverfagleg 
starfsendurhæfingarúrræði fyrir utan Reykja-
lund eru allt of fá hér á landi enn sem komið 
er og eins og málum er háttað er afkastageta 
starfsendurhæfingarteymis Reykjalundar fremur 
takmörkuð. 

Ekki skortir á rannsóknir sem styðja þjóðhags-
lega hagkvæmni endurhæfingar bæði nýlegar 
og eldri. Rannsókn sem framkvæmd var fyrir 
heilbrigðisyfirvöld í Svíþjóð frá árinu 2000 sýndi 
að hver króna sem eytt var í endurhæfingu 
gaf níu krónur til baka til samfélagsins. Þessi 
niðurstaða er í fullu samræmi við niðurstöður 
heilsuhagfræðilegrar úttektar á árangri með-
ferðar á verkjasviði Reykjalundar. Kostnaður 
meðferðarinnar var um 1200 þúsund fyrir hvern 
sjúkling og sjúklingur sem var útskrifaður vinnu-
fær var áætlaður skila um 10 milljónum til baka 
til samfélagsins.  
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Við léttum þér lífið

Hjá Fastus er að finna fjölbreytt úrval af vinnustólum sem eru í samning við Sjúkratryggingar Íslands.  
Sérhæft starfsfólk leggur metnað sinn í að finna rétta vinnustólinn fyrir þig.
Rétt val á vinnustól getur létt þér lífið við hin ýmsu daglegu störf heimafyrir og einnig  
við tómstundaiðju.

Komdu og skoðaðu úrvalið í verslun Fastus að Síðumúla 16, 2. hæð.
Við tökum vel á móti þér og finnum réttu lausnina fyrir þig. 

Vela SalsaVela Tango Vela Salsa

Síðumúli 16   •   108 Reykjavík   •    Sími 580 3900   •    www.fastus.is  
Opið mán - fös 8.30 - 17.00
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 „Mín vitneskja byggist á þeim skjólstæðingum 
sem leita til okkar hjá ÖBÍ og eru örorkulífeyris-
þegar, fólk með skerta starfsgetu,“ segir Ellen 
Calmon formaður Öryrkjabandalags Íslands, 
þegar spurt er hvernig sé að vera öryrki á Íslandi 
í dag. „Þá erum við einkum að tala um fólk sem 
þarf að lifa á örorkulífeyri almannatrygginga, 
sem er langt fyrir neðan lágmarkslaun. Við not-
umst við viðmið frá velferðarráðuneytinu, sem 
er dæmigert neysluviðmið og er í kringum 400 
þúsund krónur á mánuði, en okkar fólk er að lifa 
á um 150 til 180 þúsund krónum á mánuði. Og 
þetta er í landi þar sem leiga á íbúð fer sjaldan 
undir 100 þúsund krónur á mánuði. Svo þarf 
að kaupa í matinn, og þó að sumir telji að hægt 
sé að gera það fyrir einhverja hundraðkalla á 
dag fyrir fjögurramanna fjölskyldu þá held ég 
nú að það sé ekki raunveruleikinn. Við sjáum 
að fólk á einfaldlega mjög erfitt með að komast 
af á þessum fjárhagsforsendum, að greiða fyrir 
þessi venjulegu útgjöld einnar fjölskyldu eins og 
húsnæði, mat, hita og rafmagn.“

Neita sér um læknisþjónustu 
„Nýlegar rannsóknir hafa sýnt að æ fleiri örorku-
lífeyrisþegar neita sér um læknisþjónustu vegna 
kostnaðar,“ segir Ellen. „Fólk með skerta starfs-
getu er ýmist fatlað fólk eða fólk sem er með 
einhvers konar heilsubrest. Það þarf að nýta sér 
heilbrigðisþjónustu í ríkara mæli en margir aðrir. 
Kostnaður vegna þessa hefur aukist gríðarlega 
á undanförnum árum. Eins og gefur að skilja 
fylgir því aukinn kostnaður að vera með skerta 
starfsgetu. Hreyfihamlað fólk þarf oft sérút-
búna bíla og ber það stóran kostnað sjálft við 
að útbúa bílana svo þeir hæfi þeim. Ríkið tekur 
æ minni þátt í slíkum kostnaði. Það er ógerlegt 
fyrir fólk með um 180 þúsund krónur í mánaðar-
tekjur að bera alla þessa grundvallarkostnaðar-
liði. Rannsóknir hafa sýnt að þessar tekjur eru 
ekki nægar til að framfleyta fólki heldur nýtur 
það góðvildar fjölskyldu og vina, sem eru bæði 
að bjóða því í mat, greiða jafnvel lyf- og læknis-

þjónustu eða versla fötin á börnin. Rannsóknir 
hafa einnig sýnt að fjölskyldur örorkulífeyrisþega 
sem eru með börn á framfæri búa við mun lakari 
fjárhagsaðstæður og þar með skert frelsi til 
að taka þátt í samfélaginu, sem kemur niður á 
börnunum. 

Staðan var ekki góð fyrir hrunið og ef eitthvað 
er þá hefur hún versnað á árunum eftir það. Það 
átti sér stað viss kjaragliðnun, lægstu launin í 
þjóðfélaginu hækkuðu en ekki örorkulífeyrinn 
og því höfum við orðið vör við mun meiri kvíða 
og þunglyndi hjá okkar fólki. Ég tek gjarnan 
dæmi um konuna sem kom til okkar, þegar ég 
var nýtekin við sem formaður haustið 2013, en 
hún hafði neitað sér svo lengi um tannlæknis-
þjónustu að ástandið á tönnunum hennar var 
þannig að hún gat ekki lengur neytt matar með 
nægilegu næringarinnihaldi til þess að halda 
heilbrigði. Því var hún með skyrbjúg, sjúkdóm 
sem maður hefur bara heyrt um frá fyrri öldum 
og hélt að fyrirfyndist ekki á Íslandi árið 2013. 
Ég heyri líka frá Mæðrastyrksnefnd og Hjálpar-
starfi kirkjunnar að þunginn hafi aukist gríðar-
lega eftir 2008.“

Brot á grundvallarmannréttindum 
„Með tilliti til stjórnarskrárinnar og mannrétt-
indasáttmála Sameinuðu þjóðanna um rétt-
indi fatlaðs fólks um að allir hafi rétt á að lifa 
mannsæmandi lífi teljum við að mannréttindi 
séu víða brotin í málefnum örorkulífeyrisþega 
og fatlaðra hér á landi. Dæmið um túlkaþjón-
ustuna sem kom upp í umræðunni fyrir síðustu 
jól, og reyndar einnig árið 2013, sýndi að þar var 
klárlega gengið gegn sáttmála Sameinuðu þjóð-
anna um réttindi fatlaðs fólks, sem Íslendingar 
hafa undirritað en hvorki innleitt né lögfest. Við 
bendum líka á það ákvæði í stjórnarskránni sem 
kveður á um að allir eigi sama rétt til mann-
sæmandi lífs. Við erum með nokkur mál í gangi 
hvað það varðar, þ.e. lögsóknir. Við erum með 
lögmann á okkar snærum og erum að sækja á 
bæði ríki og borg varðandi ýmis málefni sem 

Mannréttindi  
víða brotin

Páll Kristinn Pálsson
Viðtal 
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klárlega flokkast undir mann-
réttindi en við rekum eingöngu 
mál sem hafa fordæmisgildi.“ 

Hvernig má vera að fram-
færsluviðmið stjórnvalda eru 
meira en 100% hærri en ráð-
stöfunarfé örorkulífeyrisþega?

„Þetta er alveg með 
ólíkindum. Manni finnst 
oft útreikningar á vegum 
hins opinbera ekki tengjast 
raunveruleikanum. Eins og á 
dögunum þegar settar voru 
fram tölur um hve mikið þyrfti 
nota af laununum til að kaupa 
í matinn fyrir fjögurra manna 
fjölskyldu. Það voru bara 
einhverjir hundraðkallar á dag 
sem er algjör fjarstæða. Er 
ætlast til þess að fólk eigi að 
lifa á skyndinúðlum? Hvernig 
yrði heilbrigði þjóðarinnar 
komið þá? Það þarf líka 
að hafa í huga að fólk með 
skerta starfsgetu, og gjarnan 
einhvern heilsubrest, þarf á 
góðri næringu að halda. Ónóg 
næring getur hreinlega komið 
í veg fyrir bata. Þá má benda 
á atriði eins og þjálfun, ég þekki til starfsmanna 
sem þurfa að fara í sjúkraþjálfun tvisvar í viku til 
þess eins að halda heilsu til vinnu. Ef þeir hefðu 
ekki efni á því og kæmust ekki í þessa sjúkra-
þjálfun þá gætu þeir mögulega ekki stundað 
neina vinnu. Og þá spyr maður líka, hver er for-
gangsröðun fjármuna og hvað er þjóðhagslega 
hagkvæmt? Það hlýtur að vera hagkvæmara að 
veita þessa þjónustu ókeypis til þess að fólk geti 
eflt möguleika sína til þátttöku í samfélaginu. Og 
möguleiki til þátttöku í samfélaginu getur bara 
til dæmis snúist um það að vera virk amma. Ef 
manneskja fær ekki viðeigandi þjónustu getur 
það leitt til þess að hún geti ekki einu sinni verið 
virk í fjölskyldulífi. Ef fólk upplifir sig utangátta 
og að geta ekki tekið þátt í fjölskyldulífinu að 
neinu leyti, þá er sá möguleiki fyrir hendi að 
aðrar raskanir eða sjúkdómar bætist við s.s. 
kvíði eða þunglyndi og þá með auknum læknis- 
og lyfjakostnaði. Minni þjónusta verður dýrari 
fyrir ríkið að lokum. 

Sérfræðingar í eigin málum
Hafið þið reiknað út raunverulega fjárþörf 
öryrkja? Hvað þarf að bæta miklu við til þess að 
skapa viðunandi ástand?

„Já, við höfum komið með ákveðnar tillögur 
í þessu sambandi. Við erum núna að vinna í 
ráðherraskipaðri almannatrygginganefnd, sem 
kallast nefnd um lífeyrisréttindi og Pétur Blöndal 
er í forsvari fyrir. Hann er reyndar líka í forsvari 
fyrir nefnd um greiðsluþátttöku í heilbrigðis-
þjónustu, en það er nefnd sem við höfum ekki 

fengið aðkomu að. Þar er verið að ræða annars 
vegar hvernig lífeyrisgreiðslukerfið eigi að vera 
og hins vegar starfsgetumatið, það er að fara 
úr örorkumati yfir í starfsgetumat. Við höfum 
unnið þétt að því skrifa skýrslu er varðar starfs-
getumat og lífeyrisgreiðslur á grundvelli þess. 
Þetta hefur bæði verið unnið í bakhópum hér 
hjá ÖBÍ ásamt því að við höfum leitað ráðgjafar 
hjá ýmsum sérfræðingum við þessa skýrslu. Þá 
vonumst við til að stjórnvöld taki tillit til okkar til-
lagna og hlusti á raddir okkar sem best þekkjum 
til. Samkvæmt okkar útreikningum, eins og fjöldi 
örorkulífeyrisþega er í dag, þá myndu 15 – 20 
milljarðar dekka þennan kostnað á ári, eins og 
við sjáum fyrstu skrefin fyrir okkur. 

Ef við höfum forsendur til að reikna út dæmin, 
þá gerum við það. Allar tillögur sem við leggjum 
á borð ríkisstjórnarinnar eru annars vegar tillaga 
um framkvæmd og hins vegar kostnaðarútreikn-
ingur ef við mögulega getum. Í sumum tilfellum 
höfum við ekki forsendur til útreiknings, en þá 
segjumst við alltaf vera reiðubúin til samstarfs 
og samræðu. Við leggjum fram tillögur sem 
má stundum semja um, en okkur þykir gríðar-
lega mikilvægt að það sé tekið tillit til okkar og 
hlustað á okkar tillögur sem við höfum lagt mikla 
vinnu í og leitumst við að setja faglega fram. 
Stundum finnst okkur nefnilega eins og menn 
kjósi heldur að setja tappa í eyrun eða hlusta 
frekar á aðila vinnumarkaðarins, þrátt fyrir að 
tillögurnar varði okkur og okkar málefni, en ekki 
þeirra. Og hverjir eru meiri sérfræðingar í okkar 
málum aðrir en við sjálf?“ 

Mannréttindi  
víða brotin

Ellen Calmon: Manni finnst oft útreikningar á vegum hins opinbera ekki tengjast raunveruleikanum. 
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Grein
Ása Dóra Konráðsdóttir, sviðsstjóri starfsendurhæfingarsviðs VIRK

Starfsgetumat 
í stað örorkumats

Síðustu ár hefur fjölgað mjög í hópi þeirra 
sem eru utan vinnumarkaðar sökum skertrar 
starfsgetu. Árið 1999 var tekinn upp nýr 
örorkumatsstaðall hjá Tryggingastofnun Ríkisins 
sem byggði eingöngu á læknisfræðilegum 
forsendum og skiptist í mat á líkamlegri og and-
legri færni. Þetta var þónokkur breyting frá því 
sem áður var en fyrir upptöku nýs örorkumats-
staðals byggði örorkumatið á læknisfræðilegum 
forsendum að teknu tilliti til félagslegra og 
fjárhagslegra þátta. 

