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Hlutverk VIRK 

VIRK mótar, samþættir og hefur eftirlit með þjónustu á sviði 

starfsendurhæfingar sem miðar markvisst að atvinnuþátttöku 

einstaklinga í kjölfar veikinda eða slysa

• Vinnumarkaðsúrræði

• Lögbundið hlutverk 

(l.nr. 60/2012)

• Áhersla á að koma 

snemma að málum

• Snemmbært inngrip í 

starfsendurhæfingu 

getur aðeins átt sér 

stað í samvinnu við 

aðila vinnu-

markaðarins hér á 

landi.

80%

20%

Hvaðan koma greiðslur til einstaklinga með 
skerta starfsgetu?

Fyrstu 5 árin í veikindum samkvæmt samantekt Talnakönnunar

Atvinnurekendur, 
sjúkrasjóðir og 
lífeyrissjóðir

Tryggingastofnun 
ríkisins



Umfang starfseminnar

• 22 starfsmenn á skrifstofu VIRK í um 20 stöðugildum

• Um 45 ráðgjafar eru starfandi samkvæmt 

samningum við stéttarfélög um allt land

• Um 35 sérfræðingar eru í sérhæfðum matsteymum í 

Reykjavík, á Akureyri og á Austurlandi

• Samningar eru til staðar við fjölda úrræðaaðila um 

allt land þar á meðal við um 80 sálfræðinga, 

starfsendurhæfingarstöðvar og fleiri fagaðila

• Unnið er markvisst að því að auka samstarf við 

lífeyrissjóði, heilsugæslu og aðrar opinberar 

stofnanir



Grunnuppbygging VIRK:

VIRK:
· Samningar
· Þróun (starfshæfnismat, vinnuferlar, 

verkfæri)
· Rannsóknir
· Eftirlit (með ráðgjöfum, fagaðilum 

og úrræðaaðilum)
· Stuðningur við ráðgjafa
· Þekkingaröflun 
· Þekkingarmiðlun og fræðsla til 

ráðgjafa, úrræðaaðila og annarra
· Samstarf við atvinnurekendur, 

stéttarfélög, lífeyrissjóði og 
opinberar stofnanir

Samningar við 
stéttarfélög um starf 

ráðgjafa

Samningar við 
úrræðaaðila um 

þjónustu

Samningar

Í samningum er m.a. kveðið á um:
· Hlutverk ráðgjafa
· Kröfur til ráðgjafa (menntun, 

hæfni,reynsla)
· Ákvæði um vinnuferla og verkfæri
· Eftirlit með ráðgjöfum
· Símenntun ráðgjafa
· Upplýsingagjöf og margt fleira

Í samningum er m.a. kveðið á um:
· Þjónustuþætti og verð
· Gæðaviðmið
· Eftirlit
· Samstarf
· Fleiri þætti eftir aðstæðum og 

tegund þjónustu

Samningar við 
þverfagleg matsteymi 

Í samningum er m.a. kveðið á um:
· Þjónustuþætti og verð
· Gæðaviðmið og aðferðir
· Eftirlit
· Samstarf

Ráðgjöf:

Úrræði:

Þverfaglegt mat:

Samningar

Samningar



Ráðgjafar VIRK um allt land



Einstaklingar í þjónustu



Þjónusta fyrir hverja?

• Grunnforsenda er að til staðar sé 

heilsubrestur sem skerðir starfsgetu 

viðkomandi einstaklings

• Þjónustan miðar að því að auka 

vinnugetu og er ætluð þeim sem 

stefna aftur á vinnumarkað

• Einstaklingur þarf að hafa bæði vilja og 

getu til að taka fullan þátt í þjónustunni 

og fara eftir þeirri áætlun sem gerð er

Samkvæmt lögum nr. 60/2012 um atvinnutengda 

starfsendurhæfingu og starfsemi starfsendurhæfingarsjóða



Fjöldi einstaklinga

• Um 6200 einstaklingar hafa komið til VIRK frá 

upphafi 

• Um 2030 manns eru í þjónustu á vegum VIRK 

í dag

• 65% konur og 35% karlar

• 16-70 ára

• Um 2900 einstaklingar hafa lokið þjónustu hjá 

VIRK

• 66% fleiri nýir komu inn í þjónustu tímabilið 

ágúst-okt 2013 en á sama tíma 2012



Framfærsla í upphafi þjónustu
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Mat einstaklinga á ástæðum fjarvista frá 
vinnumarkaði

Stoðkerfisvandamál

Geðræn vandamál

Óflokkað

Hjarta/ æðasjúkdómar

Æxli

Taugasjúkdómar

Annað



Árangur





Þjónustan skilar einstaklingunum 

árangri

4,2     

2,6     

7,2     

5,4     

Sjálfsmynd Vinnugeta

Gefðu líðan þinni og starfsgetu einkunn
á kvarðanum 0-10 þar sem 0 er lægsta einkunn og 10 hæsta einkunn

í upphafi þjónustu í lok þjónustu



Nýgengi á örorkulífeyri hjá TR
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Fjöldi þeirra sem fengu í fyrsta sinn úrskurðað 75% 
örorkumat hjá TR

Fjárhagslegur ávinningur af árangursríkri starfsendurhæfingarþjónustu 

eins einstaklings getur numið yfir 100 milljónum króna



Samstarf við úrræðaaðila um 

allt land





Starfsendurhæfingarstöðvar

• Samningar til staðar við starfsendurhæfingarstöðvar um allt land

• Á landsbyggðinni hefur verið farin sú leið að greiða ákveðið 

fastagjald til að tryggja tilvist starfsendurhæfingarstöðvar á 

tilteknum landshlutum.  Slíkir samningar eru til staðar á 

eftirfarandi stöðum:

– Við Starfsendurhæfingu Vestfjarðar fyrir alla Vestfirði

– Við StarfA – Starfsendurhæfingu Austurlands fyrir alla Austfirði

– Við Birtu – Starfsendurhæfingu Suðurlands fyrir allt Suðurland

– Við Starfsorku – Starfsendurhæfingu Vestmannaeyja fyrir 

Vestmannaeyjar 

• Þessar starfsendurhæfingarstöðvar eru sjálfseignarstofnanir og 

er ekki ætlað að skila hagnaði

• Til greina kemur að semja á sama hátt við 

starfsendurhæfingarstöð sem myndi þá veita þjónustu til allra á 

Vesturlandi



www.virk.is

http://www.virk.is/

