
Þjóðhagslegur ávinningur af aukinni endurhæfingu á 

Reykjalundi 
- Fyrir hverja 1 krónu sem ríkið ver til endurhæfingar sparast 8-9 krónur annars 

staðar 
  
Við efnahagshrunið 2008 voru fjárveitingar úr ríkissjóði til Reykjalundar skornar niður um 300 milljónir 
króna. Í kjölfarið var starfsemin endurskipulögð og dregið úr allri stoðþjónustu og var stöðugildum 
fækkað um 30 (úr 190 í 160) á Reykjalundi sem er stærsti vinnuveitandi Mosfellsbæjar fyrir utan 
sveitarfélagið. Ríkissjóður hefur á undanförnum misserum aukið mjög útgjöld til málaflokks velferðarmála 
en ekkert af þeim fjármunum sem skornir voru niður til Reykjalundar hafa skilað sér heim aftur þrátt fyrir 
mjög brýna þörf og langa biðslita eftir endurhæfingu. Mikilvægt er að hafa í huga að meðalaldur sjúklinga á 
Reykjalundi er aðeins 48 ár. Það eru því einstaklingar á virkum vinnualdri sem brýnt er að koma aftur út á 
vinnumarkaðinn. Rannsóknir á þjóðhagslegum ávinningi endurhæfingar sýna að hver króna sem ríkið 
setur í endurhæfingu skilar 8-9 krónum til baka í formi sparnaðar á öðrum útgjaldaliðum hins opinbera. 
  
Reykjalundur er stærsta endurhæfingarmiðstöð landsins þar sem árlega dvelja um 1200 sjúklingar 
hvaðanæva af landinu í fjórar til átta vikur í senn við endurhæfingu af margvíslegum ástæðum, svo sem 
eftir erfið og langvarandi veikindi, alvarleg slys, vegna ofþyngdar eða annara kvilla svo sem áunninna 
heilaskaða. Auk þess sækja milli fjögur og fimm þúsund manns göngudeild Reykjalundar á hverju ári. Á 
liðnum áratugum hafa þúsundir einstaklinga náð heilsu sinni á ný á Reykjalundi og komist aftur út á 
vinnumarkaðinn. Lágur meðalaldur sjúklinga sýnir glöggt hversu mikilvægu samfélagshlutverki stofnunin 
gegnir í því verkefni að koma þeim aftur til starfa í samfélaginu þar sem viðkomandi greiða skatta og 
skyldur og geta aftur lagt sitt af mörkum til þjóðarframleiðslunnar. 
  
Á Reykjalundi starfa nú á annað hundrað manns í 160 stöðugildum, þar af eru læknar, hjúkrunafræðingar, 
sjúkra- og iðjuþjálfar, félagsráðgjafar, sálfræðingar og fleiri sérhæfðir heilbrigðisstarfsmenn í hátt í eitt 
hundrað stöðugildum. Enn þann dag í dag hefur því miður ekkert tækifæri skapast til að koma starfsemi 
Reykjalundar í sama eða svipað horf og var fyrir hrun enda þótt stjórnvöld hafi á undanförnum misserum 
sett stóraukið viðbótarfjármagn inn í málaflokk velferðarmála landsins, svo sem til lyfjakaupa og í 
sjúkrahúsrekstur í því skyni að stytta biðlista og fjölga ýmsum sértækum aðgerðum þar sem þörfin er mest. 
  
Í samningi Reykjalundar við SÍ er gert ráð fyrir að RL endurhæfi árlega 1050 sjúklinga. Reykjalundur fær 
ekki greitt aukalega fyrir þá sem eru umfram 1050 en njóti færri en það endurhæfingar eru fjárveitingar 
skertar um um það bil 1 milljón króna á hvern sjúkling sem uppá vantar. Þörfin fyrir endurhæfingu fleiri 
sjúklinga er hins vegar mjög brýn og í ár stefnir í að beiðnir um meðferð á Reykjalundi verði um 2000 
enda höfðu stofnuninni borist meira en eitt þúsund beiðnir í lok júní. „Við gætum gert verulegt átak í að 
stytta biðlista á Reykjalundi ef fengist til þess fjármagn. Þörfin er mikil og allt er þetta fólk á vinnufærum 
aldri sem þarf að komast í endurhæfingu og síðan aftur út á vinnumarkaðinn. Rannsóknir sem gerðar hafa 
verið á þjóðhagslegum ávinningi endurhæfingar sýna að hver króna sem ríkið setur í endurhæfingu skilar 
8-9 krónum til baka vegna sparnaðar í bótakerfinu og þegar hægt er að koma í veg fyrir eða seinka 
ótímabærri örorku með þeim kostnaðarauka sem henni fylgir fyrir hið opinbera,“ segir Birgir Gunnarsson 
forstóri Reykjalundar. 
  
Á Reykjalundi eru starfrækt 8 endurhæfingarsvið þar sem sjúklingar sem takast á við geðraskanir, gigt og 
þráláta verki, hjarta- og lungnasjúkdóma njóta endurhæfingar auk þeirra sem eiga við taugasjúkdóma að 
stríða, offitu- og næringarsjúkdóma og önnur veikindi. Lengsta biðin hefur löngum verið eftir 
offitumeðferð og meðferð vegna þrálátra verkja, en einnig eru aðrir sjúklingahópar í mjög brýnni þörf fyrir 
endurhæfingu – ekki síst einstaklingar sem orðið hafa orðið fyrir heilaskaða, en sá hópur fær í dag litla sem 
enga þjónustu eins og Hugarfar, félag fólks með ákominn heilaskaða, hefur bent á að undanförnu. 
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