24. Fulltrúaþing Sjúkraliðafélags Íslands
haldið 22. maí 2015

Ársskýrsla stjórnar og starfsnefnda

Inngangur
Staða heilbrigðiskerfisins á Íslandi er graf alvarleg. Ár eftir ár hafa
fulltrúar Sjúkraliðafélags Íslands varað við því hvert stefni, en illa
hefur gengið að ná eyrum stjórnvalda eða Embættis landlæknis.
Umræðan um stöðuna hefur verið mjög takmörkuð, en hefur
aðeins opnast þegar verkföll heilbrigðisstétta hafa verið og þá
sérstaklega þegar læknar fóru í verkfall. Því hefur verið borið við
að ekki megi hræða fólk að óþörfu, en eins og allir vita þá eru
biðlistarnir eftir aðgerðum orðnir gríðarlega langir og biðin löng.
Sífellt fjölgar reynslusögum fólks vegna lélegrar þjónustu
innan heilbrigðiskerfisins og/eða jafnvel frásögnum af
stórslysum sem orðið hafa vegna þess álags sem er á starfsfólki
kerfisins. Öll starfsemi heilbrigðisþjónustunnar á landinu er
undirmönnuð, tæki biluð eða úrelt og starfsfólk aðframkomið
eins og um stríðshrjáð land væri að ræða. Nú er svo komið að hið
áður öfluga heilbrigðiskerfi er hrunið og áratugi mun taka að
byggja það upp aftur.
Á hliðarlínunni hafa beðið einstaklingar hliðhollir
frjálshyggjunni í von um að eyðilegging hins samrekna
heilbrigðiskerfis flýti fyrir að einkavæðingin gangi í garð
með öllum sínum kostnaði fyrir sjúklinga og þjóðfélagið, en
hugsanlega skjótfenginn gróða fyrir þá sem geta skammtað sér
af kökunni.
Fulltrúar Landsspítala komu að máli við Sjúkraliðafélagið á
vordögum 2014 og lýstu yfir miklum áhyggjum vegna þeirrar

alvarlegu stöðu sem uppi er varðandi vöntun á sjúkraliðum. Lögð
voru fram gögn er sýndu fjölda sjúkraliða og aldurssamsetningu
á Landspítala. Óskað var eftir samstarfi við Sjúkraliðafélag
Íslands um að sameinast í verkefni sem hafi það að markmiði
að fjölga sjúkraliðum og skoða hvort ekki sé hægt að styðja
ófaglærða starfsmenn sem eru í störfum inni á LSH, til þess að
fara í sjúkraliðanám. Fulltrúum LSH var gerð grein fyrir því að
félagið styddi fjölgun sjúkraliða, en bent var á nauðsyn þess
að starfsumhverfi sjúkraliða þyrfti að bæta víða á spítalanum.
Ekkert hefur verið gert að hálfu spítalans á því ári sem liðið er frá
því óskað var eftir þessu samstarfi.
Baráttan gegn einkavæðingu heilbrigðisþjónustunnar þarf
að vera í fullum gangi. Hugmyndirnar um arðsemissjónarmið
og forgang hinna efnameiri voru einungis settar til hliðar á
meðan hrun frjálshyggjunnar var sem mest í umræðunni, en nú
er enn farið að ræða einkavæðingu, m.a. í yfirlýsingar núverandi
ríkisstjórnar að loknu verkfalli lækna, þ.s. fram kom að auka ætti
fjölbreytni í rekstri heilbrigðisstofnanna.
Heilbrigðisráðherra Kristján Þór Júlíusson segist fá sting
í hjartað við það að lesa um hve bágt ástandið er víða á
hjúkunarheimilum landsins, en það liggur fyrir að mönnunin er
fyrir neðan öll viðmiðunarmörk. Maðurinn með hjartastinginn
leggur einungis til að byggð verði fleiri hjúkrunarheimili, en
svarar því ekki hvernig það eigi að bæta núverandi mönnun.

Skrifstofa félagsins
Starfsmenn á skrifstofu félagsins eru sex í fimm stöðugildum
og þeir aðstoða félagsmenn eftir bestu getu við þau mál sem
upp koma hverju sinni. Samskipti félagsmanna við skrifstofuna
eru mjög mikil og af fjölbreyttum ástæðum. Mikið er um að
félagsmenn komi í eigin persónu á skrifstofu félagsins og er
það af hinu góða því þannig nást að mörgu leyti persónulegri
samskipti.
Fjölbreytileikinn í þjónustubeiðnum félagsmanna hefur aukist
verulega á síðustu árum og er það að mörgu leyti endurspeglun
á því álagi sem hvílt hefur á sjúkraliðastéttinni í töluverðan tíma.
Sjúkraliðafélag Íslands náði ekki að ljúka gerð kjarasamninga
við allar stofnanir fyrir árið 2014 fyrr en komið var fram yfir áramót
og þá þurfti aðstoð ríkissáttasemjara til að ná samningum.
Undirbúningur nýrra kjarasamninga er hafinn og þegar þetta er
skrifað lítur út fyrir að verulega þurfi að hafa fyrir sanngjörnum
samningum. Meginkrafan launahækkanir í takt við þær stéttir
sem nú þegar hafa samið, stytting vinnuvikunnar, áfram verði
unnið að leiðréttingu á launatöflum. Enn er ekki ljóst hvort samið
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Framkvæmdastjóri SLFÍ að störfum
verði til eins árs eða til lengri tíma.
Fjöldi starfsmanna á skrifstofunni hefur verið sá sami í fjölda
ára þrátt fyrir stöðugt vaxandi álag, en það hefur náðst með
góðu, öflugu og ósérhlífnu fólki.
Starfsmönnum eru færðar miklar þakkir fyrir frábært starf í
þágu stéttarinnar.

Stjórn Sjúkraliðafélags Íslands
Í framkvæmdastjórn sitja :
Kristín Á. Guðmundsdóttir  . . . . . formaður
Kristín Ólafsdóttir . . . . . . . . . . . . . varaformaður
Jóhanna Traustadóttir . . . . . . . . . ritari
sem einnig er formaður Reykjavíkurdeildar
Jóna Jóhanna Sveinsdóttir  . . . . . gjaldkeri

Varamenn
Jakobína Rut Daníelsdóttir vararitari
Ólöf Jóna Friðriksdóttir . . . . . . . . . varagjaldkeri.

Í félagsstjórn SLFÍ árið 2014 sátu ásamt framkvæmdastjórn formenn allra
landshlutadeildanna,
Erla Linda Bjarnadóttir  . . . . . . . . Vesturlandsdeild
Bergdís Sveinsdóttir . . . . . . . . . . . Vestfjarðadeild
Guðrún Elín Björnsdóttir, . . . . . . . Norðurlandsdeild vestri
Hulda Birna Frímannsdóttir  . . . . Norðurlandsdeild eystri
Stefanía Stefánsdóttir . . . . . . . . . Austurlandsdeild

Helga Sveinsdóttir . . . . . . . . . . . . Suðurlandsdeild
Áslaug Steinunn Kjartansdóttir  . Vestmannaeyjadeild
Ingibjörg Þorsteinsdóttir . . . . . . . Suðurnesjadeild.
Félagsstjórn fundar að öllu jöfnu ársfjórðungslega.

Félagsstjórn að störfum í nýrri aðstöðu félagsins
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Undirbúningur að 50 ára afmæli Sjúkraliðafélags Íslands
Saga Sjúkraliðafélags Íslands
Hafist var handa við að skrifa félagatal sjúkraliðastéttarinnar
aftur ásamt sögu félagsins og er gert ráð fyrir að því verði lokið
fyrir 50 ára afmæli SLFÍ þann 21. nóv 2016. Vinnan er unnin af
Erni Þorvarðarsyni sagnfræðingi.
Önnur verkefni
Ákveðið hafði verið verið að fara í viðamikla könnun á vegum
félagsins þar sem greint yrði hvernig sjúkraliðum hafi vegnað í
kjarabaráttunni á þeim árum sem Sjúkraliðafélag Íslands hefur
starfað sem stéttarfélag með samningsrétt. Sú vinna hefur ekki
farið af stað vegna skorts á gögnum frá fjármálaráðuneyti. Unnið
er að söfnun og heimtu gagna í samstarfi við BSRB.
SLFÍ, Efling og Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu vinna
sameiginlega að rannsókn á álagi á nokkrum vinnustöðum

innan samtakanna. Rannsóknin er unnin að ráðgjafafyrirtækinu
Atendus og er komin vel á veg. Ekki liggur fyrir hvenær
niðurstöður verða birtar.
Breytingum á (Kálfinum) húseign félagsins við Grensásveg í
félagsaðstöðu fyrir sjúkraliða er lokið.
Föstudaginn 17. október 2014 var efnt til hátíðar vegna opnunar
á nýrri félagsaðstöðu sjúkraliða að Grensásvegi 16. Sjúkraliðar
fögnuðu þar merkum áfanga í húsnæðismálum félagsins og
voru sammála um að nýja félagsaðstaðan væri afar vel heppnuð.
Nýja húsnæðið verður að sjálfsögðu nýtt fyrir fundi og ráðstefnur
Sjúkraliðafélagsins, en verður einnig leigt út til deilda og
félagsmanna fyrir samkomur og fundi. Hægt er að panta salinn
á heimasíðu Sjúkraliðafélagsins. Vel hefur gengið að leigja
aðstöðuna til félagsmanna.

Fyrirmyndarstjórnandi ársins 2014
Sjúkraliðafélag Íslands valdi Margréti Grímsdóttur,
framkvæmdastjóra hjúkrunar á Heilsustofnun HNLFÍ í Hveragerði,
„Fyrirmyndarstjórnanda ársins 2014.“
Viðurkenningin var afhent við sérstaka athöfn á stofnuninni.
Gunnar Örn Gunnarsson, framkvæmdastjóri Sjúkraliðafélags
Íslands, flutti ávarp og sagði frá vali félagsins, en þessi
viðurkenning var veitt í fyrsta sinn árið 2013. Hann sagði það
skipta öllu máli fyrir sjúkraliða að hafa jákvæða stjórnendur.
Sjúkraliðar væru víða undir miklu álagi á heilbrigðisstofnunum
og reynslan sýni að þeir sem hafi góða yfirmenn sem nýti
menntun þeirra og starfsreynslu líði best í vinnunni og vinni af
mestum áhuga.
Óskað var eftir ábendingum frá öllum trúnaðarmönnum
Sjúkraliðafélagsins og bárust ýmsar tillögur sem félagið
kannaði meðal annars með viðtölum við sjúkraliða á
umræddum vinnustöðum. „Niðurstaðan var sú að veita
Margréti Grímsdóttur viðurkenningu félagsins fyrir árið 2014.
Sjúkraliðarnir á HNLFÍ mæltu eindregið með henni; hún væri
snilldar stjórnandi og alltaf hægt að treysta því að hún hlustaði
á öll sjónarmið. Hún hafi sýnt það í verki að hún vilji virkja
starfskrafta sjúkraliða sem séu virkir í öllum teymum og fái
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Gunnar Örn Gunnarsson, framkvæmdastjóri Sjúkraliðafélags Íslands,
tilkynnti við athöfn í Hveragerði að félagið hefði valið Margréti Grímsdóttur,
framkvæmdastjóra hjúkrunar á HNLFÍ, sem „Fyrirmyndarstjórnanda“ ársins
2014. Helga Sigríður Sveinsdóttir, formaður Suðurlandsdeildar sjúkraliða, afhenti
Margréti Grímsdóttur ostakörfu og gjafabréf frá félaginu af þessu tilefni.
að blómstra í starfi. Margrét sé sanngjörn og jákvæð og alltaf
hægt að leita til hennar.“ Viðurkenningunni fylgdi gjafabréf frá
félaginu fyrir flugmiða hjá WOW AIR og ostakarfa frá Búrinu
sem Helga Sigríður Sveinsdóttir, formaður Suðurlandsdeildar
sjúkraliða, afhenti.

Opnun nýrrar félagsaðstöðu
Föstudaginn 17. október 2015 var efnt til hátíðar vegna opnunar á nýrri nýja félagsaðstaðan væri afar vel heppnuð. Nýja húsnæðið verður nýtt
félagsaðstöðu sjúkraliða að Grensásvegi 16. Sjúkraliðar fögnuðu þar fyrir fundi og ráðstefnur Sjúkraliðafélagsins, en verður einnig leigt út til
merkum áfanga í húsnæðismálum félagsins og voru sammála um að deilda og félagsmanna fyrir samkomur og fundi.

Glæsileg salarkynni félagsins

Sjúkraliðar glaðar og kátar við opnunina

Sjúkraliðar sem sýndu list sína við opnunina

Tveir sælir á góðri stundu

Ögmundur Jónasson ávarpar gesti við vígslu félagsaðstöðu SLFÍ
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Félagskjörnar nefndir
Trúnaðarmannaráð

Frá fundi í trúnaðarmannaráði
Í trúnaðarmannaráði sitja allir kjörnir trúnaðarmenn félagsins
á landsvísu. Trúnaðarmannaráð fundaði 24. október 2014.
Trúnaðarmenn gerðu grein fyrir stöðu mála í sínu nærumhverfi
og voru þau mál rædd sérstaklega og ef þörf var talin á leitað
lausna. Á fundinum var einnig farið yfir þá kjarasamninga sem
nýlega var lokið og einnig þá samninga sem ekki höfðu náðst og
þau skref sem tekinn yrðu til að þrýsta á þá viðsemjendur sem illa
gengi að ná að samningaborðinu.
Farið yfir stöðu mála varðandi komand kjarasamninga og
helstu kröfur félagsmanna og jafnframt kjaramálanefndar. Mjög
vel var mætt á fundinn og miklar umræður fóru fram.