Fjárframlög ríkisins og lífeyrissjóða í örorkubyrði 
hafa tvöfaldast á undanförnum árum og nema 
um 50 milljörðum á ári og eru hlutfallslega hæst 
hér á landi í samanburði við önnur ríki OECD. 
Það er því ljóst að mikið er í húfi fyrir einstak-
linga, atvinnurekendur og samfélagið í heild 
sinni að grípa til ráðstafanna og reyna að snúa 
þessari þróun við.

Í skýrslu Forsætisráðuneytisins frá árinu 2007 
er lagt til að í stað mats á vangetu verði tekið 
upp mat á getu einstaklingsins til að afla sér 
tekna í kjölfar sjúkdóms eða slyss. Sam-
hliða þessu var lagt til að sem fyrsta skref í 
þessu mati þá þurfi að ígrunda vel möguleika 
starfsendurhæfingar sem geti þá oft átt sér 
stað samhliða læknisfræðilegri endurhæfingu. 
Samhliða starfsendurhæfingu og í lok hennar 
verði geta einstaklingsins til atvinnuþátttöku og 
tekjuöflunar metin (Forsætisráðuneytið, 2007). 

VIRK - Starfsendurhæfingarsjóður er sjálfs-
eigna stofnun stofnuð af Alþýðusambandi 
Íslands og Samtökum atvinnulífsins í maí 
2008. Í janúar 2009 var undirrituð ný stofnskrá 
sjóðsins með aðkomu stéttarfélaga og atvinnu-
rekenda á opinberum vinnumarkaði. Sjóðurinn 
byggir á samkomulagi um nýtt fyrirkomulag 
starfsendurhæfingar í kjarasamningum á vinnu-
markaði á árinu 2008. Um VIRK gilda lög um 
atvinnutengda starfsendurhæfingu og starfsemi 
starfsendurhæfingarsjóða nr. 60/2012. 

Þróun starfsgetumats VIRK
Á undanförnum árum hefur verið bent á kosti 
heildræns starfsgetumats þar sem færni 
einstaklinga er metin út frá líf-sál-félagslegri 
nálgun (bio-psycho-social approach). Þá hefur 
einnig verið bent á aðra kosti þess að innleiða 
starfsgetumat og tengja það markvisst við 
starfsendurhæfingu. Með þessari aðferðafræði 
aukast líkur einstaklingsins á að vera boðin 
viðeigandi starfsendurhæfing og að réttur 
hans til vinnu við hæfi sértryggður. Innleiðing 
starfsgetumats verður einnig til að raunhæfur 
möguleiki verður á að samræma á landsvísu 
mat innan almannatryggingakerfisins og hjá 
lífeyrissjóðum.

VIRK hefur lagt mikla vinnu í að þróa mats-
feril sem er samofinn starfsendurhæfingarferli 
einstaklingsins. Upphaf þessarar þróunar má 
rekja til skýrslu faghóps að útfærslum á slíku 
mati „Drög að starfshæfnismati“ sem var gefin 
út árið 2009 og átti VIRK fulltrúa í þeim faghópi 
(Forsætisráðuneytið, 2009). Síðan þá hefur VIRK 
haldið markvisst áfram að þróa þá hugmynda-
fræði og áherslur sem þar eru settar fram. 
Rúmlega 80 sérfræðingar hérlendis og erlendis 
hafa verið kallaðir til í þessari vinnu í formi rann-
sóknaverkefna og þróunar, m.a. á alþjóðlegum 
vettvangi. Þessi þróun hefur vakið mikla athygli 
erlendis frá, matsferillinn og þverfaglega teymis-
vinnan sem hann byggist á er meðal þeirra þátta 
í starfsemi VIRK sem erlendir fagaðilar líta til 
sem fyrirmyndar.

Mikilvægir þættir í starfsgetumatsferli
Sjúkdómsgreiningar eru mikilvægar til að 
skilgreina orsök vandans og þar með átta sig á 
raunhæfum horfum í starfsendurhæfingarferl-
inu. Greining á færniskerðingu og hvernig hún 
hefur áhrif á einstaklinginn eru hinsvegar þær 
upplýsingar sem unnið er með í starfsendur-
hæfingunni. Þannig má segja að skipulega og 
markvisst sé unnið að því að bæta færni ein-

Fjárframlög ríkisins 
og lífeyrissjóða í 
örorkubyrði hafa 
tvöfaldast á undan-
förnum árum og 
nema um 50 millj-
örðum á ári og eru 
hlutfallslega hæst 
hér á landi í saman-
burði við önnur ríki 
OECD.
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Þökkum eftirtöldum veittan stuðning við málstað SÍBS

