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Framkvæmdastjórn
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Skrifstofan er opin mánudaga til föstu- 
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Sjúkraliðinn:
Sjúkraliðinn er gefinn út af 
Sjúkraliðafélagi Íslands í 3.300 eintökum.

Ábyrgðarmaður:
Kristín Á. Guðmundsdóttir

Ritnefnd:
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María Busk. Netfang: mbusk@rang.is
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Netfang: kolbrunmatt@internet.is

Umsjón:
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Íslandsmótið
í mars 2017

Íslandsmót iðn- og verkgreina verður 
haldið á næsta ári, nánar tiltekið dagana 
16.-18. mars 2017, í Laugardalshöllinni í 
Reykjavík. Þetta verður í þriðja sinn sem 
sjúkraliðar taka þátt í þessu móti, en það 
gerðu þeir árin 2012 og 2014.

Það er Verkiðn sem stendur fyrir 
Íslandsmótinu, sem er haldið annað hvert ár, 
en þetta er í þriðja sinn sem Sjúkraliðafélag 
Íslands tekur þátt með keppni í hjúkrun.

Reglum keppninnar hefur verið breytt 
þannig að nú geta útskrifaðir sjúkraliðar 
tekið þátt og að sjálfsögðu sjúkraliðanemar, 
en keppendur mega ekki vera eldri en 23 
ára á keppnisárinu og hafa ekki áður tekið 
þátt í keppninni. Áfram verður það þannig 
að tveir og tveir keppa saman. Lögð er 
áhersla á að verkefnin séu mjög raunhæf 
og að kröfurnar til sjúkraliðanemanna séu 
í samræmi við námskrá sjúkraliðabrauta. 
Þrír dómarar dæma frammistöðu þeirra og 
hafa ítarlegan tékklista yfir það sem þarf að 

vera í lagi við hjúkrunina sem þeir nota við 
einkunnagjöfina.

Sjúkraliðafélagið hvetur sem flesta 
framhaldsskóla til að senda keppendur á 
Íslandsmótið, en félagið mun standa straum 
af kostnaði skólanna við þátttökuna.

„Við teljum afar mikilvægt að skólarnir 
kynni sjúkraliðanámið fyrir efstu bekkjum 
grunnskólanna með því að taka þátt í þessu 
móti,“ segir Birna Ólafsdóttir, skrifstofustjóri 
Sjúkraliðafélagsins. „Markmiðið er að kynna 
og vekja áhuga grunnskólanemenda á iðn- 
og verknámi og þeim fjölmörgu tækifærum 
sem nám í greinunum hefur upp á að bjóða, 
en keppendur takast á við krefjandi og raun-
veruleg verkefni í samkeppni sem reynir á 
hæfni, skipulagshæfileika og fagmennsku. 
Tilgangur okkar hjá Sjúkraliðafélaginu er 
fyrst og fremst að auglýsa fagið og vekja 
áhuga unga fólksins sem er að fara að taka 
ákvörðun um framhaldsmenntun sína og 
lífsstarf.“

Sjúkraliðanemar frá Akureyri fagna sigri í 
keppninni í hjúkrun árið 2014: Helga Margrét 
Jóhannesdóttir og Anna Fanney Stefánsdóttir.

Sigurvegarar í hjúkrun árið 2012: Jórunn Sól-
ey Björnsdóttir og Unnur Héðinsdóttir í Fjöl-
brautaskólanum í Breiðholti.
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Íslands, skrifar

Sagan
dæmir
fólk  

Starfsemi Sjúkraliðafélags Íslands er gríðarlega mikil og fjölbreytt.
Í hverri félagsdeild starfar hópur sjúkraliða sem vinnur mikið og óeigingjarnt starf, vinnu 

sem er einn af grundvallaþáttum í lifandi og öflugu félagi. Þessum félagsmönnum ber að 
þakka.

Félagsdeildar eru starfræktar um allt land og formenn deildanna mynda félagsstjórn 
félagsins, en slík uppbygging er grundvallar atriði upp á samskipti við grasrótina.  Starf 
deildanna er félaginu mikilvægt og skilar miklum og auknum félagslegum áhuga og virkni. 
Skilaboð/upplýsingar skila sér betur á báða bóga og þau verkefni sem eru okkur mikilvæg 
og varða hag stéttarinnar komast fyrr í skoðun og/eða vinnslu.

Sjúkraliðafélag Íslands heldur upp á 50 ára afmæli sitt á þessu ári. Að því tilefni verður 
ýmislegt gert og ýmsar uppákomur bæði innan félagsdeildanna og af hendi félagsins sjálfs. 

Í tilefni af afmælinu verður saga Sjúkraliðastéttarinnar gefin út og einnig verður félagatal 
sjúkraliða uppfært eða endurskrifað. Ráðist hefur verið í það stórvirki að endurgera hátíðar-
fána félagsins, handsaumaðan í silki.