Kjaramálanefnd 2014-2015
Í kjaramálanefnd sitja:
Kristín Á. Guðmundsdóttir  . . . . .  formaður SLFÍ
Jóna Jóhanna Sveinsdóttir  . . . . .  Reykjavíkurborg
Margrét Auður Óskarsdóttir  . . . .  Heilbrigðisstofnun
Suðurlands (ríki)
Kristín Ólafsdóttir, . . . . . . . . . . . .  Skógarbæ (SFV)
Hulda Birna Frímannsdóttir  . . . .  Hrafnistu (SFV)
Birna Rut Þorbjörnsdóttir . . . . . .  Heilbrigðisstofnun
Suðurnesja (ríki)
Ingibjörg Hafsteinsdóttir . . . . . . .  Landspítalinn Fossvogi (ríki)
Ingibjörg Friðriksdóttir . . . . . . . .  Reykjavíkurborg
Heiðbrá Guðmundsdóttir  . . . . . .  Landspítalinn
Hringbraut (ríki)
Fundir kjaramálanefndar
17. október 2014:
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Farið var yfir hlutverk kjaramálanefndar og skipað í embætti.
Kristín Á Guðmundsdóttir er sjálfkjörin í nefndina og jafnframt
formaður hennar. Með kjaramálanefndinni starfar einnig
framkvæmdastjóri félagsins, Gunnar Örn Gunnarsson.
Ritari kjaramálanefndar er Jóna Jóhanna Sveinsdóttir.
Þórunn M. Ólafsdóttir gekk úr nefndinni og inn kom Heiðbrá
Guðmundsdóttir, einnig frá Landspítala.
19. janúar 2015: KÁG greindi frá vinnu samninganefnda
vegna bókanna úr síðasta samningi. Hópur innan BSRB, vegna
sameiginlegra mála stéttarfélaga innan bandalagsins, hefur
verið að fylgja eftir vinnu við gerð vaktafyrirkomulags hjá þeim
stofnunum sem samningar BSRB ná til.
Samþykkt var tillaga þess efnis að bjóða Félagi íslenskra
hjúkrunarfræðinga (FÍH) samflot í komandi kjarasamningum
þar sem stéttirnar hefðu svipaðra hagsmuna að gæta og gætu
orðið sterkari saman í kjarabaráttunni en í sitt hvoru lagi.
Samþykkt var að í komandi kjarasamningum yrði haldið
áfram með kröfugerðina sem var lagt upp með fyrir síðustu
samninga. Helstu baráttumálin eru sem fyrr stytting
vinnuvikunnar og að skerpa á vaktavinnuákvæðinu ásamt
verulega lagfærðum launum.
Einnig hefur kjaramálanefndin verið boðuð á
samningseiningafundi BSRB þegar þeir fara fram.
Samningseiningafundir BSRB
15. janúar 2015: Á fundinum var farið yfir það sem hefur
verið að gerast í kjaramálum félaganna og stöðu mála
almennt. Greint var frá vinnu vaktavinnuhópa innan BSRB.
Fyrir liggur undirritað kröfuskjal um styttingu vinnuvikunnar
en það verður áfram kröfumál í komandi kjarasamningum og
sameiginlegt hagsmunamál vaktavinnuhópa innan BSRB.
26. febrúar 2015: var síðan haldinn fundur í samningseiningum
BSRB og farið yfir stöðu mála. Kjaramálanefnd SLFÍ var boðuð
og mættu þeir sem gátu.
Kjarasamningar:
Þann 22. maí 2014 var skrifað undir kjarasamning
milli Sjúkraliðafélags Íslands og Samtaka fyrirtækja í
velferðarþjónustu (SFV). Samninganefndir SLFÍ og SFR
(stéttafélag í almannaþjónustu) stóðu saman í kjarabaráttunni
við samtökin enda um mörg sameiginleg hagsmunamál að
ræða. Félagsmenn beggja stéttafélaganna stóðu einnig saman
að verkfalli til að knýja fram kröfur sínar. Helsta baráttumálið
var að félagsmenn SLFÍ og SFR gætu verið öruggir um að réttindi
þeirra væru sambærileg réttindum opinberra starfsmanna.
2. júlí 2014: var skrifað undir kjarasamning við Reykjalund.
23. október 2014: Var skrifað undir kjarasamning

við Samband íslenskra sveitafélaga. Í samningnum varð
helst breyting á röðun í launaflokka. Þegar Akureyrarbær
hugðist greiða samkvæmt nýja samningnum fannst bænum
samningurinn of dýr og túlkaði launaröðunina ekki á
sama máta og samninganefnd SLFÍ. Þessi ágreingur milli
samninganefndanna um túlkun kjarasamningsins fór fyrir
félagsdóm miðvikudaginn 15. apríl. niðurstaða dómsins
22. janúar 2015: Var skrifað undir samning við Félag
aðstandenda alzheimerssjúklinga (FAAS)
Einnig var skrifað undir kjarasamning við Múlabæ/Hlíðabæ.
Sjúkraliðar hjá Múlabæ og Hlíðabæ höfðu áður boðað til
tveggja daga verkfalls í febrúar 2015 þar sem erfiðlega gekk að
ná fram þeim kröfum sem kjaramálanefnd setti fram.
Komandi kjarasamningar
Allir kjarasamningar Sjúkraliðafélag Íslands runnu út í lok
apríl 2015. Kjaramálanefnd félagsins ákvað mjög snemma á
ferlinu að skoða það hvort farið yrði í samningabandalag við
fleiri stéttarfélög.
Þann 23. mars sl. var undirritað samkomulag milli
Sjúkraliðafélags Íslands, SFR starfsmannafélags í
almannaþjónustu og Landssamband lögreglumanna um að
vinna sameiginlega að kjarasamningum við ríkið. Unnið var að
gerð sameiginlegrar kröfugerðar ásamt sérkröfum hvers félags
fyrir sig.
Félögin telja miklar líkur á að fara þurfi í verkfall til þess að
ná fram nauðsynlegum leiðréttingum á launum og ýmsum
öðrum kjörum og réttindum, þ.e. SLFÍ og SFR, en LL hefur ekki
verkfallsrétt.
Fundir með ríkinu hafa þegar hafist. Vinnustaðafundir
innan SLFÍ hófust strax uppúr páskum þar sem kröfugerðin og
samstarfið er kynnt.

Fræðslunefnd 2014- 2015
Fræðslunefndina skipa:
Birna Ólafsdóttir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . formaður
Jakobína Eygló Benediktsdóttir . . . . . . Reykjavíkurdeild
Anna Kristín Björgmundsdóttir . . . . . . . Reykjavíkurdeild
Varamaður:
Hafdís Dögg Sveinbjarnardóttir . . . . . . Norðurl-eystra

nefndarinnar, Hafdís Dögg Sveinbjarnardóttir.
Helstu verkefni fræðslunefndarinnar á starfsárinu:
· Mótun menntastefnu BSRB
· Framhaldsnám sjúkraliða við sérhæfð störf
á skurð-, lyflækninga- og innkaupadeildum
· Umsögn um uppfærða námskrá sjúkraliðabrautar
· Heimsóknir í skóla
· Símenntun sjúkraliða
· Vinnustaðanámssjóður
· Afgreiðsla erinda

Við undirbúning íslandsmeistaramóts fagiðngreina
Mótun menntastefnu BSRB
Nefndarmenn fræðslunefndar SLFÍ tóku þátt í vinnudegi
fræðslunefndar BSRB þann 28. október 2014 við mótun
menntastefnu BSRB og þótti dagurinn afar vel heppnaður.
Þátttakendum var skipt í hópa og þeir spurðu fjölmargra
spurninga sem þeir unnu síðan með og svöruðu og í lok dags
var unnið með tillögurnar/niðurstöður hópanna. Jafnframt var
rætt um sí- og endurmenntun í tengslum við kjarasamninga,
trúnaðarmannanámskeið, vinnustaðakynningar stéttarfélaga og
stéttarfélagsvitund. Einnig var rætt um ábyrgð ríkisins á menntun
fullorðinna, hlutverk BSRB og markmiðið með menntastefnu.

Framhaldsnám sjúkraliða við sérhæfð störf á skurðlyflækninga- og innkaupadeildum
Námskrá framhaldsnámsins hefur verið send til mennta- og
menningarmálaráðuneytisins eftir umsagnarferli. Vonir standa
til að hægt verði að bjóða upp á þetta nýja nám á vorönn
2016. Námið er enn eitt framhaldsnámið til viðbótar við þau
Fundir í fræðslunefndinni voru 5 formlegir, auk samskipta sem fyrir eru fyrir sjúkraliða á fjórða hæfniþrepi. Atvinnulífið
á netinu. Varamaður situr alla fundi, ýmist í síma eða á hefur óskað eftir þessari menntun sjúkraliða og standa vonir
fundarstað. Allir fundir voru haldnir í húsnæði Sjúkraliðafélags til þess að sjúkraliðar sjái tækifæri í því að sækja sér þessa
Íslands að Grensásvegi 16. Fundarritun annaðist ritari viðbótarmenntun.
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Umsögn um uppfærða námskrá sjúkraliðabrautar
Til fræðslunefndar barst erindi frá starfsgreinaráði heilbrigðisfélags- og uppeldisgreina að veita umsögn um ný uppfærða
námskrá sjúkraliðabrautar. Aðal breytingarnar sem gerðar eru á
námskránni eru að nú er náminu breytt í framhaldsskólaeiningar
(fein einingar) í stað eininga. Námið er nú 206 feineiningar í stað
120 eininga. Er þetta gert skv. nýjum framhaldsskólalögum.
Sáralítil breyting var gerð á innihaldi námsins.

fræðslunefndin Önnu frábært samstarf í gegnum árin.
Margt hefur áunnist í menntamálum sjúkraliða á liðnum
árum og er þetta starfsár þar ekki undanskilið. Sjúkraliðar
halda áfram að sækja fram í sí- og framhaldsmenntun og eru
fremstir meðal jafningja hvað það varðar. Vonandi kemur sá
dagur að sjúkraliðar fái í störfum sínum að fullnýta alla þá
þekkingu og færni sem þeir hafa aflað sér á liðnum árum með
viðbótarmenntun.
Nefndakonum þakka ég fyrir gott samstarf á liðnu starfsári.
Heimsóknir í skóla
Með félagskveðju
Formaður fræðslunefndar heimsótti tvo skóla á tímabilinu, Birna Ólafsdóttir, formaður
Fjölbrautaskóla Vesturlands á Akranesi og Fjölbrautaskólann
við Ármúla. Í báðum þessum heimsóknum fjölmenntu
Kjörstjórn 2014-2015
sjúkraliðanemar og líflegar umræður sköpuðust.
Kjörstjórn skipa:
Hafdís Dögg Sveinbjarnardóttir . . . . . . formaður
Símenntun sjúkraliða
Á þessu starfsári var boðið upp á fjölmörg námskeið hjá Ragna M. Gunnarsdóttir.
Framvegis, bæði á haustönn og vorönn. Mörg ný námskeið Jóna Jóhanna Sveinsdóttir.
voru í boði ásamt eldri námskeiðum sem alltaf eru vinsæl og Sólveig Hildur Halldórsdóttir.
sjúkraliðar fjölmenna á. Aukning hefur orðið á námskeiðum Ólöf Jóna Friðriksdóttir . . . . . . . . . . . . . ritari
sem hægt er að taka í gegnum einmenningstölvur og einnig Varamenn:
Ólafía Ingvarsdóttir.
námskeið í fjarkennslu.
Silja Dögg Sævarsdóttir.
Þórunn Kristín M. Arnardóttir.
Vinnustaðanámssjóður
Í haust blés ekki byrlega fyrir fjármögnun í vinnustaðanámssjóð.
Fjármagn var ekki á fjárlögum ríkisins og leit út fyrir að ekki yrði Helstu verkefni kjörstjórnar á starfsárinu:
hægt að úthluta úr honum til þeirra vinnustaða og stofnana Kjörstjórn hélt 2 formlega fundi á starfsárinu, fyrri var strax
sem taka nema. Úr því rættist og fékk sjóðurinn 150 milljónir síðasta haust þar sem nefndin skipti með sér verkum og seinni
á aukafjárlögum. Mikil ásókn er í sjóðinn og hefur aðeins verið var núna í mars þar sem farið var yfir kjörbréfin. Einnig hefur
hægt að úthluta kr. 12.000,- fyrir hvern nema. Þessir styrkir nefndin verið í tölvupóstssambandi þar sem mikil fjarlægð er
skipta stofnanir og fyrirtæki miklu máli til að standa straum af á milli nefndarmanna.
16. janúar 2015 var kjörstjórn kölluð til að telja atkvæði
kostnaði vegna nema. Vonandi verður brugðist frekar við af hálfu
ríkisvaldsins og aukið fjármagnið sett í þennan málaflokk til sjúkraliða hjá Múlabæ og Hlíðabæ, sem höfðu kosið um boðun
tveggja daga verkfalls þar sem erfiðlega gekk að ná fram þeim
framtíðar.
kröfum sem kjaramálanefnd setti fram. Fulltrúi kjörstjórnar,
Jóna Jóhanna Sveinsdóttir, staðfesti með undirritun sinni
Afgreiðsla erinda
Ýmis erindi koma á borð fræðslunefndar. Námskeiðshaldarar niðurstöðu kosninganna og verkfallsboðun þessara sjúkraliða
hafa samband við félagið og eru að bjóða námskeið til handa og var niðurstaðan afhent vinnuveitendum þeirra og
ríkissáttasemjara en ekki kom til verkfalls.
sjúkraliðum. Þessum erindum er vel tekið og úr þeim unnið.
Félagskveðja frá kjörstjórn
Lokaorð
Í febrúar sl. lést ein nefndarkona í fræðslunefndinni, Anna
Uppstillingarnefnd 2014-2015
Kristín Björgmundsdóttir eftir stutta sjúkdómslegu. Anna
átti sæti í fræðslunefndinni frá upphafi nefndarinnar og Þetta árið fóru öll samskipti á milli nefndarmanna í gegnum
var mikilvægur hlekkur í starfi hennar. Við leiðarlok þakkar tölvu og hefur það gengið mjög vel.
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Jóhanna formaður nefndarinnar skipti starfsnefndum
Sjúkraliðafélags Íslands á milli nefndar - og varamanna
eins og á síðasta ári. Byrjað var á að senda út auglýsingu
um framboð til nefndarstarfa sem lauk 17. apríl og
bárust nefndinni 3 framboð. Haft var samband við alla
þá nefndarmenn sem eru að klára sitt kjörtímabil núna
og athugað hvort þeir gæfu kost á sér áfram eins var farið
yfir upplýsingar um nefndarmenn og þær leiðréttar. Þó
nokkuð var um að nefndarmenn gæfu kost á sér áfram til
nefndarstarfa fyrir félagið sem er mjög gott þegar vel er
unnið í nefndunum.
Áfram var reynt að ná sérstaklega til ungra sjúkraliða og fá
þá í nefndarstörf en það gengur því miður efiðlega.
Tekinn verður saman fjöldi nefndarsæta og nefndarmanna
og hvernig þau skiptast á milli landshlutadeilda og verður
nú í fyrsta sinn einnig settur inn fjöldi sjúkraliða í hverri
landshlutadeild s.l áramót. Þessar upplýsingar verða með í
skýrslu nefndarinnar á fulltrúaþinginu.
Uppstillinganefnd er skipurð fimm félagsmönnum og tveim
til vara.
Nefndina skipa:
Jóhanna Traustadóttir . . . . . . . . . . . . . . (RKVD) formaður,
Hafdís Dögg Sveinbjarnardóttir . . . . . . (DSNE)
Erla Linda Bjarnadóttir  . . . . . . . . . . . . . (VLD)
Þórhildur Una Stefánsdóttir . . . . . . . . . (RKVD)
Soffía Líndal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (DSNE)
Varamenn eru:
Jóhanna Bjarndís Sævarsdóttir . . . . . . . (RKVD)
Jakobína Rut Daníelsdóttir . . . . . . . . . . (RKVD)
Tillaga Uppstillinganefndar í framkvæmdastjórn og
starfsnefndir Sjúkraliðafélags Íslands liggur fyrir og verður
borin upp til samþykktar á þingi SLFÍ. Uppstillinganefndin
óskar öllum nefndarmönnum heilla á komandi starfsári og
þakkar þeim sem eru að hætta fyrir vel unnin störf.

Varamaður:
Kolbrún Matthíasdóttir
Starfsmaður ritnefndar er Gunnar Örn Gunnarsson
Blaðamaður Elías Snæland Jónsson
Ritnefnd annast útgáfu og ritstýrir málgagni félagsins
„Sjúkraliðanum“ ásamt ritstjóra blaðsins.
Frá síðasta fulltrúaþingi hafa verið gefin út fjögur tölublöð
Sjúkraliðans, þar af eitt orlofsblað með upplýsingum um
orlofskosti sjúkraliða fyrir komandi orlofstímabil.
Blaðið er fjölbreytt og hefur ritstjórn leitast við að gera
sem flestum til hæfis með t.d. fræðilegu efni, frásögnum af
vinnustaðaheimsóknum, fréttum af sjúkraliðum og málefnum
þeim tengdum og allur annar fróðleikur sem talinn er eiga
erindi við sjúkraliða og ritstjórn og ritstjóri frétta af er birt í
blaðinu. Blaðið er prýtt fjölda ljósmynda.
Sjúkraliðinn er gefinn út í 3.300 eintökum sem dreift er til
félagsmanna, heilbrigðisstofnanna, ráðherra, alþingismanna,
fjölbrautaskólanna og annarra sem hafa áhuga á málefnum
sjúkraliða og félagið telur nauðsynlegt að halda upplýstum um
málefni félagsins og félagsmanna.
Fastir þættir hafa verið í blaðinu undanfarin ár. Í blaðinu
eru m.a. kynntar stofnanir og störf sjúkraliða sem sýna
fjölbreytileika þeirra starfa sem sjúkraliðar sinna. Einnig eru í
blaðinu greinar um kjaramál, lífeyrismál og annað efni sem er í
brennidepli hverju sinni.
Blaðið hefur í nokkur ár verið gefið út rafrænt og er hægt að
nálgast það á heimasíðu SLFÍ.
Ritnefnd vill þakka sjúkraliðum fyrir góðar og ánægjulegar
móttökur inni á stofnunum og þakka félagsmönnum fyrir
góðar viðtökur við blaðinu og öllum sem hafa komið að útgáfu
blaðsins fyrir ánægjulegt samstarf.