Reykjavík
Indiska verslun  Kringlunni 4-12

Innnes ehf  Fossaleyni 21

Invent Farma ehf  Lágmúla 9

Í allar áttir ehf  Gautavík 25

Ímynd ehf  Eyjarslóð 9

Ísar ehf  Lindargötu 27

Ísfrost ehf  Funahöfða 7

Íslensk endurskoðun ehf  Bogahlíð 4

Íslenskir fjallaleiðsögum ehf  
Stórhöfða 33

Ísloft blikk- og stálsmiðja ehf  
Bíldshöfða 12

Ísmar ehf  Síðumúla 28

Ísold ehf  Nethyl 3

Ísólfur Pálmarsson-hljóðfæraumboð sf  
Bakkastíg 5

Ís-spor ehf  Síðumúla 17

Íþróttabandalag Reykjavíkur  Engjavegi 6

Járn og gler ehf  Skútuvogi 1h

Jóhannes Long ljósmyndari, 3. hæð 
Bolholts megin  Laugavegi 178

Jónatansson & Co lögfræðistofa ehf  
Suðurlandsbraut 6

JP Lögmenn ehf  Katrínartúni 2, Höfðatorgi

Jöfur atvinnuhúsnæði/leigumiðlun/
fasteignasala  Ármúla 7

K. H. G. Þjónustan ehf  Eirhöfða 14

Kaffi París  Austurstræti 14

Kaffifélagið  Skólavörðustíg 10

Karína ehf  Borgartúni 29

Karton ehf  Bíldshöfða 14

Kemp ehf  Hverfisgötu 105

Kjaran ehf  Síðumúla 12-14

Kjöreign ehf, fasteignasala  Ármúla 21

Kjörgarður  Laugavegi 59

Klettur - sala og þjónusta ehf  
Klettagörðum 8-10

Klipphúsið ehf  Bíldshöfða 18

Knattspyrnusamband Íslands  Laugardal

Kolibri ehf  Laugavegi 26

KOM almannatengsl  Katrínartúni 2

Kopar & Zink ehf  Eldshöfða 18

Kortaþjónustan hf  Skipholti 50b

Kramhúsið ehf  Skólavörðustíg 12

Krit ehf  Ármúla 10

Krumma ehf  Gylfaflöt 7

Kurt og Pí ehf  Skólavörðustíg 2

Lagastoð lögfræðiþjónusta ehf  
Lágmúla 7

Lagnalagerinn ehf  Fosshálsi 27

Landslag ehf  Skólavörðustíg 11

Landsnet hf  Gylfaflöt 9

Landssamband lögreglumanna  
Grettisgötu 89

Landssamtök lífeyrissjóða  Sætúni 1

Láshúsið ehf  Bíldshöfða 16

LC Ráðgjöf ehf stjórnunar-og rekstrar-
ráðgjöf  Suðurlandsbraut 48

Leiguval ehf  Kleppsmýrarvegi 8

Leiksport, Hólagarði  Lóuhólum 2-6

Lifandi vísindi  Klapparstíg 25

Lighthouse Apartments ehf  
Ránargötu 9a

Lionsumdæmið á Íslandi  Sóltúni 20

Loftstokkahreinsun.is, s: 893 3397  
Garðhúsum 6

LOG lögmannsstofa sf  Kringlunni 7

Lögmenn Árbæ slf  Nethyl 2

Lögmenn Bankastræti  Bárugötu 4

Lögmenn Laugavegi 3 ehf  Laugavegi 3

Lögskil ehf  Suðurlandsbraut 48

Löndun ehf  Kjalarvogi 21

Mandat lögmannsstofa  Ránargötu 18

Marco Polo  Kringlunni 4-12

Margt smátt ehf  Guðríðarstíg 6-8

Matthías ehf  Vesturfold 40

Meyjarnar, kvenfataverslunin  
Háaleitisbraut 68

MD vélar ehf, www.mdvelar.is  
Vagnhöfða 12

Miðbæjarradíó ehf  Bríetartúni 13

Mjólkurbúið ehf  Bæjarflöt 7

Mýrin verslun í Kringlunni og Hafnar-
búðum  

Norðanmenn ehf  Viðarhöfða 2

Nói-Síríus hf  Hesthálsi 2-4

Núðluskálin  Skólavörðustíg 8

Nýi ökuskólinn ehf  Klettagörðum 11

Nýja sendibílastöðin hf  Knarrarvogi 2

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins  
Kringlunni 7

Oddgeir Gylfason, tannlæknir og læknir  
Vínlandsleið 16

Orkuvirki ehf  Tunguhálsi 3

Ormsson  Lágmúla 8

Ostabúðin  Skólavörðustíg 8

Ó. Johnson & Kaaber ehf  Tunguhálsi 1

Ólafur Þorsteinsson ehf  Vatnagörðum 4

Ósal ehf  Tangarhöfða 4

Páll V Einarsson slf  Háaleitisbraut 41

Pálmar ehf  Bleikjukvísl 12

Pétur Stefánsson ehf  Vatnsstíg 15

PG Þjónustan ehf  Viðarhöfða 1

Pixel ehf  Ármúla 1

Pizza Royal ehf, s: 551 7373 & 554 7373  
Hafnarstræti 18

Prentsmiðjan Leturprent ehf  
Dugguvogi 12

Rafbogi ehf  Hraunbæ 102b

Rafey ehf  Hamrahlíð 33a

Rafgreining  Rósarima 3

Rafha ehf  Suðurlandsbraut 16

Raflax ehf  Skútuvogi 6

Rafstilling ehf  Dugguvogi 23

Rafsvið sf  Viðarhöfða 6

Raftækjaþjónustan sf  Lágmúla 8

Rafvel sf  Skógarseli 33

Reimaþjónustan  Lynghálsi 11

Reykjavíkur Apótek  Seljavegi 2

Reykjavíkurborg  Ráðhúsinu

Réttingaverkstæði Bjarna og Gunnars 
ehf  Bíldshöfða 14

Réttur lögmannsstofa  Klapparstíg 25-27

Rikki Chan ehf  Kringlunni 4-12

Rossopomodoro, veitingastaður  
Laugavegi 40a

S.Z.Ól. trésmíði ehf  Bíldshöfða 14

Safalinn ehf  Dugguvogi 3

Sagtækni ehf  Bæjarflöt 8e

Samiðn, samband iðnfélaga  
Borgartúni 30

Sammála slf  Sigtúni 33

Samtök starfsmanna fjármálafyrir-
tækja-SSF  Nethyl 2e

Sendibílar og hraðþjónusta ehf  
Urriðakvísl 3

Sérefni ehf, málningarvöruverslun  
Síðumúla 22

SFR stéttarfélag í almannaþjónustu  
Grettisgötu 89

Sjóvélar ehf  Skútuvogi 12

Sjö í höggi ehf  Nethyl 2e

Skipakostur slf  Dugguvogi 17-19

Skorri ehf  Bíldshöfða 12

Sportbarinn  Álfheimum 74

Staukur ehf-leiktæki og sjálfsalar  
Skipholti 56

Stilling ehf  Kletthálsi 5

Stjörnuegg hf  Vallá Kjalarnesi

Stoð pallaleiga ehf  Tunguhálsi 17

Stólpi ehf-alhliða viðgerðaþjónusta  
Klettagörðum 5

Stólpi gámar ehf, Gámaleiga- og sala  
Klettagörðum 5

Styrja ehf  Depluhólum 5

Suzuki bílar hf  Skeifunni 17

SVÞ-Samtök verslunar og þjónustu  
Borgartúni 35

Sægreifinn  Verbúð 8 við Geirsgötu

Söluturninn Vikivaki  Laugavegi 5

Talenta ehf  Ármúla 25

Tannálfur, tannlæknastofa  
Þingholtsstræti 11

Tannlæknastofan Mörkin 6 sf  Mörkinni 6

Tannréttingar sf  Snorrabraut 29

Tannsmiðjan Króna sf  
Suðurlandsbraut 46

Tannver Ásgeirs ehf  Hverfisgötu 105

TBG ehf  Grensásvegi 7

TEG endurskoðun ehf  Grensásvegi 16

Teiknistofan Arkitektar  Brautarholti 6

Tennis- og badmintonfélag Reykjavíkur  
Gnoðarvogi 1

Timberland Kringlunni og Laugavegi  
Tjaldaleigan Skemmtilegt ehf  

Skútuvogi 12L

Tóbaksverslunin Björk  Bankastræti 6

Tónastöðin ehf  Skipholti 50d

Tónskóli Sigursveins D. Kristinssonar  
Engjateigi 1

TÓV verkfræðistofa ehf  Óðinsgötu 7

Trésmiðja Magnúsar F Jónssonar  
Súðarvogi 54

Trimform Berglindar  Faxafeni 14

Triton ehf  Hafnarstræti 20

Tölvar ehf  Síðumúla 1

Tölvuvinir, tölvuverkstæði  
Langholtsvegi 126

Tösku- og hanskabúðin ehf  
Skólavörðustíg 7

Umslag ehf  Lágmúla 5

Úlfarsfell ehf, verslun  Hagamel 67
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staklingsins til að hámarka þátttöku hans 
á vinnumarkaði. Það að vinna að því að 
bæta færni einstaklings á einu sviði hefur 
síðan áhrif á færni hans á öðru sviði til 
dæmis í formi þátttöku (Bornman, 2004, 
Loisell, 1994).

ICF (International Classification of Func-
tion ing) er alþjóðlegt flokkunarkerfi um 
færni, fötlun og heilsu, gefið út af Alþjóða-
heilbrigðismálastofnuninni (WHO) árið 
2001. Þetta kerfi er nýtt sem hugmynda-
fræðilegur rammi í starfsgetumatsferlinu 
(World Health Organization 2001). Einn 
af kostum þessa kerfis er að það gefur 
möguleika á stöðluðu alþjóðlegu tungu-
taki yfir heilsu og heilsutengt ástand þar 
sem lögð er áhersla á að horfa á ein-
staklinginn út frá færni hans og þátttöku 
í samfélaginu. Hugmyndafræðin að baki 
ICF gerir ráð fyrir að horft sé á ástand 
einstaklings út frá heilsu og getu en ekki 
út frá skerðingu eða fötlun. Auk þess er 
færni einstaklingsins skoðuð út frá því 
samfélagi sem hann býr í, án tillits til hvað 
olli skerðingunni. Samspili ólíkra þátta 
er því markvisst lýst og áhrifum þeirra á 
hvorn annan (sjá mynd 1). 

Rétt er að undirstrika í þessu samhengi mikil-
vægi heildrænnar sýnar og ekki síst þverfag-
legrar vinnu og nálgunar í starfsendurhæfingu. 
Rannsóknir hafa sýnt fram á betri árangur þegar 
þverfagleg nálgun er til staðar ef viss tími er 
liðinn frá því að einstaklingur datt út af vinnu-
markaði. Tímamörkin sem oftast eru nefnd hér 
eru 3-6 mánuðir. Í flóknari tilfellum er þverfagleg 
vinna forsenda þess að vel takist til (Loisell og 
félagar, 1994, Gutenbrunner, C. , Ward, A.B., 
Chamberlain, M.A. , 2006)

Starfsgetumat í lok ferlis
Litið er á starfsgetumat sem eitt órofa ferli mats 
annars vegar og virkniaukandi aðgerða og/eða 
starfsendurhæfingar og meðferðar hins vegar. 
Starfsgetumatið skiptist í þrjá þætti eða stig og 
eru útleiðir út úr ferlinu á hverju stigi (mynd 2). 
Gert er ráð fyrir því að sumir fari aldrei lengra 
inn í matsferlið en í svokallað grunnmat. Þannig 
verði þörfum þeirra mætt strax á því stigi. Aðrir 
munu fara í gengum allt matsferlið.

Einstaklingi er vísað í starfsgetumat VIRK þegar 
starfsendurhæfingaráætlun er lokið og ljóst 
er að einstaklingur hefur ekki náð fullri starfs-
getu. Í starfsgetumati er tekin afstaða til þess 
hvort starfsendurhæfing sé fullreynd með tilliti 
til mögulegra starfa á vinnumarkaði. Teljist 
starfsendurhæfing fullreynd eru styrkleikar og 
hindranir einstaklings sérstaklega skoðaðir 
og metnir og þeir tengdir við möguleg störf á 
vinnumarkaði. Styrkleikar eru þannig nýttir til að 
leiðbeina markvisst í störf sem talin eru raunhæf 
en á sama tíma er tekið tillit til þeirra hindrana 
sem eru til staðar (mynd 2).

Þróun starfsendurhæfingarferlis 
VIRK og starfsgetumats
Mikil þróun matsferlisins á undanförnum mán-
uðum hefur ekki síst ráðist af þeirri reynslu sem 
VIRK byggir á til dagsins í dag, auk áfram-
haldandi þekkingaröflunar og samstarfs erlendis 
frá. Eftirtaldir þættir hafa haft mikil áhrif á þessa 
þróun:

• Eumass, samtök evrópskra trygginga-
lækna, hafa tekið saman 20 þætti er skipta 
máli í mati á starfsgetu eða rétti á bótum 
innan evrópskra velferðarkerfa. Þættirnir 
eru tengdir við ICF flokkunar- og kóðun-
arkerfið (Brage, Donceel og Fatez 2008, 
Anner, Brage, Donceel, Falez, Freuden-
stein, Oancea og de Boer 2013)

• Í Svíþjóð hefur verið þróað starfsgetumat 
m.a. með aðstoð ICF kerfisins. Markmiðið 
er að tryggja að ólíkar stofnanir tali sam-
eiginlegt tungumál og að faglegar kröfur 
um starfsgetumat séu staðlaðar (Larsson 
2013). 

• Bandaríkjamenn hafa áratuga reynslu í 
miskamati, samkvæmt AMA (Rondinelli 
2007). Þótt þetta sé ekki starfsgetumat 
má nýta þá sýn sem það veitir á stöðluð 
vinnubrögð og notkun matslista.

• Hollendingar hafa búið til staðlaða og 
áreiðanleikaprófaða spurningalista og 
leggja áherslu á staðlað viðtal (Spanjer, 
Krol, Brouwer, Popping, Groothoff og van 
der Klink 2010).

• Bretar hafa þróað mat á starfsgetu og 
raunhæfi starfsendurhæfingar út frá 
þekktum áhættuþáttum sem snúa að 
endurkomu til vinnu (Health and Work 
Service 2014).

Líkamsstarfsemi 
Líkamsbygging

Heilsufarsástand

Umhverfisþættir Persónulegir þættir

Athafnir Þátttaka

Mynd 1. 

Mynd 2. Matsferill starfsgetumats hjá VIRK

Hugmyndafræðin 
að baki ICF gerir 
ráð fyrir að horft sé 
á ástand einstak-
lings út frá heilsu 
og getu en ekki út 
frá skerðingu eða 
fötlun.
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Þökkum eftirtöldum veittan stuðning við málstað SÍBS

