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Samstarf lífeyrissjóða og VIRK 
- samráðshópar - 

 Réttindanefnd LL 

 Starfshópur LL 
 Örn Guðnason, Gildi 

 Vala Rebekka Þorsteinsdóttir, LSR 

 Sigríður Ómarsdóttir, Almenna lífeyrissjóðnum 

 Sigfús Rúnar Eysteinsson, Festu 

 Ólafur Haukur Jónsson, Sameinaða lífeyrissjóðnum 

 Matthildur Hermannsdóttir, Greiðslustofu lífeyrissjóða 

 VIRK 
 Vigdís Jónsdóttir 

 Ingibjörg Loftsdóttir 

 Ása Dóra Konráðsdóttir 

 Trúnaðarlæknar 
 Kristinn Tómasson 

 Júlíus Valsson 

 Guðmundur Björnsson 

 Guðjón Baldursson 

 Árni Tómas Ragnarsson 
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Samstarf lífeyrissjóða og VIRK 
- markmið, þátttakendur - 

 Fyrir hverja? 
 örorkulífeyrisþega – einkum nýja umsækjendur 

 markmið að allir umsækjendur örorkulífeyris, sem faglegt mat styður að gætu 
haft gagn af,  njóti þjónustu VIRK  

 Hvers vegna? 
 auka starfsgetu og lífsgæði  

 Hagur lífeyrissjóða 
 lækkun örorkulífeyrisgreiðslna 

 Helstu aðilar samstarfsins 
 ráðgjafar og aðrir sérfræðingar VIRK, Starfsendurhæfingarsjóðs 

 trúnaðarlæknar 

 starfsfólk lífeyrisdeilda  

 þróunarráð - skipað fulltrúum lífeyrissjóða, VIRK og trúnaðarlækna 
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Samstarf lífeyrissjóða og VIRK 
 - hlutverk og ábyrgð - 

 Starfsfólk lífeyrisdeilda  

 ábyrgð og eftirfylgni á virkni verkferla (sjá verkferla 1 og 2)    

 Trúnaðarlæknar 

 mat á endurhæfingarmöguleikum, í samræmi við viðmiðunarreglur þeirra og VIRK  

 VIRK  

 boðun í viðtal 

 starfsendurhæfing 

 upplýsingagjöf um framgang endurhæfingar örorkulífeyrisþega 

 Þróunarráð 

 eftirfylgni samstarfs; tillögur um breytingar 

 miðlun upplýsinga og mat á árangri 
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Samstarf lífeyrissjóða og VIRK 

 - breytingar á umsóknareyðublöðum um örorkulífeyri - 

 spurningar um starfsendurhæfingu  

 Hefur þú sótt þjónustu hjá VIRK, Starfsendurhæfingu?  

Ef já: 

 Frá hvaða tíma? 

 Nafn ráðgjafa  

 Hefur þú verið í starfsendurhæfingu án milligöngu VIRK? 

Ef já:  

 Frá hvaða tíma? 

 Nafn starfsendurhæfingaraðila 

 Nafn ráðgjafa 
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Samstarf lífeyrissjóða og VIRK 

 - breytingar á umsóknareyðublöðum um örorkulífeyri, frh. - 

  

 upplýst samþykki umsækjanda sem heimilar lífeyrissjóði og VIRK að 

miðla upplýsingum sín á milli 

 

Ég heimila að lífeyrissjóðurinn fái upplýsingar hjá VIRK, Starfsendurhæfingu um framgang 

endurhæfingar minnar. Ég heimila einnig að VIRK fái afrit umsóknar minnar og matsgerðar 

trúnaðarlæknis, enda geti það  varðað mat VIRK á starfshæfni og mögulegri endurhæfingu 

minni. 
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Samstarf lífeyrissjóða og VIRK 

 - breytingar á umsóknareyðublöðum um örorkulífeyri, frh. - 

 vekja athygli í umsókn (eða fylgiblaði) á ákvæði samþykkta/laga um 

að heimilt sé að skilyrða örorkulífeyrisgreiðslur því að endurhæfingu 

sé sinnt  

 

Ég geri mér grein fyrir að samkvæmt samþykktum sjóðsins er hægt að skilyrða greiðslu 

örorkulífeyris við þátttöku mína í endurhæfingu. 
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Samstarf lífeyrissjóða og VIRK 

 - breytingar / verkferlar –  

 Ef starfsendurhæfing er ekki hafin þegar sótt er um örorkulífeyri metur 

trúnaðarlæknir hæfni umsækjanda til starfsendurhæfingar, jafnhliða 

örorkumatinu 

 til grundvallar því mati eru lagðar sameiginlega viðmiðunarreglur trúnaðarlækna og 

VIRK  

 trúnaðarlæknar bæta við sérstökum lið í matsgerðir sínar;  endurhæfingarmati 

 
Verkferill 1 – þjónusta VIRK ekki hafin 

Verkferill 2 – þjónusta VIRK hafin 
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Samstarf lífeyrissjóða og VIRK 
 - breytingar / verkferlar –  

 Mikilvægt að öflugt og opið samstarf verði milli lífeyrissjóða, 

trúnaðarlækna og VIRK 

 Þróunarráð, með aðild lífeyrissjóða, trúnaðarlækna og VIRK  

 þróun samstarfs um sameiginleg markmið; að auka starfsgetu skjólstæðinganna og lækka 

örorkulífeyrisgreiðslur  

 mat á árangri 

 miðlun upplýsinga 

 Þróunarráð:  

Vala Rebekka Þorsteinsdóttir, LSR 

Matthildur Hermannsdóttir, Greiðslustofu  

Ingibjörg Loftsdóttir, VIRK 

Ása Dóra Konráðsdóttir, VIRK 

....................................., trúnaðarlæknir 
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