Laganefnd 2014-2015

Ritnefnd er skipuð þremur félagsmönnum, auk varamanns og
er kosin á fulltrúaþingi til þriggja ára.

Nefndina skipa:
Sigríður Konráðsdóttir . . . . . . . . . . . . . . formaður
Ásta Hjaltadóttir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ritari
Albert Stefánsson . . . . . . . . . . . . . . . . . .formaður
starfsmaður nefndarinnar er Sigríður Ríkharðsdóttir

Ritnefnd skipa:
Bára Hjaltadóttir
María Busk
Þórhildur Una Stefánsdóttir

Starfsárið hefur verið rólegt. Haldinn hefur verið einn fundur.
Eitt erindi barst nefndinni þar sem lagt er til að breyta reglum
sérdeildar.
Laganefndin fór yfir tillögurnar 26. mars sl. og samþykkti

Ritnefnd 2014-2015
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nefndin að tillagan yrði lögð óbreytt fyrir 24. fulltrúaþing SLFÍ. að taka upp einhverja nýbreytni hverju sinni og haldið áfram
með þá kosti sem hafa gefist vel árin á undan. Helstu nýjungar
Laganefnd hefur hér með lokið störfum fyrir þetta starfsár.
sumarsins 2014 var samstarf við Spánarfrí.is um leigu á húsum
á Spáni tvær gönguferðir um hálendi Íslands með farastjóra.
Orlofsnefnd 2014-2015
Stjórn Orlofsnefndar mun áfram leggja aðaláherslu á
fjölbreytta afþreyingu og ferðir innanlands, en bjóða jafnframt
Orlofsnefnd skipa:
upp á aukna möguleika á gistingu erlendis með íbúðum á
Úlfheiður Kaðlín Ingvarsdóttir . . . . . . . formaður,
Spáni og í Danmörku og boðið verður upp á tvær gönguferðir á
Halldóra Lydía Þórðardóttir,
Spáni að vori og hausti í farastjórn innlendra, sem tala ensku.
Helga María Arnardóttir.
Umgengni og frágangur félagsmanna á orlofshúsum er
Varamaður er Thelma Baldursdóttir.
Starfsmaður orlofsnefndar er Gunnar Örn Gunnarsson, yfirleitt til fyrirmyndar, en því miður kemur það fyrir að til
félagsins berast kvartanir um slæman frágang og kemur þá
framkvæmdastjóri SLFÍ.
oftar en ekki í ljós að sjúkraliðar eru að lána tengdum aðilum
húsin og er frágangi þá ábótavant. Í versta falli þegar póstum
og hringingum er ekki svarað eftir slíkar kvartanir þá hefur
stjórn orlofssjóðs látið loka á viðkomandi félagsmenn.
Stjórn orlofsnefndar leggur ríka áherslu á að félagsmenn
virði eigur félagsins/sínar og skili þeim til viðtakanda hreinum
og óskemmdum, þannig sparast töluverðir fjármunir því annars
þyrfti að ráða umsjónarmenn með orlofseignunum. Ákvörðun
sem hefði í för með sér verulega hækkun leigugjalda.
Síðastliðið vor var dyttað að öllu því sem orðið var lúið og
þreytt fyrir sumarútleigutíma. Rólur voru lagaðar, hús og pallar
málaðir, flikkað var upp á vindskeiðar, rennur og handriði og
borið var ofaní aðkeyrslu. Í Munaðarnesi hefur pallurinn/
Orlofsnefnd SLFÍ
veröndin verið endurnýjuð og stækkuð og máluð. Á komandi
Stjórn orlofsnefnda er óbreytt frá síðasta ári. Úlfheiður Kaðlín vori mun íbúðin á Akureyri verða máluð og uppfærð, baðið í
Úthlíð verða endurnýjað og pallurinn málaður. Kiðjabergin
Ingvarsdóttir er formaður orlofsstjórnar.
Stjórn Orlofsnefndar Sjúkraliðafélags Íslands hélt sex verða máluð og dyttað að því sem þörf er á.
Þegar útleiga orlofskosta félagsins árið 2014 er skoðuð,
stjórnarfundi á síðasta starfsári. Stjórnin fylgist vel með þörfum
og væntingum félagsmanna varðandi orlofsmál og reynir eftir kemur í ljós að Fellsmúli í Reykjavík, Hamratún á Akureyri og
fremsta megni að bregðast við þeim kröfum sem uppi eru íbúðin í Kaupmannahöfn eru mjög vel nýtt. Fellsmúli er í notkun
hverju sinni. Áherslur síðustu ára hafa verið á endurnýjun og 323 daga, Hamratún 302 daga og íbúðin í Kaupmannahöfn er í
viðhald orlofseigna félagsins og eru allir bústaðir félagsins leigu 261 dag. Aðrir kostir eru einnig í mjög góðri notkun.
Umsóknir og úthlutun orlofskosta til félagsmanna eru unnin
í mjög góðu ásigkomulagi, en fyrir liggur að áhersla stjórnar
orlofssjóðs er á að bæta við íbúð í Reykjavík þegar fjárhagur rafrænt með þar til gerðu forriti, Frímanni. Rafræni kosturinn
gerir það að verkum að hver og ein umsókn er borin saman
leyfir.
Rekstur orlofssjóðs gekk vel á síðasta ári, m.a. vegna þess að við orlofspunktastöðu umsækjanda, þannig á slík úthlutun að
það samdist við ríkið um viðbótargreiðslur í orlofssjóð og hefur tryggja félagsmönnum trausta og sanngjarna úthlutun. Sótt er
það haft góð áhrif á efnahag sjóðsins og sveitarfélögin bættu um rafrænt og þegar úthlutun hefur farið fram þá er hægt að
greiða leigugjöldin strax með millifærslu af Visa reikningi.
einnig við 0,1% í greiðslur í sjóðinn.
Félagið er með samning við tölvuþjónustufyrirtækið ap
Orlofsnefnd félagsins hefur lagt metnað sinn í að bjóða
félagsmönnum upp á sem fjölbreytilegasta orlofskosti í media sem sér um og hannar orlofssíðu félagsins og heldur
sumarleyfinu og hefur einnig lagt áherslu á aukna nýtingu einnig utan um orlofsúthlutunar tölvukerfi félagsins. Reynslan
orlofskostanna utan orlofstíma. Orlofsnefnd hefur leitast við af því samstarfi er mjög góð.
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Félagssjóðir
Minningarsjóður SLFÍ
Árið 1997 var á vegum Sjúkraliðafélags Íslands stofnaður
Minningar- og styrktarsjóður, sem fjármagnaður er með sölu
minningakorta og rennur allur hagnaður af sölu kortanna
óskiptur til sjóðsins.
Hlutverk sjóðsins er að styrkja félagsmenn sem eiga í
fjárhagserfiðleikum vegna veikinda þeirra sjálfra, maka þeirra
eða barna eða af öðrum óviðráðanlegum orsökum. Sjúkraliðar
og aðrir velunnarar stéttarinnar eru beðnir að styrkja Minningarog styrktarsjóð Sjúkraliðafélags Íslands með kaupum á
minningarkortum, ef tilefni er vegna andláts vinar eða ættingja.
Kortin eru til sölu á skrifstofu félagsins. Símar 553 9493 og 553
9494, fax 553 9492. Eins er hægt að fylla út eyðublað á heimasíðu
SLFÍ og senda rafrænt.
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Starfsmenntasjóður/
Starfsþróunarsjóður
Starfsþróunar og Starfsmenntunarsjóður SLFÍ eru fjármagnaðir
með framlagi atvinnurekenda.
Sjúkraliðafélagið hefur unnið jafnt með báða sjóðina þegar
kemur að úthlutun úr þeim og er þá fyrst litið til þess hvort
sjóðfélagið hafi fyrst nýtt sér styrki úr Starfsmenntasjóði áður en
til kemur styrkur úr starfsþróunarsjóði.
Árið 2014 voru alls greiddir 811 styrkir úr Starfsþróunarsjóði,
til einstaklinga að fjárhæð kr. 23.181.128 og til þriggja
sjálfseignastofnanna, kr. 217.859 eitt sveitarfélag og
Landspítalans.
Á árinu 2014 voru greiddir út 950 styrkir úr Starfsmenntasjóði
að upphæð kr. 13.457.809 kr.
Fjárhagur sjóðanna hefur staðið undir því að veita
sjóðsfélögum allt að 160.000. – kr. styrk samanlagt úr báðum
sjóðum á tveimur árum. Þeir styrkir sem greiddir eru út koma inn
aftur að tveimur árum liðnum.

Aðrir sjóðir
Styrktarsjóður BSRB
Styrktarsjóður BSRB var stofnaður með reglugerð 6.
desember 2001 en hóf reglulega starfsemi í febrúar 2002.
Innheimta iðgjalda hófst frá og með 1. janúar 2001. Tekjur
sjóðsins árið 2010 voru 0,75% af heildarlaunum þeirra
starfsmanna sem undir sjóðinn heyra. Aðildarfélög að
styrktarsjóðnum eru öll félög BSRB nema SFR, Landsamband
lögreglumanna og Póstmannafélag Íslands.
Stjórn sjóðsins er kosin á aðalfundi til tveggja ára í senn.
Hana skipa fimm fulltrúar þeirra félaga sem að sjóðnum
standa. Varamenn eru tveir. Styrktarsjóði BSRB er ætlað að
greiða bætur til sjóðfélaga í slysa- og veikindatilvikum eftir
að veikindarétti lýkur hjá vinnuveitanda. Sjóðurinn styrktir
einnig fyrirbyggjandi aðgerðir á sviði heilsueflingar og
forvarnir gegn sjúkdómum.
Starfsmenntasjóður BSRB styrkir félagsmenn þeirra
aðildarfélaga sem aðild eiga að sjóðnum til frekari
menntunar. Upplýsingar um Starfsmenntasjóð BSRB má
nálgast á vef BSRB undir liðnum fræðsla.

Starfsendurhæfingasjóðurinn Virk
Stofnaðilar Starfsendurhæfingarsjóðs eru:
Bandalag starfsmanna ríkis og bæja
Alþýðusamband Ísland
Samtök atvinnulífsins
Bandalag háskólamanna
Kennarasamband Íslands
Fjármálaráðherra
Reykjavíkurborg
Launanefnd sveitarfélaga
VIRK - Starfsendurhæfingarsjóður er sjálfseignastofnun
sem var upphaflega stofnuð af Alþýðusambandi Íslands
og Samtökum atvinnulífsins í maí 2008. Í janúar
2009 var síðan undirrituð ný stofnskrá sjóðsins með
aðkomu stéttarfélaga og atvinnurekenda á opinberum
vinnumarkaði. Sjóðurinn byggir á samkomulagi um nýtt
fyrirkomulag starfsendurhæfingar í kjarasamningum á
vinnumarkaði á árinu 2008.
Um VIRK gilda lög um atvinnutengda starfsendurhæfingu
og starfsemi starfsendurhæfingarsjóða nr. 60/2012 (sjá
hér á heimasíðu Alþingis). Samkvæmt þeim lögum eiga
atvinnurekendur, lífeyrissjóðir og ríkið að greiða hver um
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sig 0,13% af heildarlaunagreiðslum á vinnumarkaði til
VIRK.
Hlutverk VIRK - Starfsendurhæfingarsjóðs:
VIRK mótar, samþættir og hefur eftirlit með þjónustu
á sviði starfsendurhæfingar sem miðar markvisst að
atvinnuþátttöku einstaklinga í kjölfar veikinda eða slysa.
Um VIRK - Starfsendurhæfingarsjóð gilda lög um
atvinnutengda starfsendurhæfingu og starfsemi
starfsendurhæfingarsjóða nr. 60/2012. Lögin má finna hér
á heimasíðu Alþingis.
Framtíðarsýn VIRK til 2020:
• VIRK hefur í samstarfi við fagaðila, fyrirtæki og stofnanir
skilað samfélagslegum ávinningi þar sem dregið hefur
verulega úr nýgengi á örorku
• VIRK byggir á gagnreyndri þekkingu, rannsóknum og
reynslu sem tryggir samþætta, árangursríka og örugga
þjónustu á sviði starfsendurhæfingar
• VIRK hefur í samvinnu við fagaðila, fyrirtæki og stofnanir
unnið að því að ryðja úr vegi hindrunum gegn aukinni
atvinnuþátttöku einstaklinga með skerta starfsgetu
• VIRK er virt þekkingarsetur og er leiðandi í rannsóknum
og þróun á sviði
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Skýrslur félagsdeilda
Sjúkraliðafélag Íslands samanstendur af 9 félagsdeildum. Mikil virkni er í deildunum og verða þær stöðugt öflugri
og virkari. Skýrslur deildanna liggja inni á vef félagsins undir deildarfréttum og er lesendum bent á að skoða og
kynna sér allt það frábæra starf sem fer fram í deildunum. Hér að neðan er útdráttur úr skýrslum deildanna.

Ársskýrsla Norðurlandsdeildar eystri
Aðalfundur deildarinnar var haldinn 4. nóvember 2014, Hulda
Birna Frímannsdóttir, fráfarandi formaður skilaði skýrslu um störf
deildarinnar á starfsárinu.
Í ársskýrslu stjórnarinnar kom eftirfarandi fram um starfið á liðnu
ári.
Síðasti aðalfundur var haldinn í Salnum í Hlíð á Akureyri. Mæting
var nokkuð góð, en þeir sem lengst áttu að fara mættu ekki þar sem
veðrið var ekki gott og veðurspáin slæm. Kristín Á. Guðmundsdóttir
formaður SLFÍ og Gunnar Örn Gunnarsson framkvæmdastjóri mættu
á fundinn. Kristín kynnti aðdraganda og vinnu við kröfugerðina.
Gunnar ræddi um ýmis réttindamál stéttarinnar og ýmislegt sem
reynt hafði á í þeim efnum. Einnig svaraði hann ýmsum spurningum
frá fundarmönnum. Kristín fór svo yfir og kynnti kröfugerðina. Að
þessu loknu voru veitingar í boði og svo drifu þau sig í flug, en síðan
var gengið til aðalfundar.
Fundarstjóri var kjörin Hafdís Dögg Sveinbjarnardóttir. Gengið var til
venjulegrar aðalfundarstarfa. Formaður Hulda Birna Frímannsdóttir
var ekki í kjöri, en hún hafði starfað sem formaður frá því að Jóhanna
formaður skipti um starfs og sagði sig frá formennsku.