Reykjavík
Úra- og klukkuverslun Gilberts Ó 

Guðjónssonar  Laugavegi 62

Útfaraþjónusta Rúnars Geirmundssonar  
Fjarðarási 25

Vagnasmiðjan ehf  Eldshöfða 21

Varma & Vélaverk ehf  Knarrarvogi 4

Veiðiþjónustan Strengir  Smárarima 30

Veitingahúsið Lauga-Ás  Laugarásvegi 1

Verðbréfaskráning Íslands hf  
Laugavegi 182

Verkfræðiþjónustan ehf  Skeifunni 19

Verkfærasalan ehf  Síðumúla 11

Verksýn ehf  Síðumúla 1

Verslunin Brynja ehf  Laugavegi 29

Verslunin Rangá  Skipasundi 56

Vélsmiðjan Harka hf  Hamarshöfða 7

Við og Við sf  Gylfaflöt 3

Vilberg kranaleiga ehf  Fannafold 139

Virðing hf  Borgartúni 29

Virtus endurskoðun  Skipholti 50d

Vörn, öryggisfyrirtæki  Viðarási 26

Vörubílastöðin Þróttur hf  Sævarhöfða 12

Yndisauki ehf  Vatnagörðum 6

Þakpappaþjónustan ehf  
Köllunarklettsvegi 4

Þín verslun ehf  
Þvottahúsið A. Smith ehf  

Bergstaðastræti 52

Ögurvík hf  Týsgötu 1

Örninn ehf  Faxafeni 8

Seltjarnarnes
Aðalbjörg RE-5 ehf  Fornuströnd 13

Felixson ehf  Lindarbraut 11

Seltjarnarneskirkja  Kirkjubraut 2

Kópavogur
ALARK arkitektar ehf  Dalvegi 18

Alur blikksmiðja ehf  Smiðjuvegi 58

AP varahlutir ehf  Smiðjuvegi 4

Axis-húsgögn ehf  Smiðjuvegi 9

Á. Guðmundsson ehf  Bæjarlind 8-10

Ásborg slf  Smiðjuvegi 11

Bak Höfn ehf  Jöklalind 8

Bifreiðaverkstæðið Stimpill ehf  
Akralind 9

Bílaklæðningar hf  Kársnesbraut 100

Bílalakk ehf  Dalbrekku 26

Bílaleiga Reykjavíkur  Hlíðarsmára 13

Bílamarkaðurinn  Smiðjuvegi 46e

Bílaverkstæði Kjartans og Þorgeirs sf  
Smiðjuvegi 48d

Bílaþjónustan Bilaði bíllin slf  
Auðbrekku 25, Dalbrekkumegin

Blikkform ehf  Smiðjuvegi 6

Borgargarðar ehf - skrúðgarðaþjónusta  
Vesturvör 24

Bremsan ehf  Smiðjuvegi 20, græn gata

Farice ehf  Smáratorgi 3

Fasteignamiðstöðin, Hús og híbýli  
Hlíðasmára 17

Feris ehf  Dalvegi 16b

Ferli ehf  Hlíðasmára 8

Fossar,tryggingar og ráðgjöf ehf  
Þorrasölum 9

Frændur pípulagningaþjónusta ehf  
Rjúpnasölum 4

Go2 Flutningar ehf  Kirkjuvegi 15

Gúmmíbátar og gallar sf  
Smiðjuvegi 8, græn_gata

Hamraborg ehf  Lundi 92

Hjartavernd  Holtasmára 1

Hjörtur Eiríksson sf  Daltúni 1

Húsfélagaþjónustan ehf  Auðbrekku 16

Hvellur-G. Tómasson ehf  
Smiðjuvegi 30

Höll ehf  Hlíðasmára 6

Iðnaðarlausnir ehf  Skemmuvegi 6

Ingigerður Á Guðmundsdóttir, 
tannlæknir  Hlíðasmára 17

Ísfix ehf  Smiðjuvegi 6, græn gata

Íslandsspil sf  Smiðjuvegi 11a

Íslenskt marfang ehf  Bæjarlind 6

Íslyft-Steinbock þjónustan  
Vesturvör 32a

J.G.K. TECh ehf  Bæjarlind 6

Jarðtækni ehf  Þorrasölum 1

Járnsmiðja Óðins  Smiðjuvegi 4b

JÓ lagnir sf  Fífuhjalla 17

JS-hús ehf  Skemmuvegi 34a

Kambur ehf  Geirlandi v/Suðurlandsveg

Laser-tag Ísland  Salavegi 2

Ledlýsing-Díóða ehf  Hlíðasmára 11

Loft og raftæki ehf  Hjallabrekku 1

Logey ehf  Vesturvör 7

Lögmannsstofa Guðmundar Þórðar-
sonar og fasteignasala Kópavogs  
Hamraborg 14a

Mannrækt og menntun ehf  
Grundarsmára 5

Pottagaldrar ehf  Laufbrekku 18

RadioRaf ehf  Smiðjuvegi 52

Rafgeisli ehf  Hamraborg 1

Rafís ehf  Vesturvör 36

Rafmiðlun hf  Ögurhvarfi 8

Rafport ehf  Nýbýlavegi 14

Rafvirkni ehf  Akralind 9

Rakarastofan Herramenn, Neðstutröð 
8  

Reykofninn ehf  Skemmuvegi 14

Reynir bakari  Dalvegi 4

Samval ehf  Roðsölum 14

Sólbaðstofan Sælan  Bæjarlind 1

Stífluþjónustan ehf  Kársnesbraut 57

Söguferðir ehf  Hlíðarhvammi 4

Söluturninn Smári  Dalvegi 16c

Tengi ehf  Smiðjuvegi 76

Tölvuvirkni ehf  Holtasmára 1

Útsaumur og merkingar ehf  
Hrauntungu 45

Vatn ehf  Skólagerði 40

Vefskil ehf  Hlíðasmára 6

Veitingaþjónusta Lárusar Loftssonar  
Nýbýlavegi 32

Verkfæralagerinn ehf  Smáratorgi 1

Vélaleiga Auberts Högnasonar ehf  
Hlíðarhjalla 7

weleda.is  Askalind 2

Þrif ehf  Lækjasmára 86

Garðabær
Aflbinding-Járnverktakar ehf  Lyngási 8

AH Pípulagnir ehf  Suðurhrauni 12c

Akurholt ehf  Aratúni 9

Apótek Garðabæjar  Litlatúni 3

Bílasprautun Íslands ehf  Lyngási 12

Garðabær  Garðatorgi 7

Geislatækni ehf-Laser-þjónustan  
Suðurhrauni 12c

GJ bílahús  Suðurhrauni 3

Gluggar og garðhús ehf  Smiðsbúð 10

H.Filipsson sf  Miðhrauni 22

Íslandsfundir ehf  Strandvegi 21

J.J.R. trésmiðir sf  Haukanesi 19

Járnsmiðja Árna H. Jónssonar ehf  
Bjarkarási 16

K.C. Málun ehf  Löngulínu 2

Ljósmyndastofa Garðabæjar ehf  
Kirkjulundi 19

Marás ehf  Miðhrauni 13

Málmsteypa Þorgríms Jónssonar ehf  
Miðhrauni 6

S.S. Gólf ehf  Miðhrauni 22b

Samhentir  Suðurhrauni 4

Úranus ehf  Hegranesi 21

Val-ás ehf  Suðurhrauni 2

Versus bílaréttingar og málun  
Suðurhrauni 2

Wurth á Íslandi ehf  Vesturhrauni 5

Öryggisgirðingar ehf  Suðurhrauni 2

Hafnarfjörður
Apótek Hafnarfjarðar  Tjarnarvöllum 11

Bílaverk ehf bílamálun og réttingar  
Kaplahrauni 10

Dverghamrar ehf  Lækjarbergi 46

Eiríkur og Einar Valur ehf  
Norðurbakka 17b

Endurskoðun Gunnars Hjaltal ehf  
Fjarðargötu 13-15

Essei ehf  Hólshrauni 5

Fasteignasala Gunnars Ólafssonar  
Reykjavíkurvegi 60

Fishproducts Iceland ehf  Skúlatúni 2

Fjarðargrjót ehf  Furuhlíð 4

Fókus-vel að merkja ehf  Flatahrauni 23

Friðrik A Jónsson ehf  Miðhrauni 13

G.S. múrverk ehf  Hvassabergi 4

Gaflarar ehf, rafverktakar  Lónsbraut 2

Garðasteinn ehf  Hvammabraut 10

Gára ehf  Bæjarhrauni 2

H. Jacobsen  Reykjavíkurvegi 66

Hafnarfjarðarbær  
Hagtak hf  Fjarðargötu 13-15

Héðinn Schindler lyftur hf  Gjótuhrauni 4

Hlaðbær-Colas hf, malbikunarstöð  
Gullhellu 1

Hópbílar hf  Melabraut 18

Hraunhamar ehf  Bæjarhrauni 10

Hvalur hf  Reykjavíkurvegi 48

I.T. lagnir ehf.  Ljósabergi 36

Ican-Beykireykt þorsklifur ehf  
Fornubúðum 5

Léttfeti ehf-Sendibíll  Steinhellu 12

Nonni Gull  Strandgötu 37

Þýskar snyrtivörur

Aðeins í snyrtivöruverslunum, apótekum og snyrtistofum - 

upplýsingar á www.artdeco.de og á           facebook.com/ARTDECOis

Förðunarvörur
 Húðvörur
  Hreinsivörur
   Naglavörur
    Hendur
     Fætur
      Stofuvörur
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Árangur og ávinningur 
Rannsóknir benda eindregið til þess að einstak-
lingsmiðuð starfsendurhæfing skili sér í aukinni 
færni og betri líkamlegri og andlegri líðan. 
Þannig stuðlar hún að lægra nýgengi örorku og 
að einstaklingarnir verði á ný virkir þátttakendur 
í samfélaginu. Ljóst er að sá ávinningur verður 
meiri því fyrr sem starfsendurhæfing hefst í 
veikindaferlinu.

Frá því VIRK hóf að veita þjónustu haustið 2009 
hafa um 7700 einstaklingar leitað til VIRK, þar 
af eru um 65% konur og 35% karlar. Um 3800 
einstaklingar hafa lokið þjónustu, útskrifast.

Eins og sjá má þá eru um 65% stöðugilda þeirra 
sem útskrifast með framfærslustöðu sem gefur 
til kynna starfsgetu og virka þátttöku á vinnu-
markaði, þ.e. þeir eru annað hvort í launaðri 
vinnu, í virkri atvinnuleit eða í lánshæfu námi. 
Hafa ber í huga að hér er um að ræða skráningu 
á stöðugildum, þannig að einstaklingur sem 
fer t.d. í hálft starf á vinnumarkaði í lok þjón-
ustu VIRK skráist aðeins að hálfu leyti í „laun á 
vinnumarkaði“. Þegar horft er til einstaklinga, 
ekki stöðugilda þá, þá kemur í ljós að um 74% 
einstaklinga sem útskrifast frá VIRK eru virkir á 
vinnumarkaði við útskrift – þ.e. eru annað hvort 
í launuðu starfi, atvinnuleit eða í lánshæfu námi 
við útskrift.

VIRK hefur frá stofnun unnið markvisst að og 
fjárfest umtalsvert í uppbyggingu  þverfaglegs 
starfsendurhæfingarferils samtvinnuðum mats-
ferli með það að markmiði að vinnuna verði 
hægt að nýta inn í þróun á nýju starfsgetumati 
sem æ fleiri eru sammála um að taka eigi upp 
hér á landi. Ljóst er að grunnforsenda þess að 
taka upp starfsgetumat í stað örorkumats er 
sú að til staðar sé samræmdur ferill, að öllum 
bjóðist skipulagður og faglegur starfsendur-

hæfingarferil. Mikilvægt er því að til staðar sé 
eitt heildarkerfi atvinnutengdrar starfsendur-
hæfingar með jöfnum aðgangi fyrir alla ein-
staklinga sem þurfa á þjónustunni að halda, 
eins og stefnt var að með lögum 60/2012 um 
atvinnutengda starfsendurhæfingu og starfsemi 
starfsendurhæfingarsjóða. 

Mikilvægt er að halda þessu starfi áfram og 
efla enn frekar. Ekki aðeins er árangursrík 
starfsendurhæfingarþjónusta eins og VIRK 
býður upp á ein allra arðbærasta fjárfestingin í 
samfélagi okkar, heldur er frekari efling starfs-
endurhæfingar nauðsynleg svo að gerlegt sé að 
skipta úr örorkumati í mat á starfsgetu hjá bæði 
lífeyrissjóðum og opinberum aðilum.  
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Mynd 3. Framfærslustaða einstaklinga í lok þjónustu hjá VIRK.

Starfsendurhæfing 
stuðlar að lægra 
nýgengi örorku og 
að einstaklingarnir 
verði á ný virkir 
þátttakendur í sam-
félaginu. 
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Þökkum eftirtöldum veittan stuðning við málstað SÍBS