18. nóvember nk. verður efnt til ráðstefnu á Loftleiðum - Hótel Natura. Yfirskrift ráðstefn-
unnar er „Sjúkraliðar hér og þar“.  Hugmyndin er að hún sýni á sem gleggstan hátt hve 
sjúkraliðar starfa við fjölþætt verkefni.

Að ráðstefnu lokinni verður efnt til móttöku margra þeirra sem félagið hefur átt í sam-
skiptum við á undanförnum árum og svo auðvitað er þess vænst að sjúkraliðar fjölmenni.

Á ráðstefnunni verður sýnt myndband sem sýnir fram á þá ótrúlegu baráttu sem háð var 
á þeim tíma sem félagið var að ná til sín samningsréttinum. Með stofnun stéttarfélagsins, 
baráttunni fyrir breytingum á lögum um sjúkraliða og ekki síður því að ná í hús fyrsta 
kjarasamningi félagsins.

Allar götur síðan baráttan um stofnun stéttarfélagsins á árunum 1989-1992  stóð sem hæst 
hefur varla liðið sá dagur að félagið sé ekki minnt á hve gríðarlega nauðsynlegt það er fyrir 
stéttina að samningsrétturinn sé til staðar og um leið viðurkenning á því að rödd stéttar-
innar heyrist.

Umfjöllun um breytingu á lífeyrisréttindum opinberra starfsmanna sem lesa má um 
annarstaðar í blaðinu, er dæmi um mál þar sem forystufólk innan verkalýðshreyfingarinnar 
þarf að bera gæfu til að vinna saman af skynsemi, festu og ábyrgð. Í slíkum málum er mjög 
alvarlegt þegar meirihlutinn ákveður í blindni að treysta forystu innan bandalaga og beygja 
aðra hópa undir sig án þess að leitað sé leiða til að sætta mismunandi sjónarmið.

Um er að ræða gríðarlega mikilvægt mál til framtíðar og í ljósi allrar umræðu væri það 
í anda sí vaxandi lýðræðishugmynda að hleypa öllum opinberum starfsmönnum að slíkri 
ákvörðun, með allsherjar kosningu í stað þess að slík vinna sé unnin í bakherbergjum af 
örfáum aðilum.

 Sjúkraliðafélagið gefur nú út sögu sína þar sem farið er yfir helstu vendipunkta í stuttri 
sögu félagsins. Á sama hátt mun samningurinn um eftirgjöf á lífeyrisréttindum opinberra 
starfsmanna verða skráður á spjöld sögu BSRB. Ekki er víst þegar upp verður staðið að allir 
verði stoltir yfir að hafa lagt nafn sitt við þann gjörning sem nú er í vinnslu.  

Þetta er bara eitt mál af mörgum en að vísu eitt það alvarlegasta.

Á sama hátt mun samningurinn um eftirgjöf á 
lífeyrisréttindum opinberra starfsmanna verða 

skráður á spjöld sögu BSRB.
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Kristín Á. Guðmundsdóttir formaður SLFÍ

Sterk staða sjúkraliða
í heilbrigðiskerfinu

„Ég held að staða sjúkraliða í heil-
brigðiskerfinu sé mjög sterk í dag, hálfri 
öld eftir að stéttin okkar varð til og tel 
að eftirspurn eftir sjúkraliðum muni 
aukast mjög mikið á næstu árum,“ segir 
Kristín Á. Guðmundsdóttir, formaður 
Sjúkraliðafélags Íslands, í viðtali við 
Sjúkraliðann í tilefni af fimmtíu ára 
afmæli félagsins. 

Kristín hóf sjúkraliðanám eftir að hafa 
unnið við aðhlynningarstörf í Svíþjóð, þar 
sem hún bjó í þrjú ár á sjöunda áratugnum, 
og hún starfaði einnig á Hrafnistu í Reykjavík 
eftir að hún flutti heim árið 1969. Hún 
útskrifaðist frá Sjúkraliðaskólanum um vorið 
árið 1982 og fór eftir útskriftina að vinna 
á Landspítalanum, fyrst á lungnaskurð-
deildinni en strax um haustið á skurðstofum 
spítalans og vann þar í 15 ár samfleytt.

Kristín var valin trúnaðarmaður á sinni 
deild og ári síðar kjörin aðal trúnaðarmaður 
sjúkraliða á Landspítalanum. Á þeim tíma 
var Sjúkraliðafélagið einungis fagfélag, en 
Starfsmannafélag ríkisstofnana, SFR, var 
stéttarfélag þeirra sjúkraliða sem unnu á 
Landspítalanum. Hún kom að samninga-
málum og sat meðal annars fyrst í stjórn 
BSRB sem fulltrúi sjúkraliða innan SFR, og 
tók við formennsku í Sjúkraliðafélaginu 
árið 1988, þremur árum áður en 
Sjúkraliðafélagið varð stéttarfélag sem tók 
samningsréttinn í sínar hendur.