Fundir og fræðsla
Haldið var uppá Evrópudag sjúkraliða 26. nóvember
Fundað var með sjúkraliðanemum á árinu
5. mars var haldin fræðsludagur
Formaður hefur setið alla félagsstjórnarfundi á tímabilinu.
Sjúkraliðanemar frá 4 skólum tóku þátt í Íslandsmóti verk og
iðngreina og sigruðu nemar frá VMA keppnina.
Allir stjórnarmenn í félagsstjórn SLFÍ fóru saman á ráðstefnu EPN,
Evrópusamtaka sjúkraliða, í Helsingi í byrjun júní.
Ný stjórn var kosin á aðalfundinum
Hafdís Dögg Sveinbjarnardóttir . . . . . . Formaður
Freydís Anna Ingvarsdóttir . . . . . . . . . . Varaformaður
Guðrún Ásdís Ásmundsdóttir . . . . . . . . Gjaldkeri
Marín Jónsdóttir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ritari
Eva Karlotta Einarsdóttir . . . . . . . . . . . . Meðstjórnandi
Varamenn
Kristín Helga Stefánsdóttir og
Bryndís Lilja Friðriksdóttir

Ársskýrsla Reykjavíkurdeildar 2013-2014
Í stjórn deildarinnar sitja eftirtaldir aðilar:
Jóhanna Traustadóttir . . . . . . . . . . . . . . . . Formaður
Meðstjórnendur
Jóna Jóhanna Sveinsdóttir
Ingibjörg María Jóhannsdóttir
Birna S. Helgadóttir
Edda Þöll Hauksdóttir
Varamaður
Jakobína Rut Daníelsdóttir
Stjórn Reykjavíkurdeildar hefur fundað að jafnaði einu sinni í
mánuði á þessu starfsári. Kjörstjórn Reykjavíkurdeildar hefur
unnið að uppbyggingu á trúnaðarmannakerfi deildarinnar og
verið viðstödd kosningar nýrra trúnaðarmanna á stofnunum
og deildum. Áfram var unnið markvist að því að reyna að auka
framboð á viðburðum innan deildarinnar og hefur þátttaka verið

16

Formaður Reykjavíkurdeildar
nokkuð góð á þá viðburði sem í boði voru á þessu starfsári. Í
skýrslunni eru raktir helstu viðburðir starfsársins.
Evrópudagur sjúkraliða, 26. nóvember var haldinn hátíðlegur
eins og jafnan.

Farið var í jólaljósagönguferð um miðbæ Reykjavíkur með
leiðsögn Guðrúnar Frederiksen leiðsögumanns.
Haldið var uppá Litlu jólin“ og boðið uppá heitt kakó, smákökur
og bókakynningar.
Í lok desember voru fulltrúar Reykjavíkurdeildar viðstaddir
útskriftir sjúkraliða frá Fjölbrautaskólanum í Ármúla og
Fjölbrautaskólann í Breiðholti og afhentu blóm og lykilinn ásamt
heillaóskum frá SLFÍ
Stjórn og nefndarmenn Reykjavíkurdeildar sáu um pökkun á
vaktabókinni og félagsskírteininu og gerðu klárt til útsendingar.
Opið hús í húsakynnum SLFÍ. 3. febrúar.
Gönguferð 11. febrúar í kringum Hvaleyrarvatn í Hafnarfirði,
leiðsögumaður var Guðrún Frederiksen.
Námskeið og gleði
Boðið var uppá förðunarnámskeið sjúkraliðum að kostnaðarlausu.
Í fyrstu var ákveðið að auglýsa tvö námskeið í febrúar sem urðu
fullbókuð strax og endaði ævintýrið með 18 förðunarnámskeiðum
sem náðu fram í miðjan mars.
Íslandsmót iðn- og verkgreina 6.–8. mars var í Kórnum í
Kópavogi og tóku nokkrir sjúkraliðar úr Reykjavíkurdeildinni þátt
í vinnunni við það.
Jóna J. Sveinsdóttir gjaldkeri Reykjavíkurdeildar og Hulda
Ragnarsdóttir stjórnarmaður Reykjavíkurdeildar tóku þátt í
undirbúningi að Alþjóðlegum baráttudegi kvenna fyrir friði og
jafnrétti sem haldin í Iðnó, 8. mars.
Góugleði var haldin 14. mars.
Gönguferð um Álafosskvosina,18. mars
5. apríl bauð Reykjavíkurdeildin upp á miða í Þjóðleikhúsið á
Spamalot sem er óborganlega fyndinn söngleikur sem byggður
er á myndinni The Holy Grail eftir Monthy Piton.
10. apríl var gönguferð við Gróttuvita sem Reykjavíkurdeildin
tók þátt í.
Fundir og ferðir
1. maí var gengið með fána félagsins í kröfugöngu verkalýðsins
niður á Austurvöll þar sem útifundurinn fór fram.
14. maí var Fulltrúaþing SLFÍ haldið og átti Reykjavíkurdeildin
þar 12 fulltrúa.
16. maí var aðalfundur BSRB haldin og sátu hann Jóhanna
Traustadóttir formaður Reykjavíkurdeildar og Jóna J. Sveinsdóttir
gjaldkeri deildarinnar, en báðar eiga þær sæti í framkvæmdastjórn
Sjúkraliðafélags Íslands.
23. maí voru fulltrúar Reykjavíkurdeildar við útskriftarathöfn í

Fjölbrautaskólanum í Ármúla og Fjölbrautaskólanum í Breiðholti,
afhentu blóm og lykilinn ásamt heillaóskum frá SLFÍ
30. maí hittust stjórn Reykjavíkurdeildar, fræðslu– og
skemmtinefnd og fjáröflunarnefnd og áttu skemmtilega
kvöldstund saman þar sem farið var yfir ganginn á öllum þeim
förðunarnámskeiðum sem deildin stóð fyrir á vormánuðum, en
allir voru sammála að þetta hefði heppnast vel.
4.–7. júní fór Jóhanna formaður Reykjavíkurdeildar, Jóna J.
Sveinsdóttir gjaldkeri deildarinnar og Jakobína Rut Daníelsdóttir
varamaður í stjórn deildarinnar á EPN þingið sem haldið var að
þessu sinni i Helsinki Finnlandi.
4. júní fóru Birna Helgadóttir og Ragna Ágústsdóttir með í
vorferð Eftirlaunadeildar SLFÍ fyrir hönd Reykjavíkurdeildar þar
sem formaður deildarinnar var á EPN þingi í Finnlandi.
29. júlí hittust stjórn Reykjavíkurdeildar, Helga Sigríður
Sveinsdóttir formaður Suðurlandsdeildar, Ingibjörg
Þorsteinsdóttir formaður Suðurnesjadeildar og Erla Lind
Bjarnadóttur formaður Vesturlandsdeildar á fundi þar sem rætt
var um undirbúning Þórsmerkurferðar, en 18. september buðu
þessar deildir saman til haustferðar í Þórsmörk. Í ferðina mættu
85 sjúkraliðar og var stemmingin góð í hópnum. Kvöldverður
var svo í Kjöt og Kúnst í Hveragerði þar sem boðið var upp á
hlaðborð, hveraeldaðan mat og hverabakaða súkkulaðiköku.
Mjög mikil ánægja var með ferðina, sem heppnaðist frábærlega
vel, og skoruðu sjúkraliðar á formenn deildanna sem stóðu að
ferðinni að gera þetta að árlegum viðburði. Áskoruninni var
tekið og ákveðið að stefna að dagsferð í Kerlingafjöll að ári.
17. október var ný félagsmiðstöð vígð hjá Sjúkraliðafélagi
Íslands og tóku nokkrir úr Reykjavíkurdeildinni þátt í
undirbúningi við að láta þann merka viðburð ganga sem best
í alla staði. Reykjavíkurdeildin færði Sjúkraliðafélagi Íslands
að gjöf í tilefni vígslunnar útiblómaskreytingu ásamt hinum
landshlutadeildunum.
23. október fór Jóhanna Traustadóttir formaður
Reykjavíkurdeildar ásamt Birnu Ólafsdóttur í Fjölbraut í Ármúla
að kynna Sjúkraliðafélag Íslands og Reykjavíkurdeildina og hvað
nemum stendur til boða ef þeir skrá sig í Sjúkraliðafélag Íslands.
Að lokum þakkað Jóhanna Traustadóttir öllum sem höfðu
komið að vinnu við deildina.
Fimm nefndir Reykjavíkurdeildar
Fræðslu- og skemmtinefnd: Meðal verkefna hennar er að mæta
við útskrift sjúkraliða og færa þeim rósir og hamingjuóskir frá
félaginu og sjá um félagsstarfsemi deildarinnar. Þar sitja 5
sjúkraliðar.
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Fjáröflunarnefnd: Hún sér um fjáröflun til fræðslu og
menningarstarfa deildarinnar. Þar sitja 3 sjúkraliðar.
Uppstillinganefnd: Fer á stjá þegar haustar og leitar uppi
áhugasama sjúkraliða til starfa í stjórn og nefndum deildarinnar
í stað þeirra sem hætta. Þar sitja 3 sjúkraliðar og 2 varamenn.
Kjörstjórn: Ný nefnd í Reykjavíkurdeildinni. Hlutverk hennar

er að sjá um undirbúning atkvæðagreiðslu um kjör formanns og
annast aðrar atkvæðagreiðslur eða kosningar í deildinni. Þar sitja
3 sjúkraliðar og 2 til vara.
Kjaramálanefnd: Tók að sér að sjá um þátttöku félagsins á
baráttudegi verkalýðsins í Reykjavík. Þar sitja 4 sjúkraliðar auk
formanns deildarinnar sem er sjálfkjörinn.

Ársskýrsla Suðurnesjadeildar 2013-2014
Á síðasta starfsári deildarinnar voru haldnir 6 stjórnarfundir.
Á fyrsta stjórnarfundi þann 20. nóvember 2013 skipti stjórnin
með sér verkum. Ákveðið var að Ólafía Guðrún Bragadóttir
yrði áfram varaformaður, Ása K. Þórðardóttir ritari, Eyrún Ósk
Elvarsdóttir gjaldkeri og Helga Steindórsdóttir meðstjórnandi,
þannig að stjórnin var óbreytt frá fyrra ári. Síðan flutti Eyrún
á höfuðborgarsvæðið og færðist yfir í Reykjavíkurdeildina og
þá tök Ingibjörg Bjarnadóttir varamaður við sem gjaldkeri.
Ingibjörg Þorsteinsdóttir, formaður sat árlegt fulltrúaþing
SLFÍ í maí en hvorki hinn fulltrúinn né varamennirnir
komust á þingið. Formaður sat fjóra félagsstjórnarfundi
í Reykjavík. Einnig trúnaðarmannaráðsfundi ásamt
trúnaðarmönnunum af Suðurnesjum. Formaður er í Styrktarog minningarsjóðsnefnd SLFÍ og Birna Rut Þorbjörnsdóttir
er í kjaramálanefnd félagsins. Ingibjörg formaður var við
útskrift sjúkraliðanema hjá FS í maí þar sem 6 sjúkraliðar
útskrifuðust, og veitti hún þeim viðurkenningu og færði þeim
blóm.
Kristín Á. Guðmundsdóttir formaður Sjúkraliðafélags
Íslands og Gunnar Örn Gunnarsson framkvæmdarstjóri
félagsins komu og héldu fund með sjúkraliðum á HSS vegna
mikils álags á sjúkraliða á stofnuninni. Gunnar Örn aðstoðaði

Þórsmerkurfarar
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trúnaðarmenn og formann við að semja bréf til yfirmanna
HSS vegna mikillar óánægju sjúkraliða með stubbavaktir,
minnkaða vinnuprósentu og þar með töluverða skerðingu
launa auk aukins bensínkostnaðar, þar sem þeir þurfa að
koma mikið oftar til vinnu, en ekki er borgað fyrir ferðir þó
svo að ekki séu strætósamgöngur sem hægt er að nýta sér á
allar vaktir. Einnig er ekki greitt samningsbundið fæðisfé á
kvöld- og næturvöktum þegar mötuneytið er lokað og ekki
fá sjúkraliðar heldur greitt fyrir að gefa lyf. Sjúkraliðar eru
orðnir langþreyttir á þessu ástandi.
Þetta sagði Ingibjörg Þorsteinsdóttir, formaður
Suðurnesjadeildar sjúkraliða, í skýrslu stjórnar sem flutt var
á aðalfundi deildarinnar 21. október síðastliðinn.
Evrópudagur og jólafundur
Evrópudagur sjúkraliða er 26. nóvember ár hvert en þema
þetta árið var álag og streita í starfi. Sjúkraliðar af öllum
Suðurnesjum hittust á Knús Café og fengu sér kaffi/súkkulaði
og köku
Hinn árlegi jólafundur var haldinn í Víðihlíð í Grindavík og
sáu Birna Rut og Christine Buchholz Víðihlíðarskvísur um að
elda handa okkur jólahlaðborð,

Starfskynning og Evrópuþing
Reykjanesbær býður öllum nemendum í 9. og 10. bekk
grunnskólanna á Suðurnesjum, og einnig tveimur fyrstu
bekkjunum í Fjölbrautaskóla Suðurnesja, á starfskynningu þar
sem öllum vinnandi stéttum á Suðurnesjum er boðið að vera
með og kynna sitt starf og sína þjónustu. Þetta er í annað sinn
sem svona kynning er haldin, var fyrst fyrir tveimur árum og þá
í Stapanum, en var núna haldin í íþróttahúsinu við Sunnubraut.
Mánudaginn 3. febrúar kl. 9-14 tók suðurnesjadeildin
við sjúkraliðar þátt í því að kynna okkur, svo sem menntun,
starfsmöguleika og fjölbreytni sjúkraliðastarfsins. Kynntum við
blaðið Sjúkraliðinn sem félagið gefur út, kynntum Evrópudaginn
og gáfum endurskinsmerki og penna merkta félaginu okkar.
Við vorum þrír sjúkraliðar sem mættum til að kynna okkar
starf, Ingibjörg Þorsteinsdóttir, Ólafía Guðrún Bragadóttir og
Helga Steindórsdóttir, og vorum í sjúkraliðapeysunum okkar
og með fánana okkar uppi þannig að við vorum mjög sýnilegar.
Formaður fór á Evrópuráðstefnu sjúkraliða sem haldin er
annað hvert ár og var í ár í Helsinki í Finnlandi dagana 4.-7. júní,
en þangað fór öll framkvæmdastjórn og félagsstjórn SLFI. Einnig
fór formaður ásamt formönnum Vestmanneyja, Vesturlands
og Austurlands, sem og Kristínu Á. Guðmundsdóttur formanni
félagsins, Kristínu Ólafsdóttur, varaformanni, Birnu Ólafsdóttur,
skrifstofustjóra og Gunnari Erni Gunnarssyni, framkvæmdarstjóra
SLFI, á jafnréttisráðstefnu í Malmö í Svíþjóð. Við flugum frá
Finnlandi til Kaupmannahafnar og vorum í viku í íbúð SLFI og
tókum svo lest og rútu yfir til Malmö á hverjum degi dagana 12.15. júní til að fara á mjög flotta og veglega fyrirlestra sem haldnir
voru þar. Margir góðir fyrirlesarar voru þar frá Íslandi, meðal
annars frú Vigdís Finnbogadóttir sem setti ráðstefnuna.