T 7/1

1200 wött
7 ltr. tankur
Gólfhaus

CV 48/2

Ryksuga með bursta
1200 wött
5,5 ltr. tankur

CV 38/2

Ryksuga með bursta
1150 wött
5,5 ltr. tankur Ryksugur

Fyrir heimilið og vinnustaðinn

Margir aukahlutir 
fáanlegir

Skeifan 3E-F · Sími 581-2333 · rafver@rafver.is · www.rafver.is

K Ä R C H E R  S Ö L U M E N N

V E R T U  Á  Ö R U G G U M  S T A Ð

T 10/1

1250 wött
10 ltr. tankur
Margir fylgihlutir
Gólfhaus

T 12/1

1300 wött
12 ltr. tankur
Sérlega hljóðlát
Margir fylgihlutir
Gólfhaus

Hafnarfjörður
Opal Sjávarfang ehf  Grandatröð 4

Rafeining ehf  Flatahrauni 5b

Rafgeymasalan ehf  Dalshrauni 17

Rafrún ehf  Gjótuhrauni 8

Rennilist  Lónsbraut 6

Skerpa renniverkstæði  Skútahrauni 9a

Snittvélin ehf  Brekkutröð 3

Snyrtistofa Rósu ehf  Fjarðargötu 13-15

Spennubreytar  Trönuhrauni 5

Stálnaust ehf  Suðurhellu 7

Trefjar ehf  Óseyrarbraut 29

Trésmiðjan okkar ehf  Lyngbergi 19a

Útvík hf  Eyrartröð 7-9

Vélrás bifreiða- og vélaverkstæði  
Álhellu 8

Vélsmiðja Konráðs Jónssonar sf  
Helluhrauni 20

Víðir og Alda ehf  Reykjavíkurvegi 52a

Víking björgunarbúnaður  Íshellu 7

VSB verkfræðistofa ehf  Bæjarhrauni 20

Vörubretti ehf  Óseyrarbraut 6

Þvottahúsið Faghreinsun  
Reykjavíkurvegi 68

Álftanes
Eldvarnarþjónustan ehf  Sjávargötu 13

Krummaskuð ehf  Blikastíg 3

Reykjanesbær
ÁÁ verktakar ehf, 

s: 421 6530 & 898 2210  Fitjabraut 4

Áfangar ehf-hreinlætisvörur  
Hafnargötu 90

Bílar og Hjól ehf  Njarðarbraut 11a

Blómabúðin Cabo ehf  Hafnargötu 90

Brautarnesti  Hringbraut 93b

Dacoda ehf  Krossmóa 4a

DMM Lausnir ehf  Hafnargötu 91

Fagtré ehf  Suðurgarði 5

Fjölbrautaskóli Suðurnesja  
Sunnubraut 36

Heilsuhótel Íslands  
IGS ehf Keflavíkurflugvelli  Fálkavelli 13

Klettasteinn ehf  Iðavöllum 5b

Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum  
Krossmóa 4a

Neslagnir slf, pípulagningaþjónusta  
Bergási 12

OSN lagnir ehf  Flugvöllum 52

Oxa ehf  Hafnargötu 35

Plastgerð Suðurnesja ehf  
Framnesvegi 21

Rafmúli ehf  Bolafæti 9

Reiknistofa fiskmarkaða hf  Iðavöllum 7

Reykjanesbær  Tjarnargötu 12

Samband sveitarfélaga á Suðurnesj-
um  Skógarbraut 945

SB Trésmíði ehf  Garðavegi 8

Skartsmiðjan  Hafnargötu 35

Skattsýslan sf  Hafnargötu 90

Snyrtistofan Dana ehf  Hafnargötu 41

Sparri ehf  Fitjabraut 30

Suðurflug ehf  Keflavíkurflugvelli

Toyota Reykjanesbæ  
Verkalýðs- og sjómannafélag Kefla-

víkur og nágrennis  Krossmóa 4a

Verkfræðistofa Suðurnesja hf  
Víkurbraut 13

Verslunarmannafélag Suðurnesja  
Vatnsnesvegi 14

Þorvaldur H. Bragason tannlæknir  
Skólavegi 10

Grindavík
BESA ehf  Baðsvöllum 7

Bókvit ehf  Víkurbraut 46

EVH verktakar ehf  Bakkalág 19

Grindverk ehf  Baðsvöllum 13

Hópsnes ehf  Verbraut 3

Marver ehf  Stafholti

Ó S fiskverkun ehf  Árnastíg 23

Sílfell ehf  Skipastíg 13

TG raf ehf  Staðarsundi 7

Veitingastofan Vör ehf  Hafnargötu 9

Verkalýðsfélag Grindavíkur  
Víkurbraut 46

Vísir hf  Hafnargötu 16

VOOT Beita  Miðgarði 3

Þorbjörn hf  Hafnargötu 12

Sandgerði
Staftré ehf  Strandgötu 27

Garður
Aukin Ökuréttindi ehf  Ósbraut 5

Veitingastaðurinn Tveir vitar  
Garðskaga

Mosfellsbær
Álgluggar JG ehf  Flugumýri 34

Blikksmiðjan Borg ehf  Flugumýri 8

Brunnlok ehf  Hraðastaðavegi 3

Dalsbú ehf  Helgadal

Dalsgarður ehf, gróðrarstöð  
Dalsgarði 1

Elektrus ehf - löggiltur rafverktaki  
Bröttuhlíð 1

Fagverk verktakar sf  Spóahöfða 18

Fasteignasala Mosfellsbæjar ehf  
Þverholti 2

Garðagróður ehf  Reykjum II

Glertækni ehf  Völuteigi 21

Hestaleigan Laxnesi  Laxnesi

Hús-inn ehf  Hrafnshöfða 25

Kjósarhreppur  Ásgarði

Kristinn Auðunsson ehf, s: 894 3450  
Klapparhlíð 5

Kvenfélag Kjósarhrepps  
Mosfellsbær  Þverholti 2

Mosraf ehf  Reykjalundi

Múr og meira ehf  Brekkutanga 38

Rammsteinn ehf  Lindarbyggð 13

Sjúkraþjálfun Mosfellsbæjar  
Skeljatanga 20

Sjöund slf  Uglugötu 7

Vélsmiðjan Sveinn ehf  Flugumýri 6

Akranes
Akraborg ehf  Kalmansvöllum 6

Bílver, bílaverkstæði ehf  Innnesvegi 1

Brautin ehf  Dalbraut 16

Gámaþjónusta Vesturlands ehf  
Höfðaseli 15

Grastec ehf  Einigrund 9

Kaffi ást ehf  Kirkjubraut 8

Norðanfiskur ehf  Vesturgötu 5

Practica, bókhaldsþjónusta  
Kirkjubraut 28

Ritari ehf  Stillholti 16-18

Runólfur Hallfreðsson ehf  
Álmskógum 1

Sjónglerið ehf  Skólabraut 25

Sjúkraþjálfun Georgs Janussonar  
Kirkjubraut 28

Skaginn hf - Þorgeir og Ellert  
Stapavík ehf  Jaðarsbraut 25

Þorgeir og Ellert hf  Bakkatúni 26

Borgarnes
Blómasetrið  Skúlagötu 13

Eyja- og Miklaholtshreppur  
Framköllunarþjónustan ehf  Brúartorgi 4

J.K. Lagnir ehf  Brákarsundi 7

Jörvi hf, vinnuvélar  Hvanneyri

Kvenfélag Stafholtstungna  
Matstofan ehf  Brákarbraut 3

Ræktunarstöðin Syðra-Lágafelli ehf  
Trésmiðja Pálma  Hálsum Skorradal

UMÍS Umhverfisráðgjöf Íslands ehf  
Þórðargötu 12

Vatnsverk ehf, Guðjón og Árni, 
s: 823 0073 & 892 4416  Egilsgötu 17

Vélaverkstæði Kristjáns ehf  
Brákarbraut 20

Reykholt Borgarfirði
Garðyrkjustöðin Sólhvörf  Sólbyrgi

Garðyrkjustöðin Varmalandi  
Reykholtsdal

Stykkishólmur
Ásklif ehf  Smiðjustíg 2

Grundarfjörður
Áning, ferðaþjónusta   Kverná, Eyrarsveit

Blossi ehf  Grundargötu 61

Ólafsvík
Ferðaþjónustan Lýsuhóli  Staðarsveit

Ingibjörg ehf  Grundarbraut 22

Litlalón ehf  Skipholti 8

Rafn ehf  Hjallabrekku 6

TS Vélaleiga ehf  Stekkjarholti 11

Verslunin Kassinn ehf  Brautarholti 17

Hellissandur
Breiðavík ehf  Háarifi 53

Esjar ehf  Hraunási 13

Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga  
Klettsbúð 4

Rafprýði ehf  Hraunprýði

Búðardalur
Dalabyggð  Miðbraut 11

Rafsel Búðardal ehf  Vesturbraut 20c

Vetis ehf  Ægisbraut 19
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Virkjum hæfileikana - 
alla hæfileikana

Hrafnhildur Tómasdóttir, sviðsstjóri ráðgjafar- og vinnumiðlunarsviðs VMST
Grein

Vinnumálastofnun (VMST) starfar samkvæmt 
lögum nr. 55/2006 um vinnumarkaðsaðgerðir 
og lögum nr. 54/2006 um atvinnuleysistrygg-
ingar, ásamt því að fara með framkvæmd 
fjölmargra annarra laga. Markmið laganna um 
vinnumarkaðsaðgerðir er að veita einstaklingum 
viðeigandi aðstoð til að verða virkir þátttakendur 
á vinnumarkaði, auk þess sem lögunum er 
ætlað að stuðla að jafnvægi milli framboðs og 
eftirspurnar eftir vinnuafli í landinu

Vinnumálastofnun rekur níu þjónustuskrifstofur 
í kringum landið, þar sem veitt er öll almenn 
þjónusta við atvinnuleitendur, skráning, mat á 
færni, ráðgjöf og úrræði og vinnumiðlun auk 
samvinnu við aðra þjónustuaðila um úrræði og 
vinnumarkaðsaðgerðir. 

Hlutverk vinnunnar
Vinnan gegnir mikilvægu hlutverki í lífi allflestra 
og hefur einnig mikil áhrif á sjálfsmynd einstak-
linga. Við skilgreinum okkar gjarnan út frá því 
starfi sem við gegnum og þegar við erum án 
atvinnu hefur það mikil áhrif ekki bara á afkomu 
okkar heldur tilvist okkar alla. Rannsóknir benda 
til að atvinnuleysi hafi neikvæð áhrif á líf og 
heilsu fólks og að líðan atvinnulausra sé verri 
borin saman við líðan fólks í vinnu. Það tengist 
ekki einungis fjárhagsáhyggjum sem þjakar 
menn, því oft eru einkenni um depurð og kvíða 
mest áberandi að viðbættum tilfinningum um 
tilgangsleysi og áhrifaleysi. Þegar fólk fær síðan 
vinnu lagast slík vanlíðan oft að miklu leyti. 

Í rannsókn sem Sigurður Thorlacius og Stefán 
Ólafsson (2008) gerðu til að kanna og skýra 
áhrif atvinnuleysis á fjölda öryrkja á Íslandi á 
tímabilinu 1992 – 2006 kemur fram að tengsl 
eru á milli örorku og atvinnuleysis. Þar kemur 
fram að í könnun sem gerð var á högum öryrkja 

1997 reyndust 45% þátttakenda hafa einhvern 
tíma verið atvinnulausir. Í rannsókn þeirra 
kemur einnig fram að atvinnuleysi stuðlar að 
óhollum lífsháttum sem geta leitt til heilsubrests. 
Atvinnuleysi getur haft áhrif á fjárhagsstöðu 
og skaðað félagslegt net fólks og stuðlað að 
félagslegri einangrun sem aftur getur leitt af sér 
þunglyndi og kvíða. Fram kemur að atvinnu-
leysi stuðlar að félagslegum ójöfnuði og margt 
bendir til að heilsuleysi og aukin dánartíðni fylgi 
auknum ójöfnuði (Sigurður Thorlacius og Stefán 
Ólafsson, 2008).

Í ljósi þessa hefur mikil áhersla verið lögð á 
öfluga ráðgjöf og þátttöku atvinnuleitenda 
í virkniúrræðum samhliða atvinnuleitinni. 
Atvinnuleitendum stendur til boða til viðbótar 
við vinnumiðlun, ráðgjafarþjónusta, þátttaka í 
námskeiðum og námi, endurhæfingarúrræði og 
starfstengd vinnumarkaðsúrræði, s.s. starfs-
þjálfun á vinnustað og þátttaka í sjálfboða liða-
starfi. Markmið slíkra aðgerða er að styrkja 
stöðu einstaklings á vinnumarkaði en ekki síður 
að viðhalda virkni og áhugahvöt sem er besta 
forvörn gegn alvarlegum afleiðingum langtíma-
atvinnuleysis. 

Aðgerðir í kjölfar efnahagsþrenginga
Haustið 2008 leiddu efnahagsþrengingar til 
meira atvinnuleysis en verið hafði um langt skeið 
á Íslandi. Samkvæmt tölulegum upplýsingum frá 
Vinnumálastofnun fór atvinnuleysi á einu ári úr 
rétt um 1% haustið 2008 í um 8% árið 2009 og 
á árinu 2010 þegar atvinnuleysið varð mest fór 
það í rúm 9%.

Í upphafi var öll áhersla á að tryggja framfærslu 
þeirra sem misstu vinnu. En frá hausti 2009 
hefur stofnunin á hverju ári sett á fót átaks-
verkefni í samstarfi við stjórnvöld, aðila vinnu-

Rannsóknir benda 
til að atvinnuleysi 
hafi neikvæð áhrif 
á líf og heilsu fólks 
og að líðan atvinnu-
lausra sé verri borin 
saman við líðan 
fólks í vinnu.

http://www.althingi.is/lagas/138b/2006055.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2006054.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2006054.html
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markaðarins og sveitarfélögin, þar sem mið 
er tekið af aðstæðum í samfélaginu á hverjum 
tíma. Mikið hefur verið lagt upp úr því að horfa 
til nágrannalanda okkar með það að markmiði 
að nýta reynslu þeirra og rannsóknir á atvinnu-
leysi og aðgerðum gegn því á síðasta atvinnu-
leysisskeiði á 10. áratug síðustu aldar.

Sérstök áhersla hefur verið lögð á starfstengd 
vinnumarkaðsúrræði og voru sérstök átaksver-
kefni um starfsþjálfun á vinnustað sett í gang á 
árunum 2012 og 2013 í samstarfi við atvinnulífið 
og sveitarfélögin sem fengu heitin Vinnandi 
vegur og Liðsstyrkur.

Einnig var ráðist í sérstakt námsátak haustið 
2011 sem fékk heitið Nám er vinnandi vegur, þar 
sem tæplega 1000 atvinnuleitendur fóru í nám á 
grundvelli átaksins. 

Á mynd 1 hér að neðan má sjá hvernig fjöldi 
þeirra sem verið hefur atvinnulaus um lengri 
tíma hefur breyst frá hruni. Fækkunin skýrist 
m.a. af árangri aðgerða sem gripið var til og 
áður eru nefnt s.s. Nám er vinnandi vegur (sjá 
hring sem merktur 1 á mynd 1) og svo Vinn-
andi vegur (sjá hring 2 á mynd 1). Um áramótin 
2012/2013 var bótatímabil stytt úr 4 árum í 3, 
en bótatímabilið hafði verið lengt í 4 ár í kjöl-
far hrunsins. Við þessa breytingu fóru um 500 
manns af skrá (sjá hring 3 á mynd 1).

Mat á árangri úrræða 
Í lok árs 2013 var gerð könnun meðal einstak-
linga sem ekki voru lengur skráðir atvinnuleit-
endur en höfðu verið skráðir sem slíkir í sex 
mánuði eða lengur á tímabilinu 2009–2013. 
Tilgangur könnunarinnar var að sjá hvar þessir 
einstaklingar væru staddir. Meginniðurstaðan 
er að stærstur hluti þeirra sem ekki eru lengur 
skráðir atvinnuleitendur eru nú í vinnu, eða um 

60%, 5% eru í vinnu samhliða námi og 10% 
eru í námi. Samtals eru því um 75% þessara 
einstaklinga samkvæmt könnuninni í vinnu og/
eða námi. Af þeim sem eftir standa eru 6% farin 
af vinnumarkaði sökum aldurs, örorku eða lengri 
veikinda og rúm 2% eru í fæðingarorlofi. Eftir 
standa um 17% sem svara því til að þeir séu í 
atvinnuleit, heimavinnandi eða hvorki í námi né 
vinnu án þess að skilgreina það nánar.

Könnunin leiddi í ljós að fyrrverandi atvinnu-
leitendur eru almennt ánægðir með þau úrræði 
og verkefni sem þeir tóku þátt í þótt einhvers 
mismunar gæti eftir verkefnum og var ánægjan 
mest meðal þátttakenda í Nám er vinnandi 
vegur. Meirihluti þátttakenda telur að vinnu-
markaðsúrræðin, eða önnur verkefni sem þeir 
tóku þátt í, hafi hjálpað þeim við atvinnuleit 
og þá einkum sá hópur sem tók þátt í starfs-
þjálfunar verkefnum á borð við Vinnandi veg 
árið 2012.

