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Á hverju byggir TR mat sitt?

Lög um almannatryggingar (2007)

18.gr. Rétt til örorkulífeyris eiga þeir sem eru metnir til a.m.k. 75% 

örorku til langframa vegna afleiðinga læknisfræðilega viðurkenndra 

sjúkdóma eða fötlunar.

Lög um félagslega aðstoð (2007)

7.gr. Heimilt er að greiða endurhæfingarlífeyri í allt að 18 mánuði þegar 

ekki verður séð hver starfshæfni einstaklings sem er á aldrinum 18 til 67 

ára verður til frambúðar eftir sjúkdóma eða slys. Greiðslur skulu inntar af 

hendi á grundvelli endurhæfingaráætlunar.
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Á hverju byggir TR mat sitt?

Reglugerð um örorkumat (1999)
2.gr. Tryggingayfirlæknir metur örorku þeirra sem sækja um örorkubætur 

samkvæmt staðli sem byggður er á læknisfræðilega viðurkenndum sjúkdómum 

eða fötlun.

Tryggingayfirlækni er heimilt að setja það skilyrði að umsækjandi gangist undir 

sérhæft mat á möguleikum til endurhæfingar og viðeigandi endurhæfingu, áður 

en til örorkumats kemur.

3.gr. Þegar umsókn um örorkulífeyri og fullnægjandi læknisvottorð hefur borist 

sendir stofnunin umsækjanda að jafnaði staðlaðan spurningalista. 



Veiting endurhæfingarlífeyris:

▪Vandi umsækjanda óvinnufærni 

vegna sjúkdóms/slyss samkvæmt 

læknisvottorði

▪Umsókn - endurhæfingaráætlun –

staðfesting náms/starfshlutfalls

▪Áunnum rétti frá atvinnurekanda og 

sjúkrasjóði stéttarfélags lokið - ekki 

atvinnuleysisbætur samtímis
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Örorkumat er unnið á grundvelli: 

→ umsóknar og svörum 

umsækjanda 

→ læknisvottorðs 

→ (ef þurfa þykir) læknisskoðun hjá 

tryggingayfirlækni (matslæknar)

→ og öðrum gögnum sem 

tryggingayfirlæknir telur nauðsynlegt 

að afla.



13.11.2019 Tryggingastofnun5

Fjöldi manns á endurhæfingar- og örorkulífeyri á 

Íslandi (heildar 362.860; 18-66 ára 232.517)
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Nýgengi 75% örorkumats eftir árum niður á mánuði. 
Allir aldurshópar og öll landsvæði.
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Nýgengi örorka – endurhæfing, fólk á 

vinnualdri. OECD 2019

Figure 2.10. Disability has risen fast

Incidence of disability in the working age population

Source : Statistics Iceland.
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Nýgengi 75% örorkumats 18-29 ára. 
Allt landið (vantar nóv-des 2019)
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Tryggingastofnun tekur þátt í 4DX

samvinnuverkefni

Markmið (Wildly Important Goal) verkefnisins: 

- Auka lífsgæði ungs fólks með skerta 

starfsgetu

- Hækka virknihlutfall 18-29 ára með 

aukinni samvinnu þjónustukerfa

- Stefnt að lækkun nýgengis 75% 

örorkumats 18-29 ára um fjórðung á árinu 

2019 
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Fjöldi umsókna ungs fólks 18-29 ára

- samþykktar og synjað (jan-okt 2019)
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Hvað segja tölurnar um unga fólkið?

❑ Nýgengi örorku allra aldurshópa farið vaxandi en 

dregur úr á þessu ári.

❑ Samþykktum örorkuumsóknum ungs fólks fjölgað sl. ár 

en stefnir í fækkun 2019

❑ Samþykktar endurhæfingarumsóknir eru nærri tvöfalt 

fleiri en fyrir 5 árum (úr <1400 (2014) í ≈ 2400 (2019))

❑ Hægt vaxandi fjölda umsókna synjað eða vísað frá sl. 

ár – fram að 2019, færri synjanir miðað við 17/18.
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Hvað þýðir þetta?

➢ Umsóknum frá ungu fólki vegna endurhæfingar                  

og örorku fjölgar stöðugt og aldrei fleiri en 2019 

(stefnir í yfir 4000). 

➢ Fjölgunin er þar sem við viljum sjá hana – í 

endurhæfingu.

➢ Stefnir í að markmið 4DX verkefnis náist, nýgengi 

örorku ungs fólks lækki um 25% (735/≈550).

➢ Synjanir og frávísanir haldist stöðugar, kringum 

20% umsókna.
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Hvert viljum við stefna?

❖ Fólk sem er mikið skert vegna erfðafrávika, 

sjúkdóma og slysa fer beint á ævilanga örorku.

❖ Er endurhæfing betri en „tímabundin örorka“?

- fer væntanlega eftir því í hverju hún felst.

❖ Stóra málið: Betri endurhæfingarúrræði fyrir 

ungt fólk með skerta getu 

- þjálfun á sjálfsbjargarfærni

- raunhæf starfsfærni til aukinna lífsgæða