Glaðar í Þórsmörk

í svona sameiginlega haustferð og sennilega í Kerlingarfjöll
og vonandi sjá þá fleiri Suðurnesjabúar sér fært að mæta.
Haldin voru tvö námskeið í samvinnu við Símenntun;
Meðvirkni og hjúkrun og svo Fjölskylduhjúkrun. Voru þau
mjög vel sótt. Svo er að hefjast námskeið í Öldrunarlyfjafræði
og Hjúkrun eftir liðskiptiaðgerð. Einnig sóttu einhverjir
sjúkraliðar námskeið í Reykjavík hjá Framvegis.
Formaður fór yfir skráningu trúnaðarmanna en allstaðar
á Suðurnesjunum eru tvö ár síðan kosið var síðast til
trúnaðarmannastarfa. Haldinn var fundur með stjórn og
trúnaðarmannaráði á Kaffi DUUS 23. september til að fara
yfir þessi mál, sem er í góðum málum allstaðar nema í
Dagdvölinni á Nesvöllum og í Selinu, en þar neita þær ennþá
að hafa trúnaðarmann. Framvegis verður það þannig að
trúnaðarmannaskipti fara fram á sama tíma á öllu landinu og er
það fyrir 1. október annað hvert ár, næst 2016. Þriggja manna
kjörstjórn á að vera á hverju svæði eða stofnun og ákvað stjórnin á
stjórnarfundi að aðaltrúnaðarmenn á HSS væru í einni kjörstjórn
sem sæi um að endurnýja og/eða kjósa næstu trúnaðarmenn
Þórsmerkurferð og námskeið
á HSS og að aðaltrúnaðarmenn hjá Hrafnistu á Hlévangi og
Heimahjúkrun og Heilsugæslan á HSS áttu að sjá um Nesvöllum væri í annarri kjörstjórn sem sæi um þær stofnanir.
vorferðina að þessu sinni. Þær frestuðu vorferðinni og ætluðu
að hafa haustferð í staðinn og sáu um sameiginlega haustferð
í Þórsmörk ásamt formanni deildarinnar. Reykjavíkurdeildin
var búin að ákveða að fara í Þórsmörk 18. september og
fengu Suðurnesjadeild, Suðurlandsdeild og Vesturlandsdeild
að fara með þeim. Það voru 10 hressir sjúkraliðar af
Suðurnesjum sem fóru í þessa ferð, en alls voru 90 sjúkraliðar
í þessa flottu ferð. Við fengum frábært veður, 12 stiga hita,
logn og enga rigningu. Fóru rúturnar með okkur í Húsadal
þar sem við fengum súpu, salat og brauð, gengum við þaðan
yfir í Langadal og svo í Bása, en ferðin endaði á því að borðað
var á Kjöt og Kúnst í Hveragerði. Áætlað er að fara aftur að ári Tvær á góðri stundu í Þórsmörk

19

Ársskýrsla Vesturlandsdeildar fyrir starfsárið 2013-1014
Í stjórn voru:
Erla Linda Bjarnadóttir . . . . . . . . . . . . . . formaður
Ingibjörg Hulda Björnsdóttir . . . . . . . . . varaformaður
Barbro Elisabet Glad  . . . . . . . . . . . . . . . gjaldkeri
Kolbrún Katarínusardóttir . . . . . . . . . . . ritari
Jóhanna Sigurvinsdóttir . . . . . . . . . . . . meðstjórnandi
Aðalfundur Vesturlandsdeildar haldinn í Edduveröld í Borgarnesi.
Fráfarandi formaður Erla Linda Bjarnadóttir fór yfir helstu mál
starfsársins. Síðasti aðalfundur var haldin á Veitingastaðnum Galító
á Akranesi þann 6. okt. 2013. Mæting félaga var mjög góð. Kristín Á
Guðmundsdóttir, formaður Sjúkraliðafélags Íslands mætti á svæðið
og kynnti nýja kjarasamninga við ríkið og þær áherslur sem voru.
Eftir venjuleg aðalfundastörf var borðaður góður matur og Heiðar
snyrtir skemmti okkur eins og honum er lagið.
Félagsstjórnarfundir voru 5 á árinu. Félagsfundir hjá stjórn
Sjúkraliðafélags Íslands voru 4 á árinu, og var 23. fulltrúaþing
Sjúkraliðafélags Íslands haldið 14. maí 2014.
Á þinginu var farið í gegn um þá kjarasamninga sem hafði náðst
að semja um til eins árs. Samningarnir voru samþykktir, en ekki
nema rétt 48% þáttaka var í kosningunum. Þann 4. – 7. júní var
ráðstefna EPN haldin í Helsinki og var hún mjög áhugaverð. Þann 8
júní var svo haldið til Danmerkur þar sem við gistum við þröngt þing
í íbúð sjúkraliðafélagsins til að taka þátt í ráðstefnu Nordisk forum
í Malmö 12 – 14 júní í Svíþjóð . Sú ráðstefna var um kvenréttindi
eða mannréttindi, og sótti formaður mikið af fyrirlestrum um
aðstæður kvenna í hinum ýmsu ríkjum. Mest kom þó á óvart hvað
konur í stórborgum Noregs, Danmerkur og Svíþjóðar virðast líða
fyrir að vera konur. Konur í stjórnarstöðum eru að fá hótunarbréf
og hringingar til að hræða þær (svo þær haldi sig nú í eldhúsinu).

Fundur með vesturlandsdeild
Þessir fyrirlestrar höfðu mikil áhrif á mig og gerðu mig stolta af að
vera íslensk kona. Eftir sumarfrí hefur verið félagsstjórnarfundur
og verður annar ásamt trúnaðarmannafundinum og aðalfundi
SLFÍ þann 16. og 17. okt. Að loknum aðalfundi um 17:30 verður
opnunarhátíð Félagsmiðstöðvar SLFÍ á Grensásvegi 16. (gengið inn
beint af bílaplaninu) og eru allir félagsmenn velkomnir.
Á þessum aðalfundi fer svo fram kosning á nýrri stjórn
Vesturlandsdeildar og þær sem hafa boðið sig fram eru:
Guðbjörg Sólveig Sigurðardóttir sem formaður.
Sigríður Helga Skúladóttir sem gjaldkeri.
Sandra Dögg Björnsdóttir sem ritari.
Rakel Bryndís Gísladóttir
Guðlín Erla Kristjánsdóttir sem meðstjórnendur.
Ég óska hinni nýju stjórn góðu gengi á komandi árum og vil
þakka í leiðinni kærlega fyrir mig. Að lokum vil ég minna sjúkraliða
á það í komandi kjarabaráttu að samstaða er afl sem ekkert fær
staðist.

Ársskýrsla Vestfjarðadeildar starfsárið 2013-2014
Í minni tíð sem formaður hef ég halda fundi með deildinni eftir
hvern félagsstjórnarfund og upplýst félagsmenn um það efni og
umræður sem þar fóru fram og einnig það sem er á döfinni hjá
félaginu.
Þetta fyrirkomulag hefur mælst vel fyrir, spunnist hafa upp
umræður og margar ólíkar skoðanir komið fram.
Þess utan voru fastir fundir: - Litlu jólin með hjúkrunarfræðingum
í Húsinu - Vorfundur í húsinu. Eftir fund kom Björg Guðmundsdóttir
frá Bolungarvík tók okkur í hláturjóga, þar sem við náðum að hlæja,
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slaka á og brosa. Fagdeildin bauð uppá fræðslufund í fjarfundi , þar
voru of fáir sem nýttu sér góða fræðslu. En þeir sem komu voru
ánægðir með að fá fræðslu í fjarfundi
Ég kynnti EPN ráðstefnuna í Tjöruhúsinu og var áhuginn á
ráðstefnunni mikill og tilhlökkun um að halda hana í Reykjavík
næst . Aðalfundurinn var haldin 24. október á Hótel Ísafirði. Þar var
farið yfir störf félagsins á árinu, lagðir fram reikningar til samþykkis
og kosið í stjórn.
Sú breyting varð á stjórninni að Guðbjörg Hjartardóttir gekk úr

stjórn sem varaformaður og við tók Bergdís Sveinsdóttir sem áður
gengdi stöðu formanns.
Til formanns var kosin Linda Björk Óskarsdóttir en að öðruleiti
helst stjórnin óbreytt. Guðbjörgu var þakkað fyrir vel unnin störf í
þágu félagsins . Á fundinn mætti Elín Marta Eiríksdóttir sjúkraþjálfi
og hélt fyrir okkur erindi um gigtarsjúkdóma og endurhæfingu
tengda þeim og að lokum var boðið uppá súpu, brauð og kaffi.
Það sem stendur uppúr á þessu ári sem formaður deildarinnar
er ferðin á EPN Evrópuþing sjúkraliða. Finnar buðu heim að þessu
sinni og eiga þeir lof skilið fyrir góða ráðstefnu og höfðinglegar
móttökur. Hér koma nokkrir gullmolar sem ég skrifaði hjá mér á
ráðstefnunni frá fjölmörgum fyrirlesurum sem allir höfðu gott
innsýni í okkar störf og starfsumhverfi þó þeir höfðu hver og einn
ólíkan bakgrunn: - Hvernig þróunin í gegnum öldina breyttist
t.d konur fóru út á vinnumarkaðinn og mesta uppfinning í
heilbrigðismálum voru vatnssalernin og kæliskápar. Þetta eru
hlutir sem okkur finnst sjálfsagðir nú og þekkjum ekki lífið án þeirra.
Umræður um vinnugleði,vellíðan á vinnustað og góðann yfirmann.
Hvernig er góður yfirmaður? Hann á að taka á vandamálum,
einelti viðgangist ekki, upplýsingaflæðið sé gott, gagnrýni, lof
,vera metin og fastráðning var ofarlega í umræðunni. Og ekki má
gleyma bölvunarkassanum sem greitt var í 1- 5 kr ef talað var um
hjúkrunarfræðing, þar sem það átti bara að tala um okkur og okkar
framtíðarsýn. Prófessor Marja Liisa Manka var sá fyrirlesari sem
vakti mestann áhuga minn. Ég er búin að skoða margar greinar
eftir hana á netinu. Þessar setningar eru frá henni á rástefnunni: Viðvera, nærvera og traust . Muna að heilsa hvort öðru . - Vinnugleði
, ekki kvarta og klaga, líf án vandamála er leiðinlegt líf. Mér fannst
líka gaman að bera saman viðhorf stéttarinnar milli landa og svo
hvernig viðhof við fáum hér heima frá öðrum stéttum og okkur
sjálfum. Að lokum vil ég þakka félagsstjórninni og Gunnari fyrir
góð kynni og ánægjulegt samstarf í þessi tvö ár sem ég hef starfað
sem formaður og á vonandi eftir að hitta ykkur á árinu. Kær kveðja
Bergdís Sveinsdóttir
Námskeið var haldið í “Umhirðu og umgengni fylgihluta 18.
nóvember sl. Hingað vestur kom kennarinn með morgunvél og fór

með kvöldvél. Vel sótt og fínt námskeið, allir sammála hvað það er
betra þegar kennslan er á staðnum.
Evrópudagur sjúkraliða
Evrópudagur sjúkraliða er 26. nóvember ár hvert og ákveðið er að
þema dagsins árið 2013 verði álag í starfi stéttarinnar. Mikilvægt
er að sjúkraliðar geri mikið úr deginum og verði sýnilegir m.a. í
blaðaskrifum og í fjölmenni.
Í tilefni af Evrópudeginum fengum við sendar þessar fínu nælur
sem myntu á álagið sem sjúkraliðar eru undir alla daga ársins. Þær
vöktu upp umræður og athugasemdir frá skjólstæðingum okkar.
• Álag sem fylgir því að vita að sjúklingar t.d. í heimahjúkrun fær
ekki þá hjúkrun sem hann þarf. Sjúkraliðinn fær ekki frið heima
né með símann sinn.
• Mikil undirmönnun en er samt ætlað að vinna það sem öðrum er
ætlað að gera.
• Sjúkraliðar eru meðvirkir og það veldur álagi. Endalausar og
miklar breytingar mánuðum og árum saman.
• Edenstefnan veldur einnig auknu álagi þar sem stefnan er notuð
til sparnaðar en ekki þeirri hugmyndafræði sem ætti að passa á
öllum stofnunum.
Kynningarfundur um kröfugerð félagsins með formanni og
framkvæmdastjóra félagsins, Kristínu og Gunnari Erni var frestað
í tvígang vegna ófærðar í lofti en svo tókst þetta mánuði seinna en
áætlað var, eða um miðjan des. 11 sjúkraliðar mættu og áttum við
góðan og gagnlegan fund með þeim.
Á haustönn útskrifaðist einn sjúkraliði frá MÍ
Kosning fór fram á trúnaðarmanni í heimahjúkrun þar sem
Heiðrún Björnsdóttir hætti störfum hjá stofnunni. Við starfinu
tók Sólveig Guðnadóttir. Aðstoðar/vara trúnaðarmaður er Sigrún
Hinriksdóttir .
Ísafjarðarbær, 17.01.2014.
Bergdís Sveinsdóttir
Formaður Vestfjarðadeildar.

Ársskýrsla Norðurlandsdeildar vestri starfsárið 2013-2014
Aðalfundur Norðvesturdeildar sjúkraliða var haldinn
laugardaginn 25. október 2014 í sumarbústað SLFÍ í Varmahlíð,
boðið var upp á Kjúklingasúpu og meðlæti að hætti ritara
og kaka að hætti formanns Ekki var góð mæting, allir svo
uppteknir. Ný stjórn var kjörin á aðalfundi þann 8 nóvember
2013

Guðrún Elín Björnsdóttir formaður,
Sigurlaug Dóra Ingimundardóttir . . . . . varaformaður,
Stefanía Jónsdóttir . . . . . . . . . . . . . . . . . gjaldkeri,
Geirlaug Jónsdóttir  . . . . . . . . . . . . . . . . ritari,
Albert Stefánsson . . . . . . . . . . . . . . . . . .meðstjórnandi
Birna Lúkasardóttir . . . . . . . . . . . . . . . . endurskoðandi.
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Stjórn Norðvesturlandsdeildar hefur haldið 4 stjórnarfundi
og tvo félagsfundi einn á Sauðárkróki og einn á Blönduós.
Formaður sótti EPN ráðstefnuna 4. júní sem haldin var í Helsingi
höfuðborg Finnlands.
Formaður sótti 4 félagsstjórnarfundi, auk þess sem formaður
sótti Fulltrúaþing félagsins og fundi trúnaðamannaráðsins.
Trúnaðarmenn hjá Heilbrigðisstofnuninni á Sauðárkróki eru
Sigurlaug Dóra Igimundardóttir fyrir Deild 1 og Deild 2, Guðrún
Elín Björnsdóttir fyrir Deild 3 og Deild 5. Trúnaðarmaður hjá
Heilbrigðisstofnuninni á Blönduós er Þóra Sverrisdóttir. Sú
nýbreytni var hjá stjórninni að setja upp viðburðadagatal inn
á síðu deildarinnar.
Stefnan er að hrista hópinn saman og reyna að gera eitthvað
saman flesta mánuði yfir vetrartímann og hefur það reynst
mjög vel. Einnig var ákveðið að gera facebookarsíðu fyrir
deildina og tók varaformaðurinn það að sér. Sjúkraliðar hafa
verið mjög duglegar að sækja námskeið hjá Símenntun og
einnig námskeiðin sem Helga Dögg sér um á Akureyri.
27. nóv 2013 komu Kristín Á Guðmundsdóttir formaður SLFÍ
og Gunnar Örn Gunnarsson framkvæmdastjóri SLFÍ og kynntu
kröfugerð sjúkraliða. Þau komu frá Blönduós þar sem þau voru
með eins fund.
Kristín og Gunnar fóru yfir þær kröfur sem sjúkaliðar um
allt land settu fram og tekið hefur verið saman í kröfugerð.
Gerum kröfur um að 80% vinnu 100% laun, einnig var talað
um vinnuöryggi en það hefur borið á því að í öllum þessum
niðurskurði finnst fólki það ekki öruggt með sína stöðu.

mars 2014 kl:17:15 og stigu upp í rútu þar. Ferðinni var heitið
fram í bjórverksmiðjuna Gæring. Árni tók vel á móti okkur og
bauð velkomnar, síðan fór hann að gefa okkur bjór að smakka
og sagði frá sögu verksmiðjunnar en hann hóf starfsemina í
febrúar 2011 með það í huga að auka flóruna í bjórmenningu
Íslendinga.
Að þessu loknu var farið aftur í rútu og haldið í
Sauðárkróksbakari þar sem beið okkur súpa, brauð og
kjúklingasalat og kaffi með sætindum á eftir. Þessa ferð
skipulögðu “skemmtinefndin” Lulla, Gilla og Ásta Karen og
færum við þeim kærar þakkir fyrir. En áður en þær sögðu af sér
settu þær embættið yfir á hendur Jakobínu, Hönnu, Sædísar,
Ingibjargar og Birnu á Blönduós

FYRIRLESTUR Ingibjörg Ásta Sigurðardóttir sjúkraliði og
hjúkrunarfræðingur á Heilbrigðisstofnun Sauðárkróks hélt
fyrirlestur þann 6. maí 2014 um LÍKNANDIMEÐFERÐ OG
LÍFSLOKAMEÐFERÐ Þetta var mjög góður fyrirlestur um
meðferðir sem við allar þekkjum er samt gott að rifja upp.
Eftir fyrirlesturinn voru fjörugar umræður um málefnið. Hefði mátt
vera betri mæting. FRÆÐSLA Í SKYNDIHJÁLP OG ENDURLÍFGUN
Karl Lúðvíksson var með 3ja tíma fræðslu/námskeið þann 14
október og 21 október. Kennslan fór fram á Heilbrigðisstofununinni
á Sauðárkróki. Þetta var verkleg kennsla sem var sett upp
þannig: Aðkoma að slysi – streituviðbrögð – 4 grundvallaratriði
skyndihjálpar Aðskotahlutur í öndunarvegi Meðvitundarleysi og
hliðarlega Bráðaofnæmi og notkun adrenalínpenna Endurlífgun
og notkun hjartastuðtækis. Mæting var mjög góð, 11 konur fyrri
HITTINGUR 15 sjúkraliðar (10 sjúkraliðar á Sauðárkróki og daginn og 13 konur seinni daginn. Voru sjúkraliðar mjög ánægðar
5 sjúkraliðar á Blönduós) mættu við Sauðárkróks bakarí 13 með kennsluna og fannst þetta vera mjög þarft.