Meginmarkmið allra þessara átaksverkefna var 
að bregðast við vaxandi langtímaatvinnuleysi 
með áherslu á að koma í veg fyrir að fólk festist 
í vítahring þess með þeim alvarlegu afleiðingum 
sem það getur haft. Rúmlega 10.000 einstak-
lingar hafa nýtt sér úrræði á hverju ári í kjölfar 
efnhagshrunsins haustið 2008. 

Þjónusta VMST við fólk með 
skerta starfshæfni
Vinnumálastofnun hefur um langan tíma veitt 
atvinnuleitendum með skerta starfsgetu þjón-
ustu og ráðgjöf vegna atvinnuleitar og hafa 
3-400 einstaklingar notið þessarar sérþjónustu 
árlega. Frá árinu 2010 hefur þjónusta „Atvinnu 
með stuðningi“ síðan bæst við þessa þjónustu 
Vinnumálastofnunar.

Á höfuðborgarsvæðinu var þessi þjónusta lengst 

árum	  í	  3,	  en	  bótatímabilið	  hafði	  verið	  lengt	  í	  4	  ár	  í	  kjölfar	  hrunsins.	  Við	  þessa	  breytingu	  fóru	  

um	  500	  manns	  af	  skrá	  (sjá	  hring	  3	  á	  mynd	  1).	  

	  
Mynd	  1.	  Fjöldi	  einstaklinga	  sem	  verið	  hafa	  atvinnulausir	  í	  1-‐2	  ár	  annars	  vegar	  og	  lengur	  en	  2	  ár	  hins	  
vegar	  

Mat	  á	  árangri	  úrræða	  	  
Í	  lok	  árs	  2013	  var	  gerð	  könnun	  meðal	  einstaklinga	  sem	  ekki	  voru	  lengur	  skráðir	  

atvinnuleitendur	  en	  höfðu	  verið	  skráðir	  sem	  slíkir	  í	  sex	  mánuði	  eða	  lengur	  á	  tímabilinu	  2009–

2013.	  Tilgangur	  könnunarinnar	  var	  að	  sjá	  hvar	  þessir	  einstaklingar	  væru	  staddir.	  

Meginniðurstaðan	  er	  að	  stærstur	  hluti	  þeirra	  sem	  ekki	  eru	  lengur	  skráðir	  atvinnuleitendur	  

eru	  nú	  í	  vinnu,	  eða	  um	  60%,	  5%	  eru	  í	  vinnu	  samhliða	  námi	  og	  10%	  eru	  í	  námi.	  Samtals	  eru	  því	  

um	  75%	  þessara	  einstaklinga	  samkvæmt	  könnuninni	  í	  vinnu	  og/eða	  námi.	  Af	  þeim	  sem	  eftir	  

standa	  eru	  6%	  farin	  af	  vinnumarkaði	  sökum	  aldurs,	  örorku	  eða	  lengri	  veikinda	  og	  rúm	  2%	  eru	  

í	  fæðingarorlofi.	  Eftir	  standa	  um	  17%	  sem	  svara	  því	  til	  að	  þeir	  séu	  í	  atvinnuleit,	  

heimavinnandi	  eða	  hvorki	  í	  námi	  né	  vinnu	  án	  þess	  að	  skilgreina	  það	  nánar.	  

Könnunin	  leiddi	  í	  ljós	  að	  fyrrverandi	  atvinnuleitendur	  eru	  almennt	  ánægðir	  með	  þau	  úrræði	  

og	  verkefni	  sem	  þeir	  tóku	  þátt	  í	  þótt	  einhvers	  mismunar	  gæti	  eftir	  verkefnum	  og	  var	  ánægjan	  

mest	  meðal	  þátttakenda	  í	  Nám	  er	  vinnandi	  vegur.	  Meiri	  hluti	  þátttakenda	  telur	  að	  

vinnumarkaðsúrræðin	  eða	  önnur	  verkefni	  sem	  þeir	  tóku	  þátt	  í	  hafi	  hjálpað	  þeim	  við	  

atvinnuleit	  og	  þá	  einkum	  sá	  hópur	  sem	  tók	  þátt	  í	  starfsþjálfunarverkefnum	  á	  borð	  við	  

Vinnandi	  veg	  árið	  2012.	  
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Mynd 1. Fjöldi einstaklinga sem verið hafa atvinnulausir í 1-2 ár annars vegar og lengur en 2 ár hins vegar

Meirihluti þátt-
takenda telur að 
vinnumarkaðsúr-
ræðin, eða önnur 
verkefni sem þeir 
tóku þátt í, hafi 
hjálpað þeim við 
atvinnuleit.
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af veitt undir merkjum Atvinnudeildar fatlaðra 
sem nú er orðinn partur af almennri ráðgjafar- 
og vinnumiðlunarþjónustu VMST. Innan þeirrar 
þjónustu starfa ráðgjafar sem sérhæfa sig 
í þjónustu við þann hóp sem býr við skerta 
starfshæfni. Ávallt hefur verið lögð áhersla á 
öflugt og faglegt samstarf við endurhæfingar-
aðila og aðra þá þjónustuaðila sem vinna að 
því að auka möguleika og aðgengi fólks með 
skerta starfshæfni að vinnumarkaði. Í því sam-
bandi má m.a nefna Reykjalund, Hringsjá og 
Starfsendurhæfingarmiðstöðvar víða um land. 
Samstarfið hefur byggst á góðri samvinnu og 
gagnkvæmu trausti þar sem skjólstæðingar fara 
frá VMST í starfsendurhæfingu og koma til baka 
til Vinnumálastofnunar þegar og ef vinnufærni er 
náð á nýjan leik. 

Þá hafa ráðgjafar VMST séð um umsóknir á 
vernduðu vinnustaðina Múlalund og Örtækni 
í áratugi og átt farsælt samstarf við þau mik-
ilvægu fyrirtæki. Til viðbótar má nefna að 
Vinnumálastofnun og Múlalundur vinnustofa 
SÍBS gerðu þann 23. september síðastliðinn 
með sér tímabundið samkomulag um kaup á 
starfsprófunarrýmum á Múlalundi fyrir atvinnu-
leitendur með skerta starfsgetu og/eða lang-
tímaatvinnuleitendur. Verkefnið felst í því að fá 
raunhæfa starfsprófun fyrir atvinnuleitendur til 
að auka möguleika þeirra til atvinnuþátttöku á 
almennum vinnumarkaði. Frammistaða er metin 
samkvæmt stöðluðu mati í lok matstímans. 
Mat á árangri verkefnisins lofar góðu og hefur 
ákvörðun um frekara samstarf verið tekin. 

Árið 2006 fær Vinnumálastofnun aukið hlutverk 
á sviði atvinnutengdrar endurhæfingar með 
breytingu á lögum um vinnumarkaðs aðgerðir 
sem heimilar VMST að gera samning um 
atvinnutengda endurhæfingu við atvinnuleit-
endur í allt að 6 mánuði. Ráðgjafar Vinnumála-
stofnunar fá með þessum breytingum það 
lögbundna hlutverk að leggja mat á vinnufærni 
og gera samninga um atvinnutengda endur-
hæfingu við þá sem þess þurfa í samstarfi við 
endurhæfingaraðila. Þessi breyting á lögum 
um vinnumarkaðsaðgerðir var í anda þeirrar 
hugmyndafræði sem rutt hafði sér til rúms 
þar sem vaxandi áhersla var á réttinn til vinnu 
fremur en réttinn til örorku, með snemmbæru 
inngripi og áherslu á samhæfingu þjónustunnar 
með þverfaglegri teymisvinnu sérfræðinga 
sem kæmu að endurhæfingu. Í kjölfar þessarar 
breytingar á lögum um vinnumarkaðsaðgerðir 
hafa ráðgjafar Vinnumálastofnunar gert u.þ.b. 
400 samninga um atvinnutengda endurhæfingu 
við atvinnuleitendur. 

Frá því þessi breyting var gerð á lögunum um 
vinnumarkaðsaðgerðir hefur verið að safnast 
upp afar dýrmæt þekking hjá ráðgjöfum VMST 

varðandi mat og stuðning við þann hóp sem 
veikast stendur og hefur þörf fyrir sértæka þjón-
ustu, sem mun nýtast vel í þeim verkefnum sem 
framundan eru.

Áherslur í þjónustu 
Vinnumálastofnunar 2015
Á árinu 2014 og í áherslum stofnunarinnar fyrir 
árið 2015 hefur verið lögð sérstök áhersla á að 
efla þjónustu með einstaklingsmiðaðri nálgun 
við þann hóp sem er langt kominn með bóta-
rétt sinn innan Atvinnuleysistryggingasjóðs og 
þann hóp sem þegar hefur lokið bótarétti sínum. 
Sömuleiðis er aukin áhersla á að efla þjónustu 
við atvinnuleitendur með skerta starfshæfni 
með einstaklingsmiðaðri þjónustu og áherslu 
á árangursríkar leiðir til að sem flestir geti aftur 
orðið virkir á vinnumarkaði. Markmiðið er ekki 
síst að koma í veg fyrir að atvinnuleysi leiði 
til óvinnufærni sem gæti endað í ótímabærri 
örorku. 

Áhersla er lögð víðtækan stuðning við þá sem 
hafa skerta vinnugetu vegna andlegrar og / eða 
líkamlegrar fötlunar, aðstoð við að finna rétta 
starfið og að veita stuðning á nýjum vinnustað 
ef þörf er á. Atvinna með stuðningi (AMS) er 
þar árangursrík leið í atvinnumálum fyrir þá sem 
þurfa aðstoð við að fá vinnu á almennum vinnu-
markaði og er hún hluti af ráðgjafarþjónustu 
stofnunarinnar eins og áður er nefnt. 

Í ljósi þessarar áherslu tekur Vinnumálastofnun 
þátt í samstarfsverkefni með Öryrkjabandalagi 
Íslands og Landssamtökunum Þroskahjálp undir 
heitinu „Virkjum hæfileikana – alla hæfileikana“. 
Markmið verkefnisins er að stuðla að fjölgun 
starfstækifæra fyrir atvinnuleitendur með skerta 
starfsgetu. Verkefnið fór af stað í október sl. og 
var í byrjun leitað til opinberra stofnana bæði hjá 
ríki og sveitarfélögum með kynningu á verkefn-
inu og þeim möguleikum sem það felur í sér. 
Vinnumálastofnun opnaði sérstakt vefsvæði 
undir heiti verkefnisins þar sem atvinnurekendur 
geta skráð inn störf sem hentað gætu mark-
hópnum. Átakinu verður fylgt eftir með frekari 
kynningu og aðgerðum á árinu 2015. 

Á árinu 2014 fékk Vinnumálastofnun aukið hlut-
verk á svið starfsendurhæfingar þegar stofn-
uninni var falið af velferðarráðuneytinu að efla 
samstarf við endurhæfingaraðila og hafa umsjón 
með fjármagni til starfsendurhæfingar. 

Fjármagninu verður varið í gerð þjónustusamn-
inga við aðila á sviði endurhæfingar og má 
þar nefna sem dæmi Hringsjá, Hlutverkasetur, 
klúbbinn Geysi, klúbbinn Strók og endur-
hæfingarhúsið Hver. Að auki verður fjármagninu 
varið í úrræði fyrir þátttakendur sem ekki eru 
tryggðir innan Atvinnuleysistryggingasjóðs. 

Þessi breyting á 
lögum um vinnu-
markaðsaðgerðir 
var í anda þeirrar 
hugmyndafræði 
sem rutt hafði sér 
til rúms þar sem 
vaxandi áhersla var 
á réttinn til vinnu 
fremur en réttinn til 
örorku.
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Reykhólahreppur
Þörungaverksmiðjan hf   

Ísafjörður
Hafnarbúðin  Hafnarhúsinu

Harðfiskverkun Finnboga, s: 456 3250  
Sindragötu 9

Ísblikk ehf  Árnagötu 1

Jón og Gunna ehf  Austurvegi 2

Konur og Menn, Neista  
Massi þrif ehf  Seljalandsvegi 70

Orkubú Vestfjarða ohf  Stakkanesi 1

Sjúkraþjálfun Vestfjarða  Eyrargötu 2

Skipsbækur ehf  Móholti 1

Sólberg ehf  Góuholti 8

Útgerðarfélagið Öngull ehf  Suðurgötu 9

Verkalýðsfélag Vestfirðinga  Pólgötu 2

Bolungarvík
Bolungarvíkurkaupstaður  Aðalstræti 12

Endurskoðun Vestfjarða ehf  
Aðalstræti 19

Jakob Valgeir ehf  Grundarstíg 5

Ráðhús ehf  Miðstræti 1

Sigurgeir G. Jóhannsson ehf  
Hafnargötu 17

Vélsmiðjan og Mjölnir ehf  Mávakambi 2

Súðavík
Súðavíkurhreppur  Grundarstræti 3

Súðavíkurkirkja  Holtagötu 6

Flateyri
Gisting og kajakaleiga Grænhöfða  

Ólafstúni 7

Patreksfjörður
Bifreiðaverkstæðið Stormur ehf.  

