Nám og starf sjúkraliða
Hagnýtt – Fjölbreytt – Gjöfult

Gjöfult starf og sveigjanlegt
Starf sjúkraliða er í senn jákvætt, skemmtilegt og gefandi. Sjúkraliðar njóta starfsöryggis umfram margar
aðrar fagstéttir. Sjúkraliðar hafa getað valið í hve háa
starfsprósentu þeir ráða sig og þannig er mögulegt að
laga starfið að fjölskyldulífi hvers og eins.
Starfsmöguleikar sjúkraliða eru fjölbreyttir. Þeir starfa á
öllum sviðum heilbrigðisþjónustunnar; á sjúkrahúsum,
hjúkrunarheimilum, heilsugæslustöðvum, við heimahjúkrun og á læknastofum. Einnig skapar menntun
þeirra starfsmöguleika víða annars staðar í samfélaginu.
Sjúkraliðanámið veitir mjög góðan faglegan grunn að
áframhaldandi háskólanámi í heilbrigðisgreinum.

Tvímælalaust gæfuspor
Þegar Jón Símon Gunnarsson leikari stóð óvænt á tímamótum í
lífinu á miðjum aldri, tók hann nýja stefnu og fór í sjúkraliðanám.
Hann segir það tvímælalaust hafa verið gæfuspor.
„Ég útskrifaðist sem sjúkraliði vorið 1995 eftir þriggja ára
nám. Skólinn var mjög góður, verkleg kennsla var mun lengri þá
en í dag og því var ég vel í stakk búinn að takast á við starfið.
Þar kom sér einnig vel að hafa unnið með börnum á leikjanámskeiðum og á sambýli fyrir þroskahamlaða.“
Að áliti Jóns er leiklistarmenntun góður grunnur fyrir störf er
tengjast manneskjunni, ekki síst þegar á móti blæs í lífinu. „Það

krefst innsæis og næmis að vinna með sjúka, oft við aðstæður sem eru, að þeirra mati, niðurlægjandi. Það er sannarlega
vandaverk, krefjandi ekki síður en leiklistin.“
Jón segir starfið bjóða upp á mikla fjölbreytni og að þörfin
sé mikil. „Ég vinn nú á deild A7 á Landspítalanum Fossvogi,
lyflækninga- og smitsjúkdómadeild, með frábæru starfsfólki.
Vaktavinna býður upp á sveigjanlegan vinnutíma og þá get ég
tekið tillit til áhugamála og jafnvel unnið mér inn stutt frí af og
til. Ég hef ekki goldið þess að vera karlmaður í þessu starfi,“
segir Jón Símon Gunnarsson.

Fjölbreytt og lifandi starf
Björg Þorsteinsdóttir hefur starfað sem sjúkraliði um 10 ára
skeið, en segja má að hún hafi ekki farið beinustu leið í fagið.
„Upphaflega tók ég BA-próf í sálfræði og stefndi á framhaldsnám erlendis. Af því varð þó ekki og við tók tímabil þar sem
ég eignaðist börn og vann ýmis störf, m.a. við sérkennslu, rak
eigin verslun og vann ritarastörf, mestmegnis í heilbrigðisgeiranum. Það var út frá ritarastörfunum sem ég fór að taka eitt og
eitt heilbrigðisfag í sjúkraliðanáminu, meðfram vinnu, og loks er
kom að verknáminu steig ég skrefið til fulls,“ segir Björg. Hún
starfar nú á Landspítalanum í Fossvogi, deild A7.

Hún er þeirrar skoðunar að öll sín fyrri störf nýtist sér vel í
sjúkraliðastarfinu. „Starfið er mjög gefandi en einnig krefjandi;
engir tveir dagar eins. Það hefur líka þann kost að auðvelt er
að bæta við sig kunnáttu. Í starfi sjúkraliða er samvinnan númer
eitt en sjálfstæði og frumkvæði þarf líka að vera fyrir hendi.“
Björg segir að í ljósi aðstæðna nú, þegar margir standi á
tímamótum og hugsi sér jafnvel að skipta um starfsvettvang, sé
sjúkraliðastarfið álitlegur kostur. Námið sé aðgengilegt og henti
mörgum, ekkert síður körlum en konum. „Í þessu starfi nýtist
öll mannleg reynsla,“ segir Björg Þorsteinsdóttir.

Fjölbreytt störf
Störf sjúkraliða innan sjúkrahúsa eru mjög fjölbreytt og í
sífelldri mótun. Í nánustu framtíð munu sjúkraliðar eiga frekari kost á aukinni sérhæfingu með sérnámi og þjálfun.
Sjúkraliðar starfa á skurðlækningasviði, lyflækningasviði,
skurðstofu og gjörgæslu. Meðal annarra sviða sem sjúkraliðar starfa við eru endurhæfingarsvið, rannsóknasvið, öldrunarsvið og geðsvið.
Stoðdeildir njóta einnig krafta þeirra, en sjúkraliðar vinna t.d.
með sjúkraþjálfurum, lífeindafræðingum og þroskaþjálfum.

Gleðin yfir vel unnu verki
Náin og persónuleg samskipti einkenna starf sjúkraliða.
Þeir sinna fólki á öllum aldri og eru þýðingarmikill hlekkur
í þeirri sterku keðju sem störf starfsfólks heilbrigðiskerfisins eru. Starfið endurspeglar lífið sjálft frá vöggu til grafar;
sjúkraliðar geta upplifað álag og átök en sömuleiðis mikla
gleði og þakklæti að loknu vel unnu og árangursríku verki.

Starfskraftur sem sóst er eftir
Sjúkraliðar starfa innan heilsugæslunnar, en þar eru þeir
flestir við heimahjúkrun. Störfum við móttöku er sinnt m.a.
af sjúkraliðum og einnig hafa þeir komið að skólahjúkrun,
svo nokkuð sé nefnt. Víða er sóst eftir fólki með þessa
menntun; eftirspurn eftir sjúkraliðum er mikil hérlendis og
erlendis.

Skipulag náms
Sjúkraliðanám er samtals 120 einingar; almennar greinar 25 einingar, sérgreinar 64, verknám 15 og starfsþjálfun
16. Skólum er frjálst að flétta saman bóknám og vinnustaðanám að loknum fyrsta áfanga í bóklegri og verklegri
hjúkrun samkvæmt skólanámskrá. Þannig getur verknám
sjúkraliðanema farið fram á stofnunum samhliða bóknámi
eða sem sérstök verkleg önn á námstíma.

Sjúkraliðanám með raunfærnimati
Nú gefst ófaglærðu fólki, með að minnsta kosti fimm ára
starfsreynslu í umönnunarstörfum, tækifæri til að öðlast
starfsréttindi, með námi á svonefndri sjúkraliðabrú.
Inntökuskilyrði í námið eru: að umsækjandi hafi náð 23
ára aldri, hafi að lágmarki 5 ára starfsreynslu við umönnun
aldraðra, sjúkra eða fatlaðra, sé starfandi við slíka umönnun og hafi meðmæli frá vinnuveitanda sínum. Einnig þurfa
umsækjendur að hafa lokið starfstengdum námskeiðum á
vegum stéttarfélaga, sveitarfélaga eða annarra aðila, minnst
230–260 stundum. Þeir sem hafa lokið ákveðnum áföngum í framhaldsskóla geta fengið þá metna sem ígildi námskeiða.
Námið var sett á stofn í samvinnu menntamálaráðuneytis,
fjölbrautaskóla sem mennta sjúkraliða og Sjúkraliðafélags
Íslands. Námið er 83 einingar, auk raunfærnimats.
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