Ársskýrsla Austurlandsdeildar, starfsárið 2013-2014
Aðalfundur Austurlandsdeildar var haldinn laugardaginn 17.
nóvember 2014 á Hótel Öldunni. Formaður bauð alla velkomna og
byrjað var á því að syngja afmælissöng fyrir Soffíu Sigbjörnsdóttur
þ.s. hún átti afmæli þennan dag.
Fundarstjóri var kosin Lilja Viðarsdóttir og Jóhanna Pálsdóttir kosin
ritari.
Skýrsla formanns.
Farið var yfir síðasta starfsár deildarinnar.
Gjaldkeri lagði fram reikninga(á tölvuskjá).
Farið var yfir þá og teknar niður athugasemdir vegna þeirra og
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málin rædd. Reikningar voru samþykktir. Lögð fram fjárhagsáætlun
Austurlandsdeildar og hún var samþykkt. Kosning deildarkjörinna
skoðunarmanna næstu tvö árin, þær Bryndís Aradóttir og
Soffía Sigbjörnsdóttir. Kosning fulltrúa deildarinna til setur á
fulltrúarþingi SLFÍ samkvæmt ákvæðum 18.gr. laga félagsins.
Stefanía Stefánsdóttir, formaður og Margrét Sigbjörnsdóttir
gjaldkeri sækja það. Svanhvít Antonsdóttir(Dandý) sagði sögu sína
„frá sjúkrabeði til járnkarls“ fyrirlestur hennar var fræðandi, léttur
og skemmtilegur þrátt fyrir hennar erfiða sjúkdómsferli og er hún
sannkölluð hetja að okkar mati.
Þann 17. nóvember 2013 tók nýja stjórnin við og er þetta

Þann 24. maí útskrifuðust tveir sjúkraliðar úr Verkmenntaskóla
Austurlands og formaður afhenti nýútskrifuðum sjúkraliðum
blómvönd og óskaði þeim til hamingju.

Fundur með austurlandsdeild
búið að vera bæði gaman og erfitt, en þann 26. nóvember
sl. var Evrópudagur sjúkraliða, barmmerki voru send út sem
sjúkraliðar báru þann daginn með stolti. Í febrúar 2014 var fyrsti
félagsstjórnarfundurinn sem formaður sótti.
Í mars kom Kristín Á. Guðmundsdóttir formaður SLFÍ og Gunnar
Örn Gunnarsson framkvæmdastjóri SLFÍ á fund með stjórn HSA og
trúnaðarmönnum. Dagskrá fundarins var breyting á vaktarskrám,
starfskjöri og vinnutímum hjá sjúkraliðum á Neskaupstað ásamt
breytingum í heimahjúkrun, þar sem uppsagnir þeirra voru
yfirvonandi, komið var til móts við þær í heimahjúkrun og deilan
leystist.
Haldinn var fundur með trúnaðarmönnum á Austurlandi í apríl
og var fundurinn vel sóttur, rætt var um stubbavaktirnar, kaup
og kjör, vinnuálag og hvort ekki skyldi kalla út á auka vaktir. Í
maí sótti formaður félagstjórnarfund og fulltrúaþing félagsins,
í sama mánuði var námskeið, sár og sárameðferð sem var haldið
á Egilsstöðum námskeiðið var skemmtilegt og gagnlegt sem
sjúkraliðar mættu vel á. Síðar sama dag var haldinn vorfundur á
Gistiheimilinu á Egilsstöðum og var mjög góð mæting. Eiríkur
Þorri sjúkraflutningamaður mætti og kynnti LUCAS og var
með sýnikennslu ásamt fyrirlestri. Stungið var uppá að stofna
fésbókarsíðu sem var gert, nefnist síðan Austurlandsdeild
Sjúkraliða.

Í lok maí var skrifað undir kjarasamninga til eins árs.
Í byrjun júní sótti formaður ráðstefnu Evrópuþings sjúkraliða
EPN sem haldið var í Helsingi höfuðborg Finnlands Eftir EPN
var haldið til Malmö á jafnréttisráðstefnuna Nordisk Forum,
það var mjög skemmtilegt að fá að taka þátt í svona stórum
viðburði.
Í byrjun september var haldin fræðslufundur sem deildar
sjúkraliða með sérnám heldu, hann var sendur út í fjarfundi
í gegnum Austurbrú á Egilsstöðum. Fyrirlesarar voru Auður
Axelsdóttir iðjuþjálfi og fjallaði hún um málefni geðfatlaðra. Jóna
Ingibjörg Jónsdóttir hélt einnig fyrirlestur um aldraða og kynlíf. Því
miður var mjög dræm mæting en aðeins tvær mættu.
Í september var haldinn félagsstjórnarfundur félagsins
sem formaður sótti, mánuði seinna í október fór formaður á
trúnaðarmannaráðsfund og opnunarhátíð félagsaðstöðu sjúkraliða
sem var síðar sama dag.
Þann 24. okt. var námskeiðið öldrun og heilabilun sem Selma R
Klementsdóttir iðjuþjálfi hjá HSA sá um, en þangað mætti alls 14
sjúkraliðar, og var almenn ánægja með námskeiðið, fyrirhugað er
að halda annað námskeið með vorinu.
Á þessu ári voru haldnir alls átta stjórnarfundir. Jóhanna
Pálsdóttir kemur inn í stjórnina í stað Söndru Guðmundsdóttur og
verður hún ritari. Fundi slitið kl 18.30 og þá var boðið til kvöldverðar
að hætti Hótel Öldunnar og var hann mjög vel heppnaður.
Stjórn Austurlandsdeildar sjúkraliða SLFÍ eru:
Stefanía Stefánsdóttir . . . . . . . . . . . . . . . . . formaður
Margrét Sigbjörnsdóttir . . . . . . . . . . . . . . . .gjaldkeri
Jóhanna Pálsdóttir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ritari
Ingibjörg Aðalsteinsdóttir . . . . . . . . . . . . . . varaformaður
Bergrún Hafsteinsdóttir . . . . . . . . . . . . . . . .meðstjórnandi

Ársskýrsla Suðurlandsdeildar, starfsárið 2013-2014
Suðurlandsdeild SLFÍ hélt aðalfund sinn 19. nóvember 2013.
Að þessu sinni var komið saman í Tryggvaskála á Selfossi. Fundarstjóri
var kosin Sigurbjörg Dögg Finnsdóttir.
Engar breytingar urðu á stjórn en gerð var breyting á fræðslu og
skemmtinefnd.
Fyrir nokkrum árum voru þessar tvær nefndir sameinaðar en nú
voru þær aðskyldar á ný.

Í fræðslunefnd héldu áfram Kolbrún Jónsdóttir og Guðbjörg
Hjaltadóttir.
Nýtt fólk kom í skemmtinefnd þær Sigurbjörg Dögg Finnsdóttir,
Sunna Sturludóttir og Ragnheiður Þórarinsdóttir. Þeim bíður
það krefjandi verkefni að setja af stað undirbúning fyrir afmæli
Suðurlandsdeildar 2015, þegar hún verður 35 ára.
Eftir að fundi lauk var boðið upp á léttar veitingar.
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Frá aðalfundi Suðurlandsdeildar 2014

Sjúkraliðar Suðurlandsdeildar á leið í vorferð í Þórsmörk

Sjúkraliðaneminn Þórunn Ásta Helgadóttir sem einnig er í
söngnámi kom og söng fyrir fundargesti við undirleik kennara síns.
Skemmtinefndin hélt happadrætti og var almenn ánægja með
fundinn.
Á fyrsta fundi stjórnar var skipti með sér verkum. Þær breytingar
urðu að Kristín L. Guðmundsdóttir hætti sem ritari og Aðalheiður
Einarsdóttir tók það að sér.
Að keppa í hjúkrun er skemmtileg nýjung. Íslandsmeistaramót
Iðn- og verkgreina er haldið á tveggja ára fresti og var nú 6. 7. og 8.
mars í Kórnum, Kópavogi. Sjúkraliðafélagið fór þess á leit við deildina
að hún 3 aðstoðaði tvo keppendur frá FSu. Óhentugt þótti að aðstoða
þær í skólastofu sinni og brugðið á það ráð að fá aðstöðu í herbergi
á HSu. Þar var sett upp sjúkrastofa og fóru fram æfingar þar. Vil ég
þakka ráðamönnum HSu fyrir að aðstoða okkur með þessum hætti.
Formaður fór á tvo fundi á Grensásveginum vegna undirbúnings.
Keppnin þótti takast vel og vona ég að það sé komið til að vera að
FSu taki þátt.
Á starfsárinu hefur formaður farið á fjóra félagsstjórnarfundi auk
fulltrúarþings og trúnaðarráðsfundar í október.
Á þinginu var Margrét Auður Óskarsdóttir annar tveggja þingforseta.
Suðurlandsdeildin hafði tvo þingfultrúa þær Helgu og Margréti Auði.
Stjórnin boðaði trúnaðarmenn á svæði Suðurlandsdeildar til fundar
í lok mars. Hafði dregist að boða fundinn því haldið var í vonina að
búið væri að ganga frá einhverjum kjarasamningum áður. Það gekk
ekki eftir en haldinn var góður fundur og skiptust trúnaðarmenn á
upplýsingum. Farið var yfir áhersluatriði og er þessi fundur mjög
mikilvægur fyrir trúnaðarmenn.
Fræðslunetið heldur vel utan um námskeið fyrir sjúkraliða og eru
þau yfirleitt vel sótt. Vona ég að sjúkraliðar haldi áfram að sinna
símenntun sinni vel. Einnig minni ég á Framvegis og námskeiðin þar,
mörg þeirra er hægt að taka í gegnum fjarfund heima við.
Formaður sótti ráðstefnu til Finnlands í Helsinki í júní í tengslum
við aðalfund EPN. Aðalfundurinn EPN sendi frá sér ályktun um að

heilbrigðisstarfsfólk eigi rétt á að vera í fullri vinnu í heilbrigðiskerfinu.
Sannarlega mál sem taka verður á.
Reykjavíkurdeildin var búin að áforma dagsferð í Þórsmörk. Úr varð
að þrem öðrum deildum var boðið að taka þátt. Suðurlandsdeild,
Suðurnesjadeild og Vesturlandsdeild. Rétt um 90 sjúkraliðar fóru á
tveimur rútum, fjórir þátttakendur héðan af suðurlandinu. Frábær
ferð í góðu veðri og haustlitirnir skörtuðu sínu fegusta 18. september.
Fjórir kjarasamningar voru undirritaðir á árinu og voru þeir til eins
árs. Suðurlandsdeildin á einn fulltrúa í kjaramálanefnd, Margréti
Auði Óskarsdóttur. Mikil vinna er hjá nefndarmönnum í tengslum við
kjarasamninga og fer sú vinna senn af stað aftur. Trúnaðarmannaráð
SLFI lagði grunninn að þeim áherslum sem unnið var eftir fyrir
síðustu kjarasamninga og verður áfram unnið með þær í komandi
kjarasamningum.
Á Evrópudaginn 2013 var minnt á það álag sem er á sjúkraliðum
og send voru barmmerki sem sjúkraliðar voru hvattir til að bera til
að vekja athygli á því. Á næsta leyti er Evrópudagurinn og viljum við
að þemað sé jákvæðni og gleði. Minnum á hvað sjúkraliðar gera og
geta. Trúnaðarráðsfundur var haldinn í október. Á hann voru boðaðir
allir trúnaðarmenn á landinu. Alment góð mæting en mætti vera
betri, trúnaðarmenn hafa rétt til að vera í fríi og sækja svona fund.
Fundurinn var haldinn í nýjum sal á Grensásveginum og seinna
sama dag var nýja félagsaðstaðan tekin formlega í notkun með
móttöku. Þar var boðið upp á veitingar og margir gestir fluttu ávörp.
Nokkrir listamenn sem einnig eru sjúkraliðar sýndu verk sín. Fríður
Hannesdóttir var okkar kona og sýndi glerlist.
Að lokum vil ég vekja athygli á sjúkraliðatali sem verið er að vinna
að. Trúnaðarmenn eiga að vera virkir og hvetja sína umbjóðendur til
að senda þær upplýsingar sem beðið er um.
Síðast en ekki síst vil ég þakka þeim sem sitja í stjórn og nefndum
fyrir gott samstarf á árinu. Og ekki má gleymast að þakka hversu
gott er að leyta til skrifstofunnar á Grensásvegi en hún er öllum
sjúkraliðum opin.
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Ársskýrsla Vestmannaeyjadeildar, starfsárið 2013-2014
Aðalfundur Vestmannaeyjadeildar Sjúkraliðafélags Íslands var
haldinn í Arnardrangi miðvikudaginn 12 nóvember 2014 kl.
20:00, á fundinn mættu 19 manns en í Vestmannaeyjadeildinni
eru skráðir 39 félagsmenn.
Fundarstjóri á fundinum var Sigurlaug Böðvarsdóttir.
Formaður fór í grófum dráttum yfir starf sitt fyrir hönd
félagsins á síðasta ári. Kristín Á. Guðmundsdóttir, formaður
sjúkraliðafélagsins kom til okkar í byrjun nóvember í fyrra
og kynnti okkur kröfugerðir sem kæmu fram í komandi
kjaramálaviðræðum. Mjög vel var mætt á þennan fund. Á
Evrópudegi sjúkraliða báru sjúkraliðar í Vestmannaeyjum merki
sem voru búin til í tilefni þessa dags og Ásdís Emilía Björgvinsdóttir
skrifaði grein sem birt var í Eyjafréttum. Í endaðan nóvember í
fyrra var vel heppnaður jólafundur sem haldinn var í Svölukoti og
áttum við yndislega kvöldstund saman. Matur var frá Einsa kalda
og eftirréttir frá starfsfólki heilsugæslunnar sem héldu fundinn.
Þrír sjúkraliðar áttu 15 ára útskriftarafmæli 2013 og voru þeir
heiðraðir með gjöfum í tilefni þess. Ný nefnd var kosin til að halda
næsta jólafund. Í desember 2013 voru þrír sjúkraliðar útskrifaðar
þær Arna Hlín Ástþórsdóttir, Guðrún Eydís Eyjólfsdóttir og María
Rós Sigurbjörnsdóttir. Svo skemmtilega vill til að þær eru allar
fæddar í desember 1993 og Guðný Bjarnadóttir ljósmóðir og
kennari þeirra tók á móti þeim öllum þegar þær fæddust og eru
tvær þeirra fæddar á aðfangadag. Í maí sl. voru fjórir sjúkraliðar
útskrifaðir frá FÍV Donna Ýr Kristinsdóttir, Kolbrún Anna
Rúnarsdóttir, Jónína Björk Hjörleifsdóttir og Þórunn Ingólfsdóttir.
Fjölskyldudagur
Vestmannaeyjardeildar
var
í
sjúkraliðalundinum 27. maí, þar voru hendur teknar fram úr
ermum og hreinsað, klippt og borið á. Eftir annansaman dag
var boðið upp á grillaðar pylsur og gos.
Formaður hefur farið á fjóra Félagsstjórnarfundi á árinu og
var við vígslu á nýrri félagsmiðstöð Sjúkraliðafélags Íslands sem
er staðsett á Grensársveginum. Öll aðstaða er til fyrirmyndar og
býður upp á mikla möguleika t.d er tveir salir sem hægt er að
gera að einum góðum sal fyrir fundi eða að hafa tvo fundi í
einu.
EPN fundur var haldin 4. júní s.l. í Helsínki í Finnlandi. Innan
Evrópusambands sjúkraliða eru um 100 þúsund sjúkraliðar
sem koma frá Íslandi, Danmörku, Færeyjum, Noregi ,Finnlandi
og Lúxemborg. Á vegum Sjúkraliðafélags Íslands mættu
16 manns sem var samheldinn og skemmtilegur hópur. Á
fundinum voru tvær ályktanir samþykktar, önnur samþykktin
er að heilbrigðisstarfsfólk eigi rétt á fullri vinnu og hin að

