
Ályktanir 19. fulltrúaþings Sjúkraliðafélags Íslands,  

haldið þriðjudaginn 11. maí. 2010 

 

Kjaramál 

 

Sjúkraliðafélag Íslands hefur  verið með lausa kjarasamninga vel á annað ár, án þess að 

nokkuð hafi þokast í samningsátt. Samningaviðræður hafa síðastliðna mánuði verið undir 

stjórn ríkissáttasemjara. 

Kaupmáttur launa hefur minkað um og yfir 30% á síðastliðnu ári.  Á þeim tíma hafa 

heildarlaun sjúkraliða einnig lækkað á bilinu 9-13%  vegna lækkunar á starfsprósentu, 

fækkunar álagsvakta og minni yfirvinnu.   

19. Fulltrúaþing Sjúkraliðafélags Íslands gerir þá kröfu til viðsemjenda sjúkraliða að  þeir sýni 

dug, þor og kjark og setjist  að samningaborðinu til alvöru samningaviðræðna um að kjör 

sjúkraliða verði leiðrétt.  

 

19. Fulltrúaþing Sjúkraliðafélags Íslands  krefst þess að menntun og starfsréttindi sjúkraliða 

séu metin að verðleikum og þeir eigi kröfu á stöðugleika í störfum sínum 

 

19. Fulltrúaþing Sjúkraliðafélags Íslands krefst þess að vinnutími vaktavinnufólks verði 

endurskoðaður og lagaður að norrænu velferðarsamfélagi. 

 

Kjarakannanir sýna að kynbundin launamunur sé 17% í félögum innan BSRB. Kynbundin 

launamunur er mein í íslensku samfélagi sem við eigum ekki  að hafa með okkur inn í 

framtíðina. Því verður að linna að litið sé á þau störf er konur inna af hendi séu óæðri 

hefðbundnum karlastörfum.   

19. Fulltrúaþing Sjúkraliðafélags Íslands  krefst þess að kynbundin launamunur verði 

leiðréttur í eitt skipti fyrir öll. 

 

 Hlutverk trúnaðarmanna er aldrei mikilvægara en á tímum sem þessum, bæði í formi 

stuðnings við starfsmenn og þegar kemur að réttindum eða öryggi á vinnustað.  

19. Fulltrúaþing Sjúkraliðafélags Íslands  krefst þess að nú þegar verði gengið betur frá 

réttindum trúnaðarmanna í kjarasamningum og þeim gert  kleyft að starfa sem slíkir. 

 

Menntamál   

Menntun íslenskra sjúkraliða er ein sú besta á Norðurlöndum. Námið er til fyrirmyndar og 

hefur nýst heilbrigðiskerfinu mjög vel í þeim fjölbreyttu störfum sem sjúkraliðar inna af 

hendi.  Námið er reglulega endurskoðað og aðlagað að kröfum samtímans hverju sinni. 

Sjúkraliðafélag Íslands í samvinnu við menntayfirvöld hafa markvist aðlagað 

viðbótarnám/framhaldsnám sjúkraliða að þeim kröfum sem gerðar eru til þekkingar og færni 

sjúkraliða í þeim störfum sem þeir gegna.  



 

Með menntun felast tækifæri til framþróunar, aukinnar fagmennsku og ábyrgðar, því er það 

nauðsynlegt að standa vörð um menntun stéttarinnar þrátt fyrir þá erfiðu tíma sem geisa í 

samfélaginu.   

 

Sjúkraliðar vara við því að ein heilbrigðisstétt hafi það vægi að geta staðið í vegi fyrir 

framþróun og aukinni menntun annarrar stéttar.  Með því er verið að etja stéttum gegn hvor 

annarri sem að öllu jöfnu hafa sameiginlegra hagsmuna að gæta. 

 

SLFÍ hefur í langan tíma unnið að skipulagningu framhaldsnáms í Geðhjúkrun fyrir sjúkraliða 

í samstarfi við menntamálaráðuneytið og fagfólk innan heilbrigðiskerfisins.  Námið hefur enn 

ekki farið af stað m.a.  vegna ótrúlegs seinagangs og máttleysis menntamálayfirvalda, 

neikvæðrar umsagnar Félags Íslenskra hjúkrunarfræðinga og andstöðu háskólasamfélagsins.   

 

19. Fulltrúaþing Sjúkraliðafélags Íslands  krefst þess að menntamálaráðherra setji menntun 

sjúkraliða á oddinn og veiti  framhaldsnáminu í geðhjúkrun brautargengi á næstu haustönn.   

Mennt er máttur. Með henni felast tækifæri til að vinna sig út úr þeim hremmingum sem hér 

hafa gengið yfir. Með aukinni menntun er hægt að byggja upp réttlátt, kröftugt og skapandi 

samfélag. 

 

 

Lífeyrismál  

Hrun íslenska bankakerfisins gekk verulega á stóran hlut uppsafnaðra eigna íslensku 

þjóðarinnar í lífeyrissjóðakerfinu. Það mun verða þjóðinni þungt í skauti um langa framtíð. Í 

ljósi þess er hafin mikil áróðursherferð gegn lífeyrissjóðum opinberra starfsmanna og krafa 

gerð á að atvinnurekendur þeirra brjóti gerða kjarasamninga.  

Það er öllum ljóst sem það vilja vita að fyrirkomulag á greiðslum í lífeyrissjóði opinberra 

starfsmanna eru samningar sem gengið var frá í kjarasamningum. 

Á þenslutímanum hækkuðu margir almennir lífeyrissjóðir ávinnsluréttindi  sinna félaga, en 

ávinnsluréttindi  úr lífeyrissjóði opinberra starfsmanna héldust óbreytt.  Það er einnig ljóst að  

á opinbera markaðnum eru meðallaun mun lægri en á almenna markaðnum.  

 

Í niðurstöðu úr launakönnun SFR-stéttarfélags í almannaþágu, sem birt var í október 2007 

kemur fram að launamunur milli ríkisstarfsmanna og starfsmanna á hinum almenna markaði 



var að meðaltali 20%, ríkisstarfsmönnum í óhag. Umrædd launakönnun sem hér er vitnað í 

var samstarfsverkefni SFR – stéttarfélags og VR.   

19. Fulltrúaþing Sjúkraliðafélags Íslands krefst þess að látið verði af málflutningi sem er bæði 

rangur og villandi og að við kjarabundin réttindi starfsmanna í opinberri þjónustu verði staðið.  

 

Innri málefni  

Á undanförnum árum hefur Sjúkraliðafélag Íslands náð góðum árangri svo eftir er tekið. Í 

þeim hildarleik sem nú geisar í þjóðfélaginu er hætt við að erfiðara verði að halda uppi þeirri 

vinnu.  

19. Fulltrúaþing Sjúkraliðafélags Íslands hvetur til að félagið slaki ekki á vinnu í málefnum 

félagsins. Standa þarf vörð um það sem áunnist hefur. 

 

19. Fulltrúaþing Sjúkraliðafélags Íslands bendir á að færst hefur í vöxt að leitað sé til félagsins 

eftir styrkjum til ólíkra málaflokka og þ.v. sé nauðsynlegt að félagsstjórn setji sér reglur um 

styrki sem félagið veitir. 

 

19. Fulltrúaþing SLFÍ mælist til að fréttatilkynningar séu sendar þegar félagið veitir styrki. 

 

 

 

  

 


