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Lífeyrissjóðsteymið

• Læknir, sálfræðingur, sjúkraþjálfari

• Fundir á hverjum föstudegi

• Taka fyrir allar umsóknir sem lífeyrissjóðirnir hafa sent til VIRK 

• Skrá niðurstöðu fundarins í gáttina
• Ekki raunhæft

• Starfsendurhæfing hefur verið fullreynd

• Ekki tímabært

• Er í þjónustu VIRK

• Mat á raunhæfi



Möguleikar lífeyrissjóðsgáttarinnar

• Skráning umsókna fyrir teymisfundina 

• Niðurstöður teymisfunda 

• Upplýsingar um þá sem eru og hafa í þjónustu VIRK og tengjast 
viðkomandi sjóð (handmerkt)
• Skrá frá 2013 - upplýst samþykki til staðar

• Upplýsingar
• Á viðkomandi mál hjá VIRK?
• Hver er staðan?

• Áætlun sem verið er að vinna eftir

• Hvernig lauk þjónustunni?
• Möt (mat á raunhæfi starfsendurhæfingar, stöðumat, starfsgetumat)



Tilkynningar í netpósti

• Hægt er að fá tilkynningar frá gáttinni við eftirfarandi stöðubreytingar
• Beiðni um mat

• Grunnmat

• Hættir þjónustu

• Starfsgetumati lokið

• Útskrift

• Annað hvort allar eða valdar stöðubreytingar
• Gerir sjóðum kleift að bregðast strax við ef einstaklingur hættir í þjónustu



Einstaklingar í þjónustu undirrita þátttökusamning þar 
sem eftirfarandi kemur m.a. fram:

• Þátttakandi skuldbindur sig til virkrar þátttöku í starfsendurhæfingunni 

• Ef sérstakar aðstæður koma í veg fyrir þátttöku í áætlun skal þátttakandi gera 
ráðgjafa viðvart um þær strax
• Í sameiningu er þá leitað leiða til að aðlaga áætlun að breyttum aðstæðum þátttakanda

• Ef mæting þátttakanda í viðtöl til ráðgjafa og í þjónustu hjá öðrum fagaðilum 
sem VIRK greiðir fyrir er lakari en sem nemur 80% án haldbærra skýringa er 
skoðað hvort ástæða sé til að vísa þátttakanda úr þjónustu
• Einstakling er gerð grein fyrir að framfærsluaðilar verði upplýstir ef til frávísunar kemur



Þjónustuaðilum á vegum VIRK er kunnugt um þessi 
ákvæði í þátttökusamningnum og er uppálagt að láta 
ráðgjafa VIRK vita ef einstaklingur er ekki að sinna 
mætingu



Frávísun

• Í þeim tilfellum sem ekki hefur gengið að bæta ástundun er einstakling 
tilkynnt um lok þjónustu
• Einstakling er alltaf bent á að hann sé velkominn aftur síðar ef aðstæður breytast og 

hann verði tilbúinn til að sinna þjónustu 

• Í þeim tilfellum sem ekki næst í einstakling er honum sent bréf þar sem 
hann fær tvær vikur til að hafa samband, að öðrum kosti er litið svo á að 
hann afþakki starfsendurhæfingu

• Upplýsingar fara í gáttina og lífeyrissjóður fær tilkynningu (ef sú þjónusta 
hefur verið valin) að tveimur viknum liðnum ef ekkert hefur heyrst frá 
einstaklingi 

• Ef ákvörðun sjóðs yrði að skilyrða greiðslur við þátttöku í starfs-
endurhæfingu hefst ferill einstaklings hjá VIRK aftur þar sem frá var horfið



Sýnishorn úr lífeyrissjóðsgáttinni



Skráning umsóknar ef einstaklingur á ekki feril
(Læknisvottorð og umsókn einstaklings)



Skráning umsóknar ef einstaklingur á feril



Niðurstöður teymisfunda
(Ath. nöfn úr demo útgáfu)



Niðurstöður teymisfunda út frá völdu tímabili



Leit að einstaklingi hjá VIRK



Sýn þegar einstaklingur hefur hætt þjónustu
Í reitnum “Hættir í þjónustu” birtist nánari skýring



Samskipti, t.d. niðurstaða teymisfundar



Sýn á skjöl, þ.m.t. möt á vegum VIRK



Staða á vinnumarkaði og framfærsla



Áætlun sem verið er að vinna eftir



Sýn á áætlun 



Mikilvægt að lífeyrissjóðirnir nýti sér gáttina

• Starfsmenn VIRK alltaf tilbúnir til að aðstoða við kennslu og notkun 

• Þiggjum gjarnan ábendingar og tillögur til úrbóta 
• Verið að hanna nýtt tölvukerfi og gott að fá tillögur og hugmyndir frá 

lífeyrissjóðunum



Takk fyrir!