Fundur með Vestmannaeyjadeild
fjölga verður sjúkraliðum. Næsti fundur EPN verður haldin á
Íslandi 2016. Jafnréttisráðstefnan Nordiskt Forum var haldið í
Malmö í Svíþjóð um miðjan júní það vorum átta sem mættu
á vegum sjúkraliðafélagsins en um 20 þúsund gestir voru á
ráðstefnunni og þar af voru um 350 frá Íslandi. Á lokahátíð
voru jafnréttisráðherrum Norðulandanna afhentar formlegar
lokaniðurstöður Nordiskt forum. í þessu lokaskjali voru
ráðherrarnir hvattir til að virða sáttmála sem skrifað var undir
í Peking 1995 en þar lofuðu ríkisstjórnir landanna að virða
kynjasjónarmið í öllu sínu starfi og sjónarmiðum. Í lokaskjalinu
voru 63 kröfur sem ríkisstjórnir Norðurlandanna voru hvattar til
að bregðast við og þar af voru fimm lykilkröfur.
Skrifað var undir stofnanasamning við HSVe í september 2014
stofnanasamningar við stofnunina voru lausir í mars 2013.
Um miðjan september komu þrír sjúkraliðar sem starfa
á bráðamóttökunni í Fossvogi í heimsókn til okkar þau
skoðuðu sjúkrahúsið og fengu góða fræðslu hjá Eydísi
hjúkrunarforstjóra og einnig kíktu þau á lundinn okkar og voru
mjög hrifin af honum þau héldu að þetta væri eina deildin sem
væri með svona lund og hrósuðu okkur mikið fyrir hann. Rósa
Sigurjónsdóttir hefur haft yfirumsjón með lundinum okkar og
á hún mikið hrós skilið fyrir alla þá vinnu sem hún hefur lagt í
hann.
Evrópudagur sjúkraliða 26. nóv. n.k. Sú hugmynd hefur
komið fram að við bjóðum samstarfsfólki okkar í kaffi á þessum
degi til að minna á okkur. Vel var tekið í þá hugmynd.
Anna Ingibjörg Lúðvíksdóttir lagði fram reikninga félagsins
sem voru samþykktir.
Ferðanefnd kynnti fyrirhugaða ferð og stefnt er að fara 30.
apríl n.k til Brighton í ferðanefnd eru Bjarney Pálsdóttir, Guðný
Halldórsdóttir, Hjördís Kristinsdóttir og Sólveig Þóra Arnfinnsdóttir.
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Þyrí Ólafsdóttir og Ingibjörg Þórhallsdóttir stjórnuðu kosningu
stjórnar, en tvær nýjar komu inn í stjórnina þær Vilborg Þórunn
Stefánsdóttir og Þórunn Ingólfsdóttir og úr stjórn gengu Ásta
Halldórsdóttir og Sigríður Guðbrandsdóttir og var þeim þakkað
fyrir vel unnin störf.
Í nýrri stjórn eru:
Áslaug Steinunn Kjartansdóttir  . . . . . . . . formaður
Anna Ingibjörg Lúðvíksdóttir . . . . . . . . . . . varaformaður
Vilborg Þórunn Stefánsdóttir . . . . . . . . . . . gjaldkeri
Dagmar Skúladóttir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ritari
Þórunn Ingólfsdóttir . . . . . . . . . . . . . . . . . . meðstjórnandi

Nefndir sem kosið var í:
Uppstillingarnefnd:
Þyrí Ólafsdóttir
Ingibjörg Þórhallsdóttir
Skoðunarmenn:
Sigríður Gísladóttir
Elín Sigríður Björnsdóttir
Fræðslunefnd:
Þórunn Halldórsdóttir
Þyrí Ólafsdóttir Kjaramálanefnd:
Áslaug Steinunn Kjartansdóttir
Vilborg Stefánsdóttir

Ársskýrsla sérdeildar, starfsárið 2013-2014
Viðburðir í tímaröð
Bíókvöld:
Sú nýbreytni var að deildin hélt bíókvöld þann 26. mars, sýningin
var í fundarsal SLFI að Grensásvegi 16. Boðið var upp á popp og
kók eins og á við á bíósýningum. Sýnd var myndinn Side Effects eftir
leikstjórann Steven Soderbergh og hefur hann fengið mörg verðlaun
fyrir myndina þ.á.m. Óskarsverðlaunin. Áhugaverð mynd þar sem
aðalpersónan glímir við þunglyndi. Umræður voru í lokin.

Aðalfundur:
Aðalfundur Deildar sjúkraliða með sérnám var haldinn fimmtudaginn
23. október 2014 kl. 17 í nýrri félagsaðstöðu SLFÍ að Grensásvegi 16.
þetta er glæsileg aðstaða sem hentar vel til fundarhalda.
Fundarstjóri var Magdalena S. Kristjánsdóttir, ritari var Jakobína
Rut Daníelsdóttir. Ein breyting var gerð á stjórn deildarinnar en
Ingunn Ingþórsdóttir fór úr stjórninni og í hennar stað kom Jakobína
Rut Daníelsdóttir

Núverandi stjórn er því:
Halldóra Lydía Þórðardóttir . . . . . . . . . . . . . .  Formaður:
Magdalena S. Kristinsdóttir . . . . . . . . . . . . . .  Varaformaður
Jakobína Rut Daníelsdóttir . . . . . . . . . . . . . .  Gjaldkeri
Bára Hauksdóttir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ritari
1) Auður Axelsdóttir: iðjuþjálfi, forstöðumaður Hugarafls.
Fyrirlestur Auðar fjallaði um „finnsku“ aðferðina, en þar er lögð Jóhanna Traustadóttir  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Meðstjórnandi
áhersla á að koma til móts við fólk í geðrofi með hlustun og Tillaga kom frá stjórn um að Jóhanna Traustadóttir færi yfir og
samræmdi reglur deildarinnar og var það samþykkt.
nærveru.
2) Ingibjörg Jóna Jónsdóttir: hjúkrunar- og kynfræðingur.
Fyrirlestur Ingibjargar Jónu fjallaði um kynlíf, ást og öldrun. Önnur mál:
Það má ekki gleyma því að þó að fólk sé veikt og aldrað er nánd Haldnir voru 6 stjórnarfundir á árinu og vil ég nota tækifærið til að
þakka stjórninni samstarfið á árinu og Ingunni fyrir vel unnin störf .
hverjum einstaklingi nauðsynleg.
Beiðni kom frá Kristínu Á. Guðmundsdóttur, formanni Sjúkraliðafélags
Báðir þessir fyrirlesarar vöktu okkur til umhugsunar og ígrundunar Íslands, um að fulltrúar frá Deild sjúkraliða með sérnám myndu
aðstoða eftirlaunadeild Sjúkraliðafélags Íslands með fræðslu.
í starfi.
Fræðsludagurinn var sendur út til landsbyggðarinnar í gegnum Jakobína Rut Daníelsdóttir tók að sér að undirbúa þá vinnu en beiðni
fjarfundarbúnað til eftirfarandi staða: Ísafjarðar, Egilsstaða, Hafnar var síðan afturkölluð, þar sem eftirlaunadeildin var búin að leysa
í Hornafirði og Vestmannaeyja. Vegna tæknilegra örðugleika urðu málið.
Halldóra Lydía Þórðardóttir
Akureyringar að draga sig í hlé á síðustu stundu.
formaður
Fræðsludagur:
Fræðsludagurinn var haldinn 10. september að Grettisgötu 89 í húsi
BSRB. Fyrirlesarar voru að þessu sinni tveir.
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Ársskýrsla eftirlaunadeildar, starfsárið 2013-2014
Aðalfundur eftirlaunadeildar var haldinn að Grensásvegi 16 í október
2014. Fram kom í skýrslu formanns deildarinnar að fjölgun í deildinni
sé umtalsverð en þeir sem ná eftirlaunaaldri verða sjálfkrafa meðlimir í
deildinni. Vegna þess fjölda aldraðra sem í deildinni eru skiptast á skin
og skúrir þar sem ár hvert þarf að kveðja samferðamenn vegna lífsloka.
Fundarmenn stóðu upp og vottuðu þeim látnu virðingu sína.
Deildin hélt fjóra stjórnarfundi, þrjá vinnufundi og jólafund að auki.
Úr stjórn gengu á síðasta áti þær Hlín Guðjónsdóttir, Sigrún
Guðmundsdóttir og Aðalbjörg Jónsdóttir. Þeim er þökkuð velunnin störf
í þágu deildarinnar.
Stjórnir fyrir komandi starfár voru kosnar.
Erla Bára Andrésdóttir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  formaður
Þorbjörg Einarsdóttir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . varaformaður
Þórdís Davíðsdóttir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gjaldkeri
Sólveig Hervarsdóttir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . meðstjórnandi.
Varamenn eru:
Hrafnhildur Hámundardóttir
Varaformaður Þorbjörg Einarsdóttir
Ritari Björg Margrét Sigurgeirsdóttir
Kaldkeri Þórdís Davíðsdóttir
Meðstjórnandi Sólveig Hervarsdóttir
Vara menn
Hrafnhildur Hámundardóttir
Ida Stanleysdóttir
Sigríður Þórarinsdóttir
Hrefna Gunnlaugsdóttir
Helga Pétursdóttir
Kosning fulltrúa á aðalfund S.L.F.Í.
Þorbjörg Einarsdóttir og sólveig Hervarsdóttir
Reikningar lagðir fram og samþykktir
Endurskoðendur eru Hrefna Gunnlaugsdóttir
Ingunn Björgvinsdóttir

Vorferðin
Farið var í vorferðina í júní. Ekki voru veðurguðirnir okkur hollir
en því miður komst ég ekki. Helga Pétursdóttir gerði ferðinni góð
skil í Sjúkraliðanum (sjúkraliðablaðinu). Sami háttur var hafður
á og undanfarin ár 70 rútusæti og kvöldmat sem S.L.F.Í. bauð
uppá. Sendi ég þakkir til S.L.F.Í. fyrir ferðina og innilegar þakkir
til formanns S.L.F.Í fyrir móttökurnar ég frétti að það hafi verið
yndislegt heimsókn. Tengiliðir okkar við framkvæmdastjórn vegna
vorferðarinnar eru þær Jóhanna Traustadóttir og Kristín Ólafsdóttir.
Stjórnar fundir fara að mestu í spjall um hvað gera eigi á
starfsárinu. Ég bið um uppástungu fyrir næsta fræðslufund um
hvað það væri sem þið óskið helst eftir að fá fræðslu um. Það kom
góð uppástunga á síðasta ári frá Sigurbirnu Hafliðadóttur, en gekk
ekki sem skyldi að fá sjúkraliðanema til að heimsækja okkur. Það
varð því ekkert úr því að hafa fræðslufund, vegna veikinda minna.
Við erum nú misjafnlega á okkur komnar.
Formannskjör
Ég hef ákveðið að gefa kost á mér aftur í ár. Ég hef mikið hugsað um
það en ég vil reyna að standa mig. En svo má fara að hugsa um hver
tekur við af mér þið eruð allar í framboði. Er mót framboð? Ég þakka
það traust sem mér er sýnt og vona að allt gangi vel og endilega verið
virkar í deildinni Og aftur þakka ég stuðning ykkar. Þetta árið munu 2
konur ganga úr stjórn þær Hlín Guðjónsdóttir og Aðalbjörg Jónsdóttir
og færum við þeim mikið þakklæti fyrir vel unnin störf í mörg ár í
stjórn. Þeirra verður sárt saknað. Einnig vantar 2 í varastjórn.
Kosning stjórnar
Tillaga er um að inn komi Hrafnhildur Hámundardóttir, Sigríður
Þórarinsdóttir, Björg Margrét Sigurgeirsdóttir og Valgerður
Þorvarðsdóttir

Önnur mál.
Ég vil aftur taka það fram að allir félagsmenn eru í framboði. Við
Önnur mál
erum búnar að panta salinn fyrir jólafund hann verður haldin 4
Rætt var hvenær jólafundur yrði og ferðina sem farin var í júní og góðar desember kl.15 00 að venju.
móttökur. Allir glaðir með hana. Þökkum innilega SLFÍ fyrir að gera Fleira var það ekki . Ég vil þakka stjórnarkonum og ykkur sem
okkur kleift að komast í ferð en félagið borgar rútuna og matinn, einnig sækið fundina fyrir mætingu því án ykkar er enginn fundur.
er þakklæti til tengiliða sem með voru í ferð yndislegar stelpur þar á Erla Bára formaður
ferð, mikil hjálp í þeim.
Fundi slitið kl 16: 30
Skoðunarmenn voru kosnir
Formaður Erla Bára Andrésdóttir.
Hrefna Gunnlaugsdóttir og Ingunn Björgvinsdóttir
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Aðild félagsins að bandalögum
Jónsdóttir er starfsmaður nefndarinnar en auk þess er nefndin opin
öllum þeim sem starfa að alþjóðamálum innan sinna félaga.
Formaður félagsins Kristín Á. Guðmundsdóttir fer fyrir hönd BSRB á
Bandalag starfsmanna ríkis og bæja er stærstu samtök opinberra fund Evrópusambands stéttarfélaga opinberra starfsmanna innan
starfsmanna á Íslandi. Öll sambönd og félög opinberra starfsmanna EPSU (European Federation of Public Service Unions) sem haldin
geta orðið aðilar að BSRB. BSRB var stofnað 14. febrúar 1942 og var í Frakklandi. dagana 19.- 24. maí nk.
í dag eru aðildarfélög BSRB 25 talsins og er fjöldi félagsmanna
tæplega 22.000. Um tveir þriðju félagsmanna eru konur.
Lífeyrisnefnd BSRB
Á skrifstofu BSRB starfa 9 starfsmenn sem annast ýmis störf Elín Björg Jónsdóttir BSRB formaður, Árni Stefán Jónsson SFR,
fyrir samtökin og aðildarfélög þess. Meðal þess sem skrifstofan Þórveig Þormóðsdóttir FSS, Snorri Magnússon LL, Sverrir Björn
annast er hagfræðiþjónusta og lögfræðiþjónusta við félögin. Þá Björnsson varam. LSS, Kristín Á. Guðmundsdóttir SLFÍ, Garðar
gefur bandalagið út BSRB-tíðindi og miðlar upplýsingum í formi Hilmarsson St.Rv., Guðrún Árnadóttir LL og Þuríður Einarsdóttir PFÍ.
upplýsingablaða til félaganna
Helga Jónsdóttir BSRB er starfsmaður nefndarinnar.