Aðalstræti 84

Fiskmarkaður Patreksfjarðar ehf  
Þórsgötu 9

Nanna ehf, vöruflutningar  Hafnarsvæði

Oddi hf, fiskvinnsla-útgerð  Eyrargötu 1

Vestmar ehf  Sigtúni 1

Vesturbyggð  

Tálknafjörður
Allt í járnum ehf  Hrafnadalsvegi

T.V. Verk ehf  Strandgötu 37

Þingeyri
Brautin sf  Vallargötu 8

Grillir ehf  Vallargötu 2

Véla- og bílaþjónusta Kristjáns ehf  
Hafnarstræti 14

Drangsnes
Grímsey ST-002  

Árneshreppur
Árneshreppur  Norðurfirði

Hótel Djúpavík ehf  Árneshreppi

Hvammstangi
Gistihúsið Brekkulæk  Brekkulæk

Húnaþing vestra  Hvammstangabraut 5

Vélaverkstæði Hjartar Eiríkssonar sf  
Búlandi 1

Villi Valli ehf  Eyrarlandi 1

Blönduós
Grettir sf, fjölritunarstofa  Þverbraut 1

Húnavatnshreppur  Húnavöllum

Ísgel ehf  Efstubraut 2

Ljón norðursins veitingahús og Blöndu-
ból gistiheimili  Blöndubyggð 9

N1 píparinn ehf  Efstubraut 2

SAH Afurðir ehf  Húnabraut 39

Samstaða, skrifstofa verkalýðsfélaga  
Þverholti 1

Sportvík ehf  Skúlabraut 9

Skagaströnd
Sjávarlíftæknisetrið BioPol ehf  

Einbúastígur 2

Skagabyggð  Höfnum

Snorraberg ehf  Höfða

Sveitarfélagið Skagaströnd  Túnbraut 1-3

Trésmiðja Helga Gunnarssonar ehf  
Mánabraut 2

Vélaverkstæði Skagastrandar  
Strandgötu 30

Vík ehf  Hólabraut 5

Sauðárkrókur
Bókhaldsþjónusta KOM ehf  Víðihlíð 10

FISK-Seafood ehf  Háeyri 1

Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra  
Bóknámshúsinu

Friðrik Jónsson ehf  Borgarröst 8

Kaupfélag Skagfirðinga  Ártorgi 1

K-Tak ehf  Borgartúni 1

Skagafjarðarveitur  Borgarteigi 15

Steinull hf  Skarðseyri 5

Útgerðarfélagið Sæfari ehf  Hrauni

Vörumiðlun ehf  Eyrarvegi 21

Varmahlíð
Akrahreppur Skagafirði  
Hestasport - Ævintýraferðir ehf  

Vegamótum

Siglufjörður
Gistihúsið Hvanneyri  Aðalgötu 10

Akureyri
Átak Heilsurækt ehf  Strandgötu 14

Baldur Halldórsson ehf  Hlíðarenda

Baugsbót ehf, bifreiðaverkstæði  
Frostagötu 1b

Björn málari ehf  Austurbyggð 10

Blikkrás ehf  Óseyri 16

Bókend ehf  Tryggvabraut 1

Bútur ehf  Njarðarnesi 9

Dexta orkutæknilausnir ehf  Huldugili 62

Dragi ehf  Syðri-Tjörnum

Efling sjúkraþjálfun ehf  Hafnarstræti 97

Eining-Iðja  Skipagötu 14

Endurhæfingarstöðin ehf  Glerárgötu 20

Enor ehf  Hafnarstræti 53

Ferro Zink hf  Árstíg 6

Fjölumboð ehf  Strandgötu 25

Gísl Einar Árnason, tannréttingasér-
fræðingur  Glerárgötu 34

Gróðrarstöðin Réttarhóll ehf, www.
rettarholl.is  Smáratúni 16b

Grófargil ehf  Glerárgötu 36

Hnýfill ehf  Brekkugötu 36

Höldur ehf, bílaleiga  Tryggvabraut 12

Ísgát ehf  Hrafnabjörgum 1

Íslensk verðbréf hf  Strandgötu 3

J M J herrafataverslun  Gránufélagsgötu 4

Knattspyrnufélag Akureyrar  
KA-heimilið Dalsbraut

Lögmannshlíð lögfræðiþjónusta ehf  
Glerárgötu 36

Magnús Gíslason ehf  Ásatúni 12

Malbikun KM ehf  Óseyri 8

Miðstöð ehf  Draupnisgötu 3g

Múriðn ehf  Súluvegi 2

Norðurorka hf  Rangárvöllum

Orlofsbyggðin Illugastöðum  Fnjóskadal

Pípulagningaþjónusta Bjarna F Jónas-
sonar ehf  Melateigi 31

Raftákn ehf - Verkfræðistofa  
Glerárgötu 34

S.S. byggir ehf  Njarðarnesi 14

Samherji ehf  Glerárgötu 30

SBA Norðurleið  Hjalteyrargötu 10

Sjómannablaðið Víkingur  
Byggðavegi 101b

Sjúkrahúsið á Akureyri  Eyrarlandsvegi

Steypustöð Akureyrar ehf  Sjafnarnesi 2-4

Steypusögun Norðurlands ehf  
Víðivöllum 22

Stígur endurhæfing ehf  Skólastíg 4

Straumrás hf  Furuvöllum 3

Tannlæknastofa Árna Páls Halldórsson-
ar  Mýrarvegi

Tannlæknastofa Björns Rögnvaldssonar  
Kaupangi við Mýrarveg

Timbra ehf,byggingarverktaki  
Vaðlatúni 1

Vélsmiðjan Ásverk ehf  Grímseyjargötu 3

Grenivík
Grýtubakkahreppur  Gamla skólahúsinu

Sparisjóður Höfðhverfinga  Ægissíðu 7

Grímsey
Básavík ehf  Öldutúni 4

Sæbjörg ehf  Öldutúni 3

Dalvík
Bruggsmiðjan ehf  Öldugötu 22

Flæðipípulagnir ehf  Svæði

Híbýlamálun, málningarþjónusta ehf  
Reynihólum 4

O Jakobsson ehf  Ránarbraut 4b

Promens Dalvík ehf  Gunnarsbraut 12

Steypustöðin Dalvík ehf  Sandskeiði 27

Vélvirki ehf, verkstæði  Hafnarbraut 7

Ólafsfjörður
Árni Helgason ehf, vélaverkstæði  

Hlíðarvegi 54

Múlatindur ehf  Múlavegi 13

Hrísey
Eyfar ehf  Norðurvegi 35

Húsavík
Bókaverslun Þórarins Stefánssonar  

Garðarsbraut 9

Framsýn, stéttarfélag  Garðarsbraut 26

Hóll ehf, vinnuvélar og verktakar  
Höfða 11

Skóbúð Húsavíkur ehf  Garðarsbraut 13

Steinsteypir ehf  Stórhóli 71

Trésmiðjan Rein ehf  Rein

Víkurraf ehf  Garðarsbraut 18a

Ökuskóli Húsavíkur  Túngötu 1
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Með það að leiðarljósi að efla þjónustu sína við 
alla atvinnuleitendur hefur Vinnumálastofnun lagt 
áherslu á að efla og auka samstarf og samráð 
við sveitarfélögin og félagsþjónustur þeirra, aðila 
vinnumarkaðarins, Öryrkjabandalagið og önnur 
hagsmunasamtök, Virk starfsendurhæfingar-
sjóð og fyrirtæki og aðila sem bjóða virkni og 
starfsendurhæfingarúrræði. 

Á næstu mánuðum og árum mun reyna á þau 
þjónustukerfi sem hafa það mikilvæga hlutverk 
að styðja við þann hóp sem er útsettur fyrir 
hættu á ótímabærri örorku og afar mikilvægt að 
sátt ríki um það verkefni. 

Í því sambandi eru nokkur atriði sem mikilvægt 
er að hafa að leiðarljósi.

Það þarf að halda áfram að byggja upp og efla 
þverfaglegt samstarf þvert á stofnanir með 
hagsmuni notenda þjónustunnar að leiðarljósi. 
Til þess að það megi verða þarf að ríkja traust 
og gagnkvæm virðing á störfum og framlagi 
allra sem að koma. 

Við þurfum leggja áherslu á réttinn til vinnu og 
starfshæfnismat sem ekki byggir eingöngu á 
læknisfræðilegu mati því oft er um flókið sam-
spil heilsufars og félagslegra þátta að ræða. 

Við þurfum að tryggja aðgang allra að því kerfi 
sem við byggjum upp til framtíðar. Þjónustu-
aðilar mega ekki skilgreina verksvið sitt svo 

þröngt að það geti leitt til þess að einstaklingar 
falli á milli kerfa og fái ekki þjónustu við hæfi. 
Við verðum að horfa á heildarmyndina út frá 
einstaklingnum og vera tilbúin að aðlaga kerfið 
að honum, en ekki öfugt og draga lærdóm af því 
sem vel hefur reynst eins. Það þarf sömuleiðis 
að endurskoða og einfalda samspil bótakerfa.

En fyrst og síðast þurfum við hugarfarsbreytingu 
í þjóðfélaginu hvað varðar atvinnuþátttöku fólks 
með skerta starfsgetu og þar eiga ríki og sveit-
arfélög að ganga á undan með góðu fordæmi. 
Þennan mikla mannauð þarf að nýta og til þess 
þurfum við fyrirtæki og stofnanir sem eru tilbúin 
að veita þessum einstaklingum nýtt tækifæri 
í kjölfar endurhæfingar eða fjarveru af vinnu-
markaði þar sem skilningur ríkir og viðkomandi 
er mætt á hans forsendum.   
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Mývatn
Kaffihúsið við Dimmuborgir  Álftagerði 4

