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Fundargerð 

 

1. Fundur settur  

Kristín Á Guðmundsdóttir (KÁG) formaður Sjúkraliðafélags Íslands (SLFÍ) setti fund 

og bauð stjórnarmenn velkomna til fundar.  

2. Fundagerð síðasta fundar samþykkt og komin á netið  

Gunnar Örn Gunnarsson (GÖG) framkvæmdastjóri SLFÍ gerði grein fyrir að fundargerð 

síðasta fundar væri samþykkt og komin á netið. 

3. Kjaramál 
 KÁG gerði grein fyrir að bakslag hafi komið í SALEK samstarfið m.a. vegna 

kröfu ASÍ um að búið væri að ljúka breytingum á lífeyrismálum opinberra 

starfsmanna fyrir fundinnn. Fundinum sem halda átti 7. maí í Hörpu hefur þ.v. 

verið aflýst. 

 Lífeyrismál. Umræðum hefur verið frestað fram á næsta haust. 

 Farið var yfir að KÁG og GÖG hafa fundað með stjórnarmönnum Sólvalla 

Eyrabakka vegna gerðar kjarasamnings við stofnunina. Drög hafa verið send á 

stjórn og eru þau í skoðun. Í ljós hafði komið að sjúkraliðar sem störfuðu á 

Sólvöllum voru í öðru stéttarfélagi, en hafa áhuga á að vera í SLFÍ. 

 Búið er að boða til fundar með stjórnendum Brákarhlíðar í Borgarnesi vegna 

gerðar sérstaks kjarasamnings við þá stofnun sem greitt hefur samkvæmt 

kjarasamningi við Sveitarfélögin, án þess að hafa veitt SNS samningsumboð. 

Stjórnendur Brákarhlíðar hafa viljað færa sig yfir á kjarasamning félagsins við 

SFV og er það í andstöðu við félagið. Farið verður yfir málið á 

samstarfsnefndarfundinum, en fyrir liggur að sjúkraliðar á stofnuninni vilja ekki 

fara af samningum félagsins við SNS. 

 Fellsendi í Dölum hefur greitt laun samkvæmt kjarasamningi SNS, en færði sig 

yfir á kjarasamning SFV án samráðs við félagið eða sjúkraliða.   

 

4. Samstarfsnefndir 

 KÁG fór yfir að stýrihópur vegna bókunar 10 væri fullskipaður og hefði haldið 

fyrsta fund 26. apríl. Á fundinum var farið yfir bókun 10 og væntanleg vinna 

skipulögð og næstu fundir ákveðnir. 

 GÖG fór yfir að SLFÍ hafi tapað máli fyrir Héraðsdómi vegna ólögmætrar 

uppsagnar. Samkvæmt dómnum hefur vinnuveitandi (ríkið) mjög rúma heimild 



til að velja fólk af geðþótta til að segja upp. Málinu verður áfrýjað til 

Hæstaréttar.  

Félagið er einnig með mál hjá lögmanni vegna ágreinings um greiðslu 

staðgengilslauna til sjúkraliða sem leystu af í heimahjúkrun hjá HSA og vegna 

sjúkraliða í heimahjúkrun hjá Eir. Það mál hefur verið lengi í skoðun og bókað 

var um vinnu að lausn á í síðasta kjarasamningi við SFV. 

Gísli Guðni Hall lögmaður mun senda bréf til Umboðsmanns alþingis vegna 

uppsagnar á fastráðningu sjúkraliða sem hefja töku lífeyris úr B sjóði LSR. 

 Fundur verður í samstarfsnefnd SLFÍ og LSH 18. maí, þar verður m.a. rædd 

hugmynd félagsins um eingreiðsluna/pott sem samið var um í síðasta 

kjarasamningi. Rætt verður um eingreiðslu til sjúkraliða sem vann í nóvember 

2015 og fékk hluta greiðslunnar frá Grund, en LSH neitar að greiða. 

 Starfsmat hjá borginni er ekki hafið, en samkomulag er um að byrjað verði á að 

meta störf sjúkraliða í heimahjúkrun. Félagið hefur þrýst á að matið hefjist sem 

fyrst, en borgin hefur borið fyrir sig að þeirra helsti sérfræðingur sé í 

fæðingarorlofi og byrjað verði á matinu í haust. Farið verður fram á að nákvæm 

dagsetnig komi á upphafið. 

 Á fundi með fulltrúa frá fjármálaráðuneytinu kom fram að mögulegt væri að 

stýra fjármunum inn á ákveðnar stofnanir. Umræða hefur verið um að fyrsti 

launapotturinn, sem kemur í júní frá ríkinu verði að miklu leyti notaður á LSH.  