Minnisstæðir áfangar
- Þú hefur haft afskipti af málefnum sjúkraliða 

nánast allt frá því þú útskrifaðist sem sjúkraliði 
árið 1982. Hvaða áfangar á þessari löngu leið 
eru þér sérstaklega minnisstæðir?

„Þar vil ég fyrst nefna þann merka 
áfanga þegar sjúkraliðar fengu lög-
gildingu sem heilbrigðisstétt árið 1984, en 
þá var Margrét S. Einarsdóttir formaður 
Sjúkraliðafélagsins. Í lögunum sem Alþingi 
samþykkti er kveðið á um að óheimilt sé 
að ráða sem sjúkraliða aðra en þá sem hafa 
starfsleyfi samkvæmt lögunum sem sjúkra-
liðar. Það var gríðarlega mikilvægur áfangi 

Það var mikið verk að stofna 
stéttarfélagið og við þurftum 
að klifra yfir marga múra á 

leiðinni

Kristín Á. Guðmundsdóttir formaður Sjúkraliðafélags Íslands.

fyrir sjúkraliða að verða þannig sjálfstæð 
starfsstétt.

Mér er líka mjög minnistæð barátta 
sjúkraliða fyrir hærri launum í formannstíð 
Huldu S. Ólafsdóttur, en þá fóru sjúkra-
liðar á Landspítalanum í uppsagnir til að 
knýja fram bætt kjör. Ég átti þá sæti í stjórn 
Sjúkraliðafélagsins sem varaformaður og 
man hversu áhrifamikið það var þegar við 
sjúkraliðarnir gengum saman fylktu liði út 
af Landspítalanum á miðnætti, en sú aðgerð 
hafi mikil áhrif á starfsemi spítalans.

 Á þessum árum hafði Starfsmannafélag 
ríkisstofnana, SFR, samningsrétt fyrir sjúkra-
liða sem störfuðu hjá ríkinu, og það var 
mjög lærdómsríkt fyrir mig að kynnast því 
hvernig tekið var á málum sjúkraliða þar inn-
anhúss. SFR var þá skipt niður í deildir eftir 
starfssviðum og við vorum þar í heilbrigðis-
hópnum ásamt öðrum stéttum sem störfuðu 
á því sviði hjá ríkinu, en þar voru líka skrif-
stofuhópur og tæknihópur og það var 
barátta á milli þessara deilda um áherslur í 
kjaramálunum og stöðu stéttanna innbyrðis. 
Mér fannst alltaf að við sjúkraliðarnir sætum 
eftir því karlastéttirnar í hinum deildunum 
voru svo fjölmennar innan SFR og réðu yfir-
leitt ferðinni varðandi kröfugerðina.“

Samningsrétturinn sóttur
- Og svo tókst þú við formennsku sjúkraliða?
„Já, þegar Hulda hætti sem formaður 
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Sjúkraliðafélagsins árið 1988 fékk ég áskor-
anir um að gefa kost á mér sem eftirmaður 
hennar. Ég féllst á það og hlaut eiginlega 
rússneska kosningu,“ segir Kristín. „En við 
í stjórninni rákum okkur hvað eftir annað á 
það að í Stjórnarráðinu höfðu menn mjög 
lítinn áhuga á að ræða við okkur um brýn 
hagsmunamál sjúkraliða og þá með þeim 
rökum að við værum bara fagfélag og 
ættum því ekki að vera að skipta okkur af 
samningamálum stéttarinnar.

Vegna þessarar reynslu fannst mér 
einsýnt að félagið yrði að fá samningsréttinn 
til sín til þess að mark yrði á okkur tekið. 
Þar voru auðvitað fjölmörg ljón á veginum, 
en það styrkti mig í trúnni að þáverandi 
formaður SFR, Einar Ólafsson, hvatti mig 
til dáða. Einar og Gunnar Gunnarsson, 
sem þá var framkvæmdastjóri SFR, voru 
sammála um að forystu Sjúkraliðafélagsins 
væri fyllilega treystandi til að hefja þessa 
vegferð.

Vorið 1990 féll Einar í formannskosn-
ingum í SFR, og Gunnar Gunnarsson hætti 
sem framkvæmdastjóri í kjölfarið til að 
gefa nýrri stjórn frjálsar hendur. Þar sem 
Gunnar var á lausu fannst mér tilvalið að 
reyna að fá hann til að starfa með okkur til 
að breyta Sjúkraliðafélaginu í stéttarfélag. 
Gunnar tók vel í beiðni mína, en setti það 
skilyrði að Ögmundur Jónasson, þáverandi 
formaður BSRB, gæfi ráðningunni blessun 
sína. Innan BSRB var mikil andstaða við 
að sjúkraliðar fengju sjálfstæðan samn-
ingsrétt vegna þess að þá myndu 32 félög 
innan BSRB missa félagsmenn yfir til nýja 
stéttarfélagsins. Ögmundur var því undir 
miklum þrýstingu frá forystu SFR og fleiri 
félaga, en ákvað engu að síður að lokum 
að standa ekki í vegi fyrir því að Gunnar 
kæmi til starfa hjá okkur. Það var mikill 
happafengur fyrir sjúkraliða því Gunnar 
þekkti þetta ferli út og inn eftir að hafa 
starfað sem framkvæmdastjóri SFR og 
vissi nákvæmlega hvað við þyrftum að 
gera og ekki síður hvað bæri að varast.