Kópasker
Magnvík ehf  Bakkagötu 2

Silfurstjarnan hf  Núpsmýri

Raufarhöfn
Véla & trésmiðja SRS ehf  

Aðalbraut 16-22

Önundur ehf  Aðalbraut 41a

Vopnafjörður
Sláturfélag Vopnfirðinga hf  

Hafnarbyggð 8

Egilsstaðir
Ársverk ehf  Iðjuseli 5

Bílamálun Egilsstöðum ehf  
Fagradalsbraut 21-23

Bókráð,bókhald og ráðgjöf ehf  
Miðvangi 2-4

Dagsverk ehf  Bláskógar 7

Fljótsbátar sf, Hesta- og bátaleigan  
Hallormsstað

Fljótsdalshérað  Lyngási 12

Hitaveita Egilsstaða og Fella ehf  
Einhleypingi 1

Jónval ehf  Lagarfelli 21

Klausturkaffi ehf  Skriðuklaustri

Kúpp ehf  Lagarbraut 3, Fljótsdalshérað

Miðás ehf  Miðási 9

Móðir Jörð ehf. Vallanesi  Vallanesi

Myllan ehf s: 470-1700  Miðási 12

PV-pípulagnir ehf  Lagarbraut 4

Ráðgjöf & lausnir ehf  Kaupangi 2

Skrifstofuþjónusta Austurlands ehf  
Fagradalsbraut 11

Þ.S. verktakar ehf  Miðási 8-10

Seyðisfjörður
Ferðaþjónusta Austurlands ehf  

Fjarðargötu 1

Seyðisfjarðarkaupstaður  Hafnargötu 44

Reyðarfjörður
AFL - Starfsgreinafélag  Búðareyri 1

Félag opinberra starfsmanna á Austur-
landi  Stekkjarbrekku 8

Heilsuhreysti, sjúkraþjálfun  
Austurvegi 20

Krana- og gröfuleiga Borgþórs ehf  
Hæðargerði 4

Launafl ehf  Hrauni 3

Rafveita Reyðarfjarðar  Hafnargötu 2

Tól og Tæki sf  Melbrún 12

Tærgesen, veitinga- og gistihús  
V.V. vélar sf  Austurvegi 59

Eskifjörður
Fjarðaþrif ehf  Strandgötu 46c

H.S. Lækning ehf  Bleiksárhlíð 38

R.H.gröfur ehf  Helgafelli 9

Rafkul ehf  Brekkubarði 3

Tandraberg ehf  Strandgötu 8

Neskaupstaður
Fjarðahótel  Egilsbraut 1

Haki ehf  Naustahvammi 56a

Hárstofa Sigríðar ehf  Austurvegi 20a

Samvinnufélag útgerðamanna, Nes-
kaupstað  Hafnarbraut 6

Síldarvinnslan hf  Hafnarbraut 6

Fáskrúðsfjörður
Loðnuvinnslan hf  Skólavegi 59

Vöggur ehf  Grímseyri 11

Stöðvarfjörður
Ástrós ehf  Fjarðarbraut 44

Djúpivogur
Við Voginn ehf  Vogalandi 2

Höfn í Hornafirði
AJTEL ICELAND ehf  Ófeigstanga 9

Ferðaþjónustan Árnesi  Árnesi 5

Funi ehf, sorphreinsun  Ártúni

Kaffi Hornið ehf  Hafnarbraut 42

Króm og hvítt ehf  Álaleiru 7

Málningarþjónusta Hornafjarðar sf  
Álaugarvegi 1

Rósaberg ehf  Háhóli

Skinney-Þinganes hf  Krossey

Veitingahúsið Víkin ehf  Víkurbraut 2

Vélsmiðja Hornafjarðar ehf  Álaugarvegi 2

Vélsmiðjan Foss ehf  Ófeigstanga 15

Þingvað ehf  Tjarnarbrú 3

Þrastarhóll ehf  Kirkjubraut 10

Selfoss
3C ehf  Kálfhólum 21

Baldvin og Þorvaldur ehf  Austurvegi 56

Bisk-verk ehf  Bjarkarbraut 3, Reykholti

Bókaútgáfan Björk  Birkivöllum 30

Brandugla slf, þýðingar  Erlurima 8

Draumaverk ehf  Minni Borg

Fasteignasalan Árborgir ehf  Austurvegi 6

Ferðaþjónustan Úthlíð, www.uthlid.is, 
s: 699 5500  Úthlíð II

Flóahreppur  Þingborg

Fossvélar ehf  Hellismýri 7

Framsóknarfélag Árnessýslu  
Björnskoti, Skeiðum

Freistingasjoppan sf  Eyravegi 5

Fræðslunetið - símenntun á Suðurlandi  
Fjörheimum við Bankaveg

Garðyrkjustöðin Engi  
Reykholti Biskupstungum

Gesthús Selfossi, gistihús og tjaldsvæði  
Engjavegi 56

Grímsnes og Grafningshreppur  
Stjórnsýsluhúsinu Borg

Guðnabakarí ehf  Austurvegi 31b

Gufuhlíð ehf  Gufuhlíð

Hárgreiðslustofan Österby  
Austurvegi 33-35

Hótel Geysir  Haukadal

JÁ pípulagnir ehf  Suðurgötu 2

Jáverk ehf  Gagnheiði 28

Jeppasmiðjan ehf  Ljónsstöðum

Jötunn vélar ehf  Austurvegi 69

K.Þ Verktakar ehf  Hraunbraut 27

Kvenfélag Grímsneshrepps  
Leigubílar Suðurlands ehf  Lyngheiði 13

Máttur sjúkraþjálfun ehf  Gagnheiði 65

Mjölnir, vörubílstjórafélag  Hrísmýri 1

Orkugerðin ehf  Heiðargerði 5

Rafteikn  Eyravegi 32

Reykhúsið Útey  Útey I

Ræktunarsamband Flóa og Skeiða  
Gagnheiði 35

Set ehf, röraverksmiðja  Eyravegi 41

Við verðum að 
horfa á heildar-
myndina út frá 
einstaklingnum 
og vera tilbúin að 
aðlaga kerfið að 
honum, en ekki 
öfugt.
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Við bjóðum MediSmart Ruby blóðsykurmæla og 

strimla frítt fyrir þá sem eru með skírteini frá TR.  

 

• Mjög einfaldur í notkun, stór skjár, léttur og handhægur 

• “No coding” þarf ekki að núllstilla 

• Þarf mjög lítið magn til mælinga, aðeins 0,6µl 

• Mælir blóðsykur á bilinu 1,1-35 mmol/L 

• Mæling tekur aðeins 5 sek. 

• Geymir 480 mælingar í minni 

• Hægt að tengja við tölvu 

    Lyfjaval Álftamýri  Opið 9-18 virka daga  *  Lyfjaval Mjódd  Opið 9-18:30 virka daga  12-16 laugard.        

Bílaapótekið Hæðasmára 4  Opið 10-23 alla daga *  lyfjaval.is        

NÝTT 

Sláttu- og garðaþjónusta Suðurlands  
Austurvegi 34

Stífluþjónusta Suðurlands  Miðtúni 14

Strá ehf  Sandlækjarkoti

Suðurtak ehf  Brjánsstöðum 2

Súluholt ehf  Súluholti

Sveitarfélagið Árborg  Austurvegi 2

Töfraljós  Fossheiði 5

Veiðisport ehf  Miðengi 7

Vélaverkstæði Þóris ehf  Austurvegi 69

Þjónustumiðstöðin  Þingvöllum

Hveragerði
Garðyrkjustöð Ingibjargar  Heiðmörk 38

Iceland Guided Tours  Borgarhrauni 18

Kjörís ehf  Austurmörk 15

Litla kaffistofan  Svínahrauni

Raftaug ehf  Borgarheiði 11h

Þorlákshöfn
Bergverk ehf  Heinabergi 21

Fiskmark ehf  Hafnarskeiði 21

Frostfiskur ehf  Hafnarskeiði 6

Hafnarnes VER hf  Óseyrarbraut 16 b

Ísfélag Þorlákshafnar hf  Hafnarskeiði 12

Meitillinn veitingahús  Selvogsbraut 41

Sveitarfélagið Ölfus  Hafnarbergi 1

Trésmiðja Sæmundar ehf  Unubakka 15a

Þorlákshafnarhöfn  

Ölfus
Eldhestar ehf  Völlum

Garpar ehf  Reykjakoti 2

Gljúfurbústaðir ehf  Gljúfri

Gróðrarstöðin Kjarr  Ölfusi

Ölfusverk ehf  Grásteini

Eyrarbakki
Sláturhúsið Hellu hf  Suðurlandsvegi 8

Stokkseyri
Fjöruborðið  Eyrarbraut 3a

Hásteinn ehf  Stjörnusteinum 12

Flúðir
Áhaldahúsið Steðji  Smiðjustíg 2

Hrunamannahreppur  
Íslenskt grænmeti  Melum

Varmalækur ehf  Laugalæk

Hella
Ásahreppur  Laugalandi

Bílaverkstæðið Rauðalæk ehf  
Lækjarbraut 4

Hestheimar, ferðaþjónustubýli - www.
hestheimar.is  

Hestvit ehf  Árbakka

Kanslarinn veitingahús  Dynskálum 10

Suðurprófastdæmi  Fellsmúla 1

Varahlutaverslun Björns Jóhannsson  
Lyngási 5

Verkalýðsfélag Suðurlands  
Suðurlandsvegi 3

Þvottahúsið Rauðalæk ehf  Rauðalæk

Hvolsvöllur
Ferðaþjónusta bænda Stóru-Mörk  

Stóru-Mörk 3

Gestastofan Þorvaldseyri  
Hansastál ehf  Kirkjulækjarkoti 3a

Krappi ehf, byggingaverktakar  
Ormsvöllum 5

Kvenfélagið Freyja  

Vík
Gisting Görðum  Görðum

Hópferðabílar Suðurlands sf  
Mánabraut 14

Hótel Katla  Höfðabrekku

Hrafnatindur ehf  Smiðjuvegi 13

Mýrdalshreppur  Austurvegi 17

Mýrdælingur ehf  Suðurvíkurvegi 2

RafSuð ehf  Suðurvíkurvegi 6

Kirkjubæjarklaustur
Ferðaþjónusta og Sumarhús ehf-www.

horgsland.is, s:4876655  Hörgslandi 1

Geirland ehf, hótel og veitingarekstur  
Icelandair Hótel Klaustur  Klausturvegi 6

Skaftárhreppur  Klausturvegi 10

Vestmannaeyjar
Bergur ehf  Hrauntúni 46

Bergur-Huginn ehf  Básaskersbryggju 10

Bílaverkstæði Sigurjóns  Flötum 20

Bragginn sf, bílaverkstæði  Flötum 20

Hárstofa Viktors  Vestmannabraut 35

Hótel Vestmannaeyjar  
Vestmannabraut 28

Ísfélag Vestmannaeyja hf  Strandvegi 28

J.R. verktakar efh  Skildingavegi 8b

Karl Kristmanns, umboðs- og heild-
verslun  Ofanleitisvegi 15-19

Langa ehf  Eiðisvegi 5

Miðstöðin ehf  Strandvegi 30

Rannsóknarþjónustan V.M.  
Strandvegi 50

Skipalyftan ehf  Eiðinu

Skóvinnustofan  Brekastíg 1

Skýlið  Friðarhöfn

Tannlæknastofan Heimir Hallgrímsson  
Hólagötu 40

Teiknistofa Páls Zóphóníassonar ehf  
Kirkjuvegi 23

Vélaverkstæðið Þór ehf  Norðursundi 9

Volare ehf  Vesturvegi 10

Vöruval ehf  Vesturvegi 18



Hjartamagnýl®
– Dýrmæt forvörn
75 mg sýruþolnar töflur
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Notkun: Hjartamagnýl sýruþolnar tö�ur innihalda 75 mg af asetýlsalicýlsýru. Hjartamagnýl er tekið til að minnka hættuna á að blóðtappar myndist og 
fyrirbyggja þannig frekari: Hjartaáföll, heilablóðföll, vandamál í hjarta og æðum hjá sjúklingum með hjartaöng, sem er í jafnvægi eða óstöðug. Hjartamagnýl 
er einnig notað til að koma í veg fyrir myndun blóðtappa eftir ákveðnar tegundir hjartaaðgerða til að víkka eða opna æðar. Ekki er mælt með notkun lyfsins 
við bráðaaðstæður. Það er eingöngu hægt að nota sem fyrirbyggjandi meðferð. Skammtar og ly�agjöf: Almennt er ráðlagður skammtur 75-160 mg einu 
sinni á dag. Tö�unum skal kyngja heilum með nægilegu magni af vökva. Vegna sýruþolnu húðarinnar skal ekki mylja, brjóta eða tyggja tö�urnar. Börnum og 
unglingum yngri en 16 ára skal ekki gefa asetýlsalicýlsýru, nema samkvæmt læknisráði þegar ávinningur vegur þyngra en áhættan. Varúðarreglur: Láttu 
lækninn vita áður en þú tekur Hjartamagnýl ef þú ert með nýrna-, lifrar- eða hjartavandamál, ert með eða hefur einhvern tíma verið með vandamál í maga eða 
smáþörmum, ert með háan blóðþrýsting, ert með astma, frjókornaofnæmi, sepa í ne� eða aðra langvinna sjúkdóma í öndunarfærum; asetýlsalicýlsýra getur 
framkallað astmakast, hefur verið með þvagsýrugigt, færð miklar tíðablæðingar. Þú verður að leita strax til læknis ef einkenni þín versna eða ef þú �nnur fyrir 
alvarlegum eða óvæntum einkennum. Láttu lækninn vita ef þú ætlar að fara í aðgerð þar sem asetýlsalicýlsýra þynnir blóðið. Asetýlsalicýlsýra getur valdið 
Reye's heilkenni þegar hún er ge�n börnum. Reye's heilkenni er sjúkdómur sem kemur örsjaldan fyrir og getur verið lífshættulegur. Af þessari ástæðu skal ekki 
gefa börnum yngri en 16 ára Hjartamagnýl, nema samkvæmt ráðleggingum læknis. Þú skalt gæta þess að ofþorna ekki þar sem notkun asetýlsalicýlsýru við 
slíkar aðstæður getur valdið skerðingu á nýrnastarfsemi. Þetta lyf hentar ekki til notkunar sem verkjalyf eða hitalækkandi lyf. Meðganga og brjóstagjöf: Leitið 
ráða hjá lækni eða ly�afræðingi áður en lyf eru notuð. Þungaðar konur og konur með börn á brjósti skulu ekki taka asetýlsalicýlsýru nema samkvæmt 
ráðleggingum læknis. Lesið vandlega leiðbeiningar sem fylgja ly�nu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Actavis Group PTC ehf. Október 2013.

Fyrir þig, hjartað mitt
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