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Þjónustukönnun send út haustið 2022 til 448 fyrrum 
þátttakenda Janusar endurhæfingar

• 135 (30%) svöruðu könnuninni

• 50% sendu skriflegar ábendingar samhliða.

Flestar ábendingarnar voru jákvæðar. Enn aðrar opna fyrir 
möguleika að gera enn betur þar sem metnaður innan 
starfseminnar er að veita sem besta endurhæfingu.

Stjórnendur og starfsfólk er þakklát fyrir allar 
ábendingarnar.



„..Takk kærlega 

fyrir að hjálpa 

mér að eignast 

nýtt og gott líf, 

ég er endalaust 

þakklát fyrir 

Janus..“

„..Vil bara þakka 
fyrir allt sem þið 
gerðuð fyrir mig, 

myndi alltaf mæla 
100% með ykkur..“

„..þið eruð 
æðisleg..“

„.. endurhæfingin hjá 
Janusi reyndist mér vel, 

fagleg og vönduð 
vinnubrögð einkenndu 
endurhæfinguna og allt 

ferlið var mjög 
valdeflandi...“



Ábendingar er 
varðar 
betrumbætingu



Þið sögðu ... 

„...þurfti lengri tíma....“

„..tíminn sem ég fékk var of stuttur..“

„..útskrifaður áður en ég var tilbúinn til. Það tók ekkert við 
eftir Janus, engin eftirfylgni, ekkert..“

,,..mér var hennt út úr endurhæfingu þó ég væri ekki tilbúin 
að útskrifast þaðan..“

„...Var ekki tilbúin fyrir útskrift ....
allt hrundi undan mér þegar mér var ýtt út gegn mínum 

vilja..“

„...nokkrir mánuðir í viðbót hefði gert gæfumunin fyrir 
mig...“

„...Það að þurfa að fara í það hart...til þess að fá meiri tíma í 
endurhæfingu gerði ekkert annað en að auka á kvíða, 

streitu....“

„..ekki henda fólki svona hratt úr endurhæfingunni..“

Við gerðum...

- Stjórnendur og starfsmenn taka 
undir þessar mikilvægu 
athugasemdir. Nauðsyn þess að 
tímalengd endurhæfingar sé 
einstaklingsmiðuð og 
sveigjanleiki varðandi hana sé 
til staðar.

- Þessum skilaboðum hefur verið 
komið til yfirvalda. Unnið er að 
betrumbótum.



Þið sögðu ... 

„.. Frábært ef það væri til álíka úrlausn, prógram..
sem geta ekki unnið..“

„.. Innihaldlítil námskeið..“

„..samskipti starfsfólks Janusar og kennara 
Tækniskólans voru lítil..“

„..margir sem hafa ekki tök á skóla og vinnu í einu 
en þurfa að vinna um leið og þeir hætta hjá 

Janus..endurhæfing er oft eina tækifæri fólks til að 
leita eftir námi..“

„..hefði viljað hafa meira skapandi starf og vinna 
meira með höndunum...“

Við gerðum...

- Höfum skipað stjórnendur námskeiða og handverks 
sem sjá um að halda uppi gæðum og fjölbreytileika 
námskeiðsúrvals.

- Verklag er í dag sem styrkir samsvinnu þegar þörf 
er á, milli þeirra skóla sem þátttakendur sækja 
samhliða endurhæfingunni.

- Janus endurhæfing mun benda yfirvöldum á 
mikilvægi þess að bæta stuðning fyrir námsmenn í 
endurhæfingu og sveigjanleika í garð þeirra. Skoða 
með þeim hvað hægt er að gera.

- Janus endurhæfing hefur bent yfirvöldum á að 
nauðsynlegt er að bjóða upp á endurhæfingu fyrir 
þá sem stefna hvorki í vinnu eða nám og er í dag 
vilji og ferli komið í gang innan kerfisins við að finna 
úrlausn.



Þið sögðu ... 

„..ef að það hefði verið hlustað á mig þá hefði ég 
kannski fengið einhverfugreiniguna mína fyrr og getað 

notað tímann minn í að vinna með það...“

„..endurhæfingin hjálpaði mér að komast í gegnum 
þáverandi erfiðleika en snerti aldrei kjarna vandans..“

„.. Finnið veikleika fólks og hjálpið þeim með 
það...ekki setja mismunandi veikleika undir sama 

stöðul..“
Við gerðum...

- Verið að vinna með yfirvöldum til að hægt 
verði að veita svigrúm til að framkvæma 
viðeigandi greiningar og bjóða viðeigandi 
meðferðir.

- Unnið er að því að fjölga sérfræðingum í 
einhverfu.

- Þekking er í húsi til að greina einhverfu og 
bjóða upp á sérsniðnar meðferðir. 

- Hægt er að framkvæma ADHD greiningar og 
veita viðeigandi lyfjagjöf.

- Unnið er að auknu námskeiðsúrvali og 
meðferðarhópum sem þurfa sérstaka nálgun 
eins og námskeið fyrir einhverfa og DAM 
meðferðferðarhópa.
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