Það var mikið verk að stofna stéttarfé-
lagið og við þurftum að klifra yfir marga 
múra á leiðinni. Þannig þurfti hver og 
einn sjúkraliði að staðfesta þátttöku sína 
með því að undirrita sérstaka yfirlýsingu 
þess efnis að hann væri fylgjandi stofnun 
stéttarfélagsins, og það þurfti undirskriftir 
frá 2/3 allra starfandi sjúkraliða í landinu. 
Við sem vorum í stjórn Sjúkraliðafélagsins 
þurftum að safna þessum undirskriftum 
með því að fara heim til sjúkraliðanna. 
Ég man hvað mér fannst það skrítið að 
oft þurftu eiginmennirnir að hvetja konur 
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Fyrstu sjúkraliðarnir
Það var öðrum fremur Ingibjörg R. Magnúsdóttir sem gerði fyrsta sjúkraliðanámið 

að veruleika. Hún hafði kynnt sér menntun og störf danskra sjúkraliða á meðan hún 
stundaði nám í hjúkrunarkennslu við háskólann í Árósum. Þegar hún kom heim 
til Íslands sumarið 1965 fór hún að kanna möguleika á að koma á fót sérstökum 
sjúkraliðaskóla.

„Ég gekk á fund landlæknis og bað um leyfi til þess að halda námskeið í sjúkrahjálp á 
Akureyri, og að það mætti vera hliðstætt því námi, er ég hafði kynnt mér í Danmörku. 
Landlæknir bauð mér að senda sér tillögur,“ sagði Ingibjörg R. Magnúsdóttur í viðtali við 
Sjúkraliðann árið 2006. 

„Ég kynnti mér viðhorf forstöðukvenna stærstu sjúkrahúsa í Reykjavík til þessara mála. 
Allskiptar skoðanir voru hjá hjúkrunarstéttinni í heild. Sú veit best hvar skórinn kreppir, 
sem hefur hann á fætinum. Við, sem ráða áttum hjúkrunarlið á deildir, jafnvel velja úr hópi 
sem enginn var, ákváðum að hefjast handa. Ég gekk frá tillögum til landlæknis sem voru 
í aðalatriðum þessar: Deildarskiptum sjúkrahúsum, er hefðu á að skipa kennslukröftum, 
kennslustofum og tækjum, væri heimilað að halda námskeið í sjúkrahjálp. Námstími skyldi 
vera átta mánuðir, þar af bóknám 80 til 100 stundir. Forstöðukonur viðkomandi sjúkrahúsa 
skyldu bera ábyrgð á bóklegri og verklegri kennslu og starfsheiti þessarar nýju stéttar skyldi 
vera sjúkraliði.

Landlæknir féllst á þessar tillögur og í nóvember 1965 var gefin út af dóms- og kirkjumála-
ráðuneytinu reglugerð um sjúkrahjálp. 
Leyfi var þó veitt til þess að fara af stað með 
námskeið fyrir birtingu reglugerðar og var 
Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri fyrst til 
þess að ríða á vaðið. Þaðan brautskráðust 
fyrstu sjúkraliðarnir hér á landi 26. maí 
1966, 14 að tölu.

Næstir komu Kleppsspítalinn, sem 
brautskráði 11 sjúkraliða hinn 15. júní, og 
St. Jósefsspítali að Landakoti, sem braut-
skráði einnig 11 sjúkraliða hinn 20. júní. 
Borgarspítalinn brautskráði sína fyrstu 
sjúkraliða um miðjan september og 
Landspítalinn síðast í október.

Fyrstu sjúkraliðana sem útskrifaðir voru hér á landi ásamt skólastjóra sínum Ingibjörg R. 
Magnúsdóttir, sem er fyrir miðri mynd, og Guðfinnu Thorlacíus, hjúkrunarkennara. Braut-
skráning þeirra fór fram á Akureyri 26. maí árið 1966. Þær voru (í stafrófsröð): Anna H. Skarp-
héðinsdóttir, Antonía M. Lýðsdóttir, Guðrún E. Aradóttir, Helena Sigurjónsdóttir, Helga 
Gísladóttir, Helga K. Þórðardóttir, Ingibjörg Gústafsdóttir, Jóhanna L. Stefánsdóttir, Kristín 
Björnsdóttir, Ólína A. Helgadóttir, Pálína S. Jónsdóttir, Rannveig Óskarsdóttir, Sesselja I. 
Stefánsdóttir, Sólrún Hafsteinsdóttir.