Bandalag starfsmanna
ríkis og bæja BSRB

Nefndir BSRB
Stjórn BSRB ákvað í kjölfar 43. þings bandalagsins sem fram fór
í október 2012 að eftirfarandi nefndir myndu starfa á vegum
bandalagsins:

Réttindanefnd BSRB
Árni Stefán Jónsson SFR formaður, Arna Jakobína Björnsdóttir
Kjölur, Halldór Snorri Gunnarsson St.Rv., Gunnar Örn Gunnarsson
SLFÍ, Þuríður Einarsdóttir PFÍ, Helga Hafsteinsdóttir SDS og
Snorri Magnússon LL. Sonja Ýr Þorbergsdóttir er starfsmaður
nefndarinnar.

Mennta- og fræðslunefnd BSRB
Karl Rúnar Þórsson STH formaður, Birna Ólafsdóttir SLFÍ, Alma
Lísa Jóhannsdóttir SFR, Þórveig Þormóðsdóttir FSS, Arna Jakobína Umhverfisnefnd BSRB
Björnsdóttir Kjölur, Guðríður Sigurbjörnsdóttir St.Rv. Jóhanna Garðar Hilmarsson St.Rv. formaður, Jóhanna Þórdórsdóttir SFR,
Þorgilsdóttir er starfsmaður nefndarinnar.
Birna Kjartansdóttir FOSS, Þórunn Elfa Sæmundsdóttir FSS
og Sigurður Hafliðason STAG. Ágúst Bogason er starfsmaður
Heilbrigðis- og velferðarnefnd BSRB
nefndarinnar.
Kristín Á. Guðmundsdóttir SLFÍ formaður, Vésteinn Valgarðsson
SFR, Árni Egilsson St.Skagafjarðar, Eyrún Eyþórsdóttir LL, Guðrún
Erlent samstarf
Árnadóttir St.Rv., Hafsteinn Ingibergsson St.Suðurnesja og
Sverrir Björn Björnsson LSS. Kristinn Bjarnason er starfsmaður EPN
nefndarinnar.
Jafnréttisnefnd BSRB
Elín Björg Jónsdóttir BSRB formaður, Rita Arnfjörð St.Kópavogi,
Kristján Jóhannsson FFR, Magnús A Sveinbjörnsson Umhverfissvið
Rvk, Kristín Ólafsdóttir SLFÍ, Sigrún Elíasdóttir SRÚ og Berglind
Eyjólfsdóttir LL. Sonja Ýr Þorbergsdóttir er starfsmaður
nefndarinnar.
Alþjóðanefnd BSRB
Snorri Magnússon formaður, Árni Stefán Jónsson, Elín Björg
Jónsdóttir, Garðar Hilmarsson, Kristín Guðmundsdóttir, Sverrir
Björn Björnsson, Ársæll Ársælsson, Arna Jakobína Björnsdóttir,
Jakobína Þórðardóttir, Þórarinn Eyfjörð, Birna Ólafsdóttir, Guðbjörn
Arngrímsson, Þuríður Einarsdóttir og Ottó Eiríksson. Helga
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Ferðast í Finnlandi
4.–7. júní hélt EPN þing í Helsinki Finnlandi og samhliða
því var haldin fagráðstefna sem stjórn félagsins tók þátt í.
Á ráðstefnunni komu fram ýmsir fyrirlesarar. Meðal efnis á

sjúkraliðar í Finnlandi

Ráðstefna EPN í Helsinki

ráðstefnunni var réttur sjúkraliða til fullrar starfsprósentu.
Í Finnlandi og Luxemburg er fyrst og fremst litið til þess að
sjúkraliðar séu ráðnir í fullt starf. Um leið þurfa atvinnurekendur
að sjá til þess að starfsmönnum sé gert mögulegt atvinnulega
og launalega að vera á vinnumarkaði fram að töku lífeyris. EPN
hefur áhyggjur af þeirri þróun sem er í öðrum aðildarlöndunum
að þörf atvinnurekenda fyrir sveigjanlegum vinnutíma með
stuttum vöktum hafi áhrif á hvíld og afkomu starfsmanna.
Sjúkraliðafélag Íslands er aðili að Evrópusambandi sjúkraliða.
Á þessu kjörtímabili gegna norðmenn forustunni í
sambandinu. Stjórn sambandsins hefur fundað á árinu bæði í
Kaupmannahöfn. Rétturinn til þess að hafa fulla starfsprósentu
er allra sterkasta krafan EPN í jafnréttisbaráttu kynjanna.

Nordisk forum í Malmö
Þann 8 júní tók stjórn félagsins þátt í Nordisk forum í Malmö
12 – 14 júní í Svíþjóð . Sú ráðstefna var um kvenréttindi eða
mannréttindi,
það vorum átta sem mættu á vegum sjúkraliðafélagsins en um
20 þúsund gestir voru á ráðstefnunni og þar af voru um 350 frá
Íslandi. Á lokahátíð voru jafnréttisráðherrum Norðurlandanna
afhentar formlegar lokaniðurstöður Nordiskt forum. í þessu
lokaskjali voru ráðherrarnir hvattir til að virða sáttmála sem
skrifað var undir í Peking 1995, en þar lofuðu ríkisstjórnir landanna
að virða kynjasjónarmið í öllu sínu starfi og sjónarmiðum.
Í lokaskjalinu voru 63 kröfur sem ríkisstjórnir Norðurlandanna
voru hvattar til að bregðast við og þar af voru fimm lykilkröfur.

Fræðslumiðstöðin Framvegis
Framvegis- miðstöð símenntunar
Sjúkraliðafélag Íslands er einn af aðaleigendum
símenntunarmiðstöðvarinnar Framvegis. Markmið Framvegis
er að bjóða upp á metnaðarfulla fræðslu sem svarar þörfum
einstaklinga og atvinnulífsins. Hjá Framvegis er lögð áhersla á
fjölbreyttar kennsluaðferðir, sem og jákvæða og lærdómsríka
upplifun nemenda af námi. Sérstök áhersla er lögð á að nýta tölvuog upplýsingatækni á námskeiðum og hafa námskeið kennd í
fjarkennslu notið mikilla vinsælda á síðustu misserum. Framvegis
hefur hlotið EQM gæðavottun sem staðfestir að miðstöðin starfi
samkvæmt evrópskum kröfum um gæði fræðsluaðila.
Unnið er að fjölda þróunarverkefna í samvinnu við
samstarfsaðila á hverju ári. Framvegis er með þjónustusamning
við Fræðslumiðstöð atvinnulífsins og sér um kennslu á vottuðum
námskrám fyrir skilgreindan markhóp; einstaklinga 20 ára og eldri
með litla formlega menntun að baki. Meðal vottaðs náms sem fram
fór á vegum Framvegis árið 2014 má nefna Lyfjagerðarskólann í
samstarfi við Actavis, Starfsnám stuðningsfulltrúa í samstarfi við

Starfsmennt og Skrifstofuskólann í samstarfi við Promennt.
Eldsvoði
Árið 2014 var sérstakt í rekstrarsögu Framvegis þar sem húsnæði
miðstöðvarinnar varð illa úti í eldsvoða í byrjun júlí. Flytja þurfti
starfsemina tímabundið í annað húsnæði meðan á hreinsun og
uppbyggingu húsnæðisins stóð. Með því tókst að koma í veg fyrir
rekstrarstöðvun og lágmarka tafir á eðlilegri starfsemi. Starfsemin
hófst svo að nýju í Skeifunni 11b að framkvæmdum loknum, í
byrjun október 2014.
Breytingar á eignarhaldi Framvegis
Eignahald Framvegis tók breytingum á árinu. Hlutdeild
Sjúkraliðafélags Íslands í Framvegis jókst til muna, fór úr 10% í
22%, í kjölfar þess að Bandalag starfsmanna ríkis og bæja seldi
24% hlut sinn af heildarhlutafé Framvegis þann 11. nóvember
2014. Kaupendur voru tveir, annars vegar SLFÍ, eins og áður sagði,
og hins vegar SFR – stéttarfélag í almannaþjónustu og skiptu
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þeir eignahlutnum jafnt á milli sín. Eigendur Framvegis eru því
Sjúkraliðafélag Íslands (22%), SFR – stéttarfélag í almannaþjónustu
(22%), Promennt (49%) og Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar
(7%). Framvegis vinnur í nánu samstarfi við framangreinda aðila,
sem og Fræðslusetrið Starfsmennt, Fræðslumiðstöð atvinnulífsins
og símenntunarmiðstöðvar um allt land.
Vinsæl námskeið
Sjúkraliðar voru nú sem áður duglegir að sækja sér
starfstengda símenntun. Framvegis sér um framkvæmd
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símenntunarnámskeiða fyrir Sjúkraliðafélag Íslands eins og
áður, í nánu samstarfi við fagráð á vegum félagsins. Fjölmörg
námskeið fóru fram á vorönn og haustönn, bæði í fjarnámi og
staðnámi.
Metaðsókn var á námskeið „Gott að vita“ hjá SFR og St.Rv.
Rúmlega 400 félagsmenn skráðu sig til leiks og komust færri að
en vildu. Fræðslunefndir félaganna móta dagskrá námskeiðanna
í samvinnu við Framvegis, sem jafnframt sér um framkvæmd
þeirra og eru langoftast haldin í húsnæði BSRB að Grettisgötu 89
í Reykjavík.

ÁLYKTANIR FRÁ 23. ÞINGI SLFÍ
Skortur á sjúkraliðum
23. fulltrúaþing Sjúkraliðafélags Íslands haldið að Grettisgötu
89, 14. maí 2014, hefur áhyggjur af háum lífaldri sjúkraliða og
vaxandi skorti á þeim. Samtímis fjölgar öldruðum um 3-4% á ári,
næstu áratugina á hjúkrunarheimilum og heilbrigðisstofnunum
og þar með eykst þörfin á sjúkraliðum enn frekar.
Þingið hvetur stjórnendur heilbrigðisþjónustunnar að leita
allra leiða til að fjölga í sjúkraliðastéttinni, m.a. með jákvæðu
viðhorfi til stéttarinnar og hvetja ófaglærða starfsmenn til að
nýta sér þær námsleiðir sem í boði eru.
Menntun er einnig máttur á krepputímum og í henni felst
tækifæri til framþróunar, aukinnar fagmennsku, ábyrgðar og
leið til að vinna sig út úr hremmingunum sem hafa verið innan
heilbrigðiskerfisins.
Þingið hvetur til þess að hlúð verði að heilbrigðisstarfsfólki
og á því byggt upp kröftugt, faglegt heilbrigðiskerfi sem þjóðin
getur verið stolt af til framtíðar.

Afleiðingar fækkunar sjúkraliða/fagfólks
23. fulltrúaþing Sjúkraliðafélags Íslands haldið að Grettisgötu
89, 14. maí 2014, hefur þungar áhyggjur af fækkun sjúkraliða á
heilbrigðisstofnunum og hjúkrunarheimilum.
Þingið leggur áherslu á mikilvægi fullnægjandi mönnunar
sjúkraliða/fagfólks fyrir öryggi sjúklinga og gæði þjónustunnar
og bendir á að bæði innlendar og erlendar rannsóknir sýna fram á
tengsl milli fjölda sjúkraliða/fagfólks og afdrifa sjúklinga. Rannsóknir
hafa einnig sýnt fram á aukna hagkvæmni í rekstri þar sem mannað
er með vel menntuðu og reyndu fagfólki, því þá fækkar óvæntum
atvikum og mistökum og legutími styttist.
23. fulltrúaþing SLFÍ mótmælir því harðlega að fyrirtæki sem makar
krókinn á rekstri öldrunarþjónustu og opnaði nýverið hjúkrunarheimili
á Reykjanesi með mönnun upp á 80-90% ófaglærðra starfsmanna,
fái til þess leyfi án athugasemda frá Embætti landlæknis.
Eldri borgarar þessa lands eiga rétt á að af fá bestu mögulegu
þjónustu, örugga og faglega.

Starfsumhverfið
23. fulltrúaþing Sjúkraliðafélags Íslands haldið að Grettisgötu
89, 14. maí 2014, lýsir yfir þungum áhyggjum af þróun
starfsumhverfis sjúkraliðastéttarinnar. Í vaxandi mæli er því
þannig fyrirkomið að sjúkraliðar fá ekki fulla vinnu og er stýrt inn
á „akkorðsvaktir“ þar sem álagið er mjög mikið, en álagsgreiðslur
lágar eða engar. Með þessu skerðast árslaunin gríðarlega og líkur
á flótta úr stéttinni aukast til muna.
Fulltrúaþingið minnir á að samkomulagið um mismunandi
lengd vakta var ætlað til að vaktavinnufólk gæti aðlagað
fjölskyldulíf og vinnu. Greininni um mismunandi lengd vakta
hefur verið misbeitt og við það hafa lífsgæði vaktavinnufólks
skerst verulega.
Þess er krafist að vinnuveitendur virði starfsfólk í vaktavinnu
til jafns við aðra og viðmiðunarlengd vakta verði átta tímar og
vinnuskylda stytt.

Leiðrétting launa og trygging réttinda starfsmanna hjá
Samtökum fyrirtækja í velferðarþjónustu
23. fulltrúaþing Sjúkraliðafélags Íslands haldið að Grettisgötu 89,
14. maí 2014, minnir á að fyrirtæki og stofnanir innan Samtaka
fyrirtækja í velferðarþjónustu eru fjármögnuð að langmestu leyti af
skattfé almennings og fjárstuðningi þjóðarinnar.
Þingið lýsir fullri ábyrgð á hendur forystumanna Samtaka
fyrirtækja í velferðarþjónustu á þeirri vanvirðingu sem þeir sýna
starfsfólki og heimilisfólki með því að þvinga starfsmenn í verkföll
vegna krafna um lágmarksréttindi og eðlilega leiðréttingu launa.
Þverskallast er við að viðurkenna réttindi starfsfólks sem alla tíð hefur
notið starfsöryggis til jafns við opinbera starfsmenn og sætt sig við
sömu kjör og þeir.
Þingið krefst þess að samninganefnd SFV verði veitt alvöru umboð
til samninga og leggur til að æðstu stjórnendur innan samtakanna
kynni sér og tileinki viðhorf í anda nútíma mannauðsstjórnunar.
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