 

5. Ráðstefna um heilbrigðismál sem haldin var af BSRB og ASÍ 3. maí 

Yfirskrift ráðstefnunar var „Er einkarekstur í heilbrigðisþjónustunni almannahagur?“ 

Fram kom að ráðstefnan var mjög fróðleg, en á henni voru fræðimenn með erindi sem 

byggðu á rannsóknum þeirra. Samkvæmt þeim rannsóknum þá er það ljóst að 

einkavæðing í heilbrigðiskerfinu kemur alltaf illa út fyrir notendur hvort sem litið er til 

lengri eða skemmri tíma, sama hvaða nöfnum hún er nefnd.   
Ráðstefnan var mjög vel sótt og fullt var út úr dyrum og góðar umræður voru að 

erindum loknum.  

 

6. Styrkbeiðni frá Norðurlandsdeildum vegna vorferðar deildanna 

Ákveðið var að Jóna Jóhanna gjaldkeri SLFÍ verði í sambandi við deildarnar og finni út 

hvaða fjármuni er um að ræða.  

 

7. Undibúningur fyrir Félagsstjórnarfund SLFÍ 9. maí 

Dagskrá hefur verið send út til félgasstjórnar.  

Fram kom að nauðsynlegt væri að gera drög að ályktunum Fulltrúaþingsins og fara yfir 

þau á félagsstjórnarfundinum og leggja drögin fyrir fulltrúaþingið. 

Á fundinum verður rætt um í hvað gjöf Ingibjargar R Magnúsdóttur mun best nýtast. 

Hugmynd er um að stofna sjóð sem nýttur verði í rannsóknir á menntun og 

menntunartækifærum sjúkraliða. Rætt var um að fá fleiri aðila til að veita styrki í 

væntanlega sjóð. JJS semur drög að bréfi sem sent verður á fyrirtæki. 

 

8. Undirbúningur fyrir 25. Fulltrúaþing SLFÍ 10. maí 2016 

Farið var yfir stöðuna varðandi þingið. Undirbúningur fyrir þingið er í góðum farvegi. 

Fram kom að Uppstillinganefnd óskar eftir upplýsingum um hvort mögulega verði 

breytingar á skipan framkvæmdastjórnar SLFÍ. Málið rætt og ákveðið að engar 

breytingar verði á fulltrúum í framkvæmdastjórn og/eða skipun þeirra. 

Fyrir liggur hverjir verða forsetar og ritarar þingsins. Ársreikningar eru klárir, 

ársskýrslan er í prentvinnslu, en það á eftir að prófarkalesa hana.  Drög að 



fjárhagsáætlun var rædd og samþykkt. KÁG og GÖG munu fara yfir stefnu félagsins, 

sem uppfærð er á hverju fulltrúaþingi.  Drög að lagabreytingum liggja fyrir og verða 

borin undir þingið til samþykktar. 

Vinnan við sögu Sjúkraliðafélags Íslands og Sjúkraliðatalið verða kynnt á þinginu. 

Farið verður yfir drög að ályktunum þingsins.   

 

9. Fyrirspurn frá Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins, LSR 

KÁG fór yfir að fyrirspurn hefði borist frá starfsmanni LSR um viðmiðurnarlaun þeirra 

starfsmanna á skrifstofu SLFÍ sem greitt er af og greiða í B sjóð LSR. Þær upplýsingar 

voru sendar viðkomandi starfsmanni sjóðsins. Samkvæmt bréfinu sem barst er þetta 

árleg könnun sjóðsins á við hvaða laun eru vinnuveitendur að miða.  
 

10.  Sumarlokun á skrifstofu SLFÍ 

Lagt er til að skrifstofa félagsins verði lokuð í hálfan mánuð frá miðjum júlí eins og  

síðastliðin sumur vegna orlofs starfsmanna. 

 

11.  Undirbúningur að ráðstefnu EPN 

 Undibúningurinn er í mjög góðum farvegi. Dagskrá og öll gögn hafa verið send út. 

Óskað verður eftir að þátttakendur skrái sig til setu á ráðstefnunni. 

JJS og JT sjá um kaup á mat og drykkjum fyrir móttökuna 30. maí. 

 

12.  Undibúningur að afmælisárinu 
Vinnan og undirbúningurinn er í fullum gangi og gengur vel. Rætt var um að láta  

smíða nælu til að veita sem viðurkenningu. 

 

Önnur mál 

 1. maí undirbúningur og framkvæmd dagsins gekk mjög vel og á Reykjavíkurdeildin 

heiður skilinn fyrir umhaldið. Ræða formanns SLFÍ á Ingólfstorgi var frábær og eftir 

henni var tekið, birtist m.a. í Kvennablaðinu í fullri lengd. 

 KÁG hefur verið skipuð í nefnd sem fulltrúi BSRB í nefnd um vinnuverndarmál á 

Íslandi. Nefndin er á vegum Félags og velferðarráðuneytisins. 

 Í ljós hefur komið að nokkur sveitarfélög greiddu ekki uppfærð laun um síðustu 

mánaðamót og hafa borið fyrir sig að hafa ekki fengið upplýsingar um 

kjarasamninginn, sem samkvæmt upplýsingum frá SNS er ekki rétt. Verið er að vinna 

í málinu og hækka laun. 

Fundi slitið kl. 18.45. 

 

 