Hjúkrunarforstjórar og deildastjórar á 10 ára 
afmælishátíð SLFÍ, þeirra á meðal Ingibjörg 
R. Magnúsdóttur og Vigdís Magnúsdóttir.
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sínar til að skrifa undir. Þeir sögðu gjarnan 
þegar við komum í heimsókn: Auðvitað 
skrifar þú undir. Þetta var ekki létt vinna 
og mikil tímapressa að ná nægjanlegum 
fjölda undirskrifta í tæka tíð, en það tókst 
og stéttarfélagið varð formlega til árið 
1991. Það tók okkur hins vegar heilt ár til 
viðbótar að fá fyrsta kjarasamninginn við 
ríkisvaldið. Fjármálaráðuneytið ætlaði að 
hundsa okkur, en varð þó að lokum að 
undirrita kjarasamning við nýja stéttarfé-
lagið árið 1992.“

Baráttan skilar árangri
- Sjúkraliðar hafa oftsinnis þurft að knýja 

fram kjarabætur með beinum aðgerðum eins og 
verkföllum sem stundum hafa verið harðvítug. 
Hvers vegna hefur félagið mætt svona mikilli 
andstöðu viðsemjenda?

„Það er rétt að ekkert hefur fengist fram 
í réttindamálum sjúkraliða án mikillar 
baráttu, og það sama er að segja um 
kjarabætur,“ segir Kristín. „Við höfum 
þannig þurft að heyja mikið stríð árum 
saman fyrir viðurkenningu á faglegum 
réttindum stéttarinnar og að störf og 
stöður sjúkraliða séu í samræmi við 
menntun þeirra.  Það er enn ýmislegt sem 
vantar í þeim efnum, en margt hefur þó 
áunnist á undanförnum árum. 

Það tók líka mörg ár að tryggja sjúkra-
liðum aðgang að framhaldsmenntun. 
Þeir eiga núna kost á tveggja ára sérnámi 
sem á að veita þeim aukin starfsréttindi 
á viðkomandi sviði í heilbrigðiskerfinu. 
Það hefur tekist mjög vel á sumum stofn-
unum, en annars staðar miður og er ég þar 
mest undrandi á geðsviði Landspítalans 
sem tók þátt í að þróa sérnám sjúkraliða 
á geðsviði en nýtir ekki aukna þekkingu 
og getu sjúkraliðanna sem lokið hafa 
náminu.

Ég dreg enga fjöður yfir það að kjarabar-
átta stéttarfélagsins hefur stundum verið 
óvægin af báðum aðilum, enda höfum við 
sótt okkar mál ef festu og ákveðni. Þegar til 
átaka kom var því gjarnan haldið að sjúkra-
liðum að um væri að ræða tapað fé vegna 
þess að í verkfalli fær launafólk minni 
greiðslur. En reynslan er allt önnur og sýnir 
mikinn árangur af kjarabaráttu félagsins. 
Gunnar Gunnarsson hagfræðingur hefur 
gert úttekt á þróuninni og niðurstaða hans 
sýnir glögglega að kjaraleg staða sjúkra-
liða sem stéttar meðal stétta hefur stórlega 
batnað á þeim tíma sem liðinn er frá stofnun 
stéttarfélagsins.

Eins er það að vegna samstöðu og 
dugnaðar sjúkraliða hefur orðspor 

Fyrstu kjara- 
samningar SLFÍ

Í ársbyrjun 1987 tóku gildi ný lög um samningsrétt opinberra starfsmanna sem gáfu 
sjúkraliðum ný tækifæri til að taka samningamálin í sínar eigin hendur. Samkvæmt 
nýju lögunum höfðu fagfélög rétt til stofnunar eigin stétarfélaga með ýmsum skil-
yrðum sem Sjúkraliðafélag Íslands fullnægði að öllu leyti.

Árið 1990 tók Sjúkraliðafélagið stóra skrefið. Stjórn og formannafundur félagsins 
ákvað þá um haustið að láta kanna með atkvæðagreiðslu hver væri vilji stéttarinnar til 
stofnunar eigin stéttarfélags. Gunnar Gunnarsson var fenginn til liðs við sjúkraliða og 
samdi greinargerð um lagalega og félagslega stöðu stéttarinnar og kosti þess og galla fyrir 
sjúkraliða að stofna eigið stéttarfélag. Þessari greinargerð var dreift til allra sjúkraliða.

Atkvæðagreiðslan fór fram dagana 18. til 22. mars 1991 eftir að félagið hafði haldið 
kynningarfundi víða um land. Á kjörskrá voru allir starfandi sjúkraliðar. Til grundvallar 
við gerð kjörskrárinnar var notuð félagaskrá BSRB þar sem sjúkraliðarnir voru allir í 
öðrum félögum sem aðild áttu að bandalaginu.

Mikil þátttaka var í atkvæðagreiðslunni þar sem 90% þeirra 1.429 sjúkraliða sem á 
kjörskrá voru tóku þátt, alls 1.282 sjúkraliðar. 1.070 eða 75% þeirra sem á kjörskrá voru 
lýstu yfir stuðningi við stofnun sjálfstæðs stéttarfélags en 186 eða 13% voru því andvígir 
og 2% skiluðu auðu.

Á aðalfundi félagsins 11. maí 1991 var þessari niðurstöðu fagnað og samþykkt lög fyrir 
hið nýja stéttarfélag. En til þess að félagið öðlaðist óumdeildan samningsrétt og heimild til 
aðildar að BSRB þurftu að minnsta kosti tveir þriðju starfandi sjúkraliða að gerast félagar. 
Því takmarki var náð þá um sumarið. Þá höfðu 88% sjúkraliða sem voru innan SFR 
gengið í félagið, 98% þeirra sem voru í Starfsmannafélagi Reykjavíkur og 19% sjúkraliða 
sem störfuðu hjá sveitarfélögum út um allt land.

Á stjórnarfundi BSRB 24. maí 1991 var Sjúkraliðafélag Íslands samþykkt sem 
fullgilt stéttarfélag. Ári síðar var félagið í raun fyrst viðurkennt sem stéttarfélag þegar 
Sjúkraliðafélagið undirritaði fyrsta kjarasamning félagsins 8. desember 1992.

Fyrstu kjarasamningarnir í höfn. Aftari röð frá vinstri Gunnar Gunnarsson, Hlíf Geirsdótt-
ir, Inga Lóa Guðmundsdóttir, Birna Ólafsdóttir, Kristín Á. Guðmundsdóttir og Guðlaugur 
Þorvaldsson sáttasemjari. Sitjandi frá vinstri Ólafía Ingvarsdóttir, Iða Stanleysdóttir, Sólveig 
Hervarsdóttir og Konný Breiðfjörð.

Stjórn Sjúkraliðafélags Íslands þegar félagið fékk samningsréttinn. Frá vinstri: Hlíf Geirs-
dóttir, Lovísa Guðmundsdóttir, Ólafía Ingvarsdóttir, Kristín Á. Guðmundsdóttir, Pála Jak-
obsdóttir, María Þórarinsdóttir og Sigrún Stella Guðmundsdóttir.
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stéttarinnar breyst mjög mikið til hins betra 
meðal þeirra sem völdin hafa, því núna er 
tekið mun meira mark á kröfum sjúkraliða 
og Sjúkraliðafélagið nýtur meiri virðingar 
en áður var. Það þýðir hins vegar ekki að 
við séum sátt við stöðuna. Það er enn mikið 
verk að vinna og sjúkraliðar mega í engu 
slaka á, því það er auðvelt að missa niður 
það sem áunnist hefur.“

Horft til framtíðar
- Hvaða mál brenna aðallega á sjúkraliðum á 

þessu afmælisári?
„Það sem brennur einkum á sjúkraliðum 

núna er að fagháskólastigið sjái dagsins 
ljós,“ segir Kristín. „Allt sérnám sjúkraliða 
hefur verið samið með tilliti til fagháskólans 
og því brýnt að hann verði sem fyrst að 
veruleika.“

- Er hægt að fjölga karlmönnum í 
sjúkraliðastéttinni?

„Það liggur auðvitað ljóst fyrir að 97% 
sjúkraliða eru konur. Mjög margir úr 
atvinnulífinu hafa kallað eftir því að fá 
fleiri karla í sjúkraliðanámið og það væri 
mjög æskilegt, en ég hef alltaf bent þessum 
sömu aðilum á að það sé óskhyggja á 
meðan margar heilbrigðisstofnanir stundi 
þann ósið að ráða sjúkraliða mest í 80% 
starfshlutfall. Karlar sætta sig almennt séð 
ekki við að fara í nokkurra ára nám til þess 
eins að fá hlutastarf á lélegum launum. 
Þess vegna þurfa heilbrigðisstofnanir að 
breyta viðhorfi sínu og vinnubrögðum ef 
þær vilja fá fleiri karla sem sjúkraliða. Með 
þeim orðum er ég síður en svo að draga úr 
því að 100% vinna sjúkraliða er mjög erfið 
í núverandi ástandi, en bendi einfaldlega á 
að ef mönnun fagfólks á stofnunum væri 
eðlileg þá vorkenni ég engum sjúkraliða, 
konu eða karli, að vinna 100% starf. Ef til 
dæmis fimm starfsmenn væru að vinna á 
deild þar sem núna eru bara þrír vegna 
hagræðingar og niðurskurðar, þá væru 
sjúkraliðar ekki örmagna eftir 100% starf.“

- Ef þú horfir til næsta áratugar, hvað er þá 
brýnast fyrir sjúkraliða að gera til að styrkja 
enn frekar stöðu sína?

„Sjúkraliðar hafa sýnt samhug, sam-
takamátt og stéttvísi í baráttu sinni frá 
upphafi,“ segir Kristín. „Þeir þurfa að 
halda í stéttvísina, sem á mjög undir högg 
að sækja í nútímanum, þeir þurfa að rækta 
með sér enn meiri áræðni til að standa á 
rétti sínum og halda á lofti þeirri staðreynd 
að fagmennska sjúkraliðastéttarinnar er og 
verður áfram mjög mikilvæg fyrir íslenska 
heilbrigðiskerfið,“ segir Kristín.

„Fá dæmi um
slíkan einhug“

„Sjúkraliðastéttin hefur lengi átti mjög undir högg að sækja með starfsréttindi sín og 
menntun og mætt verulegri andstöðu og tregðu stjórnvalda. Sem dæmi um það má nefna 
að í átökunum 1982-1983, þegar sjúkraliðar beittu uppsögnum, náðust fram vilyrði um 
tvennt í menntunar- og réttindamálum sjúkraliða. Annars vegar að boðið yrði upp á eins 
árs framhaldsnám við Sjúkraliðaskólann sem veitti sjúkraliðum sjálfstæð hjúkrunarréttindi, 
hins vegar að komið yrði á fót einnar annar námskeiðum í sérgreindum hjúkrunarfögum 
við skólann. Þetta síðarnefnda komst í gagnið eftir ný og mikil átök og uppsagnir 1986-1987, 
en eins árs námið varð ekki að veruleika fyrr en árið 2002. Þessi reynsla sýnir glögglega 
hversu erfitt er að fá stjórnvöld til að efna loforð sem þau gefa, jafnvel þótt um sé að ræða 
mikilvægan þátt í að leysa alvarlega kjaradeilu. 

- Hvers vegna hefur samstaða meðal sjúkraliða verið jafn mikil og raun ber vitni?
- Það er rétt að sjúkraliðar hafa sýnt gífurlegan einhug og samstöðu í öllum sínum 

aðgerðum. Á þeim árum sem liðin eru frá því stéttarfélagið var stofnað árið 1991 hafa þeir 
knúið fram verulegar kjarabætur og mikilvægar réttarbætur varðandi menntun sína og 
starfsréttindi og orðið að beita til þess ýmsum ráðum. Það eru fá dæmi um slíkan einhug í 
sögu íslenskra stéttarfélaga.

Ég held að málflutningur félagsins og þá sérstaklega formannsins hafi verið mjög sann-
færandi. Kristín Á. Guðmundsdóttir nýtur fyllsta trausts innan stéttarinnar og það hefur 
skipt verulegu máli. Hún er órög að takast á við hvað sem er, kynnir sér málin vel og skýrir 
þau á einfaldan, skorinorðan máta sem allir skilja.

Félagið hefur alltaf sýnt sanngirni og haft fullgild rök fyrir öllum kröfum og aðgerðum. 
Sjúkraliðar eru friðsemdarfólk og félaginu hefði ekki tekist að fylkja liði á bak við kröf-
urnar ef ekki hefði falist í þeim krafa um sanngirni varðandi laun og réttindi. En ríkið 
hefur litið á sjúkraliða sem viðmiðunarstétt  og þess vegna reynt að halda kjörum þeirra 
niðri. Þá hafa sjúkraliðar verið áberandi í fjöldamörg ár, þeir kunna að vekja athygli 

á málstað stéttarinnar og kjörum og þeir 
hafa haft frumkvæði og forystu um ýmsa 
hluti, til dæmis varðandi breytingar 
á vaktaákvæðum og um ýmis lagaleg 
réttindi. Mótspyrna beinist gjarnan 
gegn þeim sem hafa einhverja burði til 
að berjast og það hafa sjúkraliðar haft í 
ríkum mæli.“

Gunnar Gunnarsson í viðtali við 
Sjúkraliðann árið 2006.

Gunnar Gunnarsson var framkvæmdastjóri SFR frá 1974 til 1990 og SLFÍ frá 1990 þar til hann 
varð sjötugur árið 2008.

Fyrstu starfsmenn nýja stéttarfélagsins, 
Gunnar Gunnarsson framkvæmdastjóri og 
Birna Ólafsdóttir skrifstofustjóri.
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Punktar úr nýrri bók
um sögu sjúkraliða

Nokkrum vikum eftir að fyrstu sjúkra-
liðarnir voru útskrifaðir hafði Valgerður 
Eyjólfsdóttir sjúkraliði á Landakoti 
frumkvæði að stofnun sérstaks félags 
sjúkraliða. Eftir að hafa haft samband við 
sjúkraliða sem höfðu útskrifast frá öðrum 
sjúkrahúsum þetta sama ár boðuðu sex 
sjúkraliðar til stofnfundar Sjúkraliðafélags 
Íslands kl. 20:45, 21. nóvember 1966. 

Til stofnfundarins, sem haldinn var í 
Aðalstræti 12 í Reykjavík, boðuðu þau 
Valgerður Eyjólfsdóttir, og Stefanía Harðar-
dóttir á Landakoti. Guðrún Finnbogadóttir 
og Hólmfríður Jóhannesdóttir á Borgar- 
spítalanum og Sæmundur B. Elínmundar- 
son og Þórhallur Bjarnason á Kleppspítala. 
Þessi undirbúningsnefnd hafði samið lög 
fyrir félagið í samráði við lögfræðing og 
voru þau samþykkt á stofnfundinum og 
kjörin stjórn en á fundinum urðu allmiklar 
umræður um tillögu nefndarinnar um lög 
fyrir félagið.

Sem formannsefni var stungið upp á 
Valgerði Eyjólfsdóttur, Þórhalli Bjarnasyni 
og Gunnari Árnasyni. Í formannskosningu 
hlaut Valgerður 10 atkvæði, Þórhallur 13 
atkvæði og Gunnar 6 atkvæði. Þórhallur 
Bjarnason var því kjörinn fyrsti formaður 
Sjúkraliðafélagsins. Meðstjórnendur voru 
kjörnir með öllum greiddum atkvæðum. 
Þeir voru: Sæmundur Elínmundarson 
Kleppsspítala, Hólmfríður Jóhannesdóttir 
Borgarspítala, Ragnhildur Haraldsdóttir 
Hvítabandinu og Unnur Kristjánsdóttir 
Farsótt. Varamenn voru kjörnir Laufey 
Eggertsdóttir Landakoti og Guðrún 
Sigurðardóttir Kleppsspítala.

Félagsgjald var ákveðið 500 kr. og lagt til 
að fundarmenn greiddu helminginn strax 
svo hægt væri að bera kostnað af stofnun 
félagins. 

Skráðir stofnfélagar voru 48. Frá Klepps- 
spítala voru 10, Landspítala 6, Farsóttar-
húsinu 2, Hvítabandinu 3, Landakoti 8, 
Borgarspítala 5 og frá Fjórðungssjúkra-
húsinu á Akureyri 14. 

Fyrsti stjórnarfundur Sjúkraliðafélags 
Íslands var haldinn á heimili formanns, 
12. desember 1966 og þar skipti stjórnin 

með sér verkum. Ragnhildur Haraldsdóttir 
Hvítabandinu var kjörin varaformaður, 
Sæmundur B. Elínmundarson ritari, 
Hólmfríður Jóhannesdóttir féhirðir, 
Unnur Kristjánsdóttir Farsótt, bréfritari og 
varamenn Laufey Eggertsdóttir Landakoti 
og Guðrún Sigurðardóttir Kleppsspítala.

Baráttan fyrir starfsréttind-
um

Baráttan fyrir starfsréttindum og stöðu 
sjúkraliðastéttarinnar hefur verið átaka-
mikil. Allt frá stofnun Sjúkraliðafélags 
Íslands árið 1966 hafa sjúkraliðar háð harða 
baráttu fyrir starfsréttindum og stöðu sinni. 
Í skýrslu Ingibjargar H. Agnars formanns á 
aðalfundi Sjúkraliðafélagsins 7. apríl 1976 
kom fram að við marga erfiðleika hefði verið 
að glíma hjá svona ungu félagi í sambandi 
við félagsleg og launaleg málefni. Smátt og 
smátt hafi málin þokast upp á við þó margt 
væri enn ógert. Hún taldi nýju reglugerðina 

hafa tekið stórum framförum, sérstaklega 
inntökuskilyrði og aukin réttindi sjúkraliða.  

Breyting á lögum um sjúkraliða var mjög 
torsótt vegna hatrammar andstöðu sumra 
samstarfsmanna og yfirmanna sjúkraliða á 
heilbrigðisstofnunum. Þegar haft er í huga 
hver ástæða fyrir því að komið var á nýrri 
starfsstétt, sjúkraliðum, til þess að bæta úr 
þeim skorti sem var á hjúkrunarfólki og til að 
létta undir með störfum hjúkrunarkvenna, 
nú hjúkrunarfræðinga, er einkennilegt að 
staðreyndin er sú að ávallt hefur verið rígur 
á milli sjúkraliða og hjúkrunarfræðinga þar 
sem hjúkrunarfræðingar virðast oft hafa 
gert allt sem í þeirra valdi stendur til að 
draga úr þeirri hæfni sem sjúkraliðar hafa til 
hjúkrunarstarfa og draga á þann hátt úr mik-
ilvægi þeirra. Hér virðist hafa verið skortur 
á að stéttirnar tvær hafi starfað saman í sátt 
og samlyndi og unnið heilshugar saman að 
bættri hjúkrun. Hins vegar er það svo að 
þegar vandamál hafa komið upp í tengslum 
við hjúkrun þá hefur verið leitað til sjúkra-
liða til að bæta þjónustuna. 

Þess má einnig geta að þegar unnið var 
að gerð laga um heilbrigðisþjónustu nr. 
40/2007 vildu sjúkraliðar að þeir heyrðu 
einnig undir Hjúkrunarráð eins og hjúkr-
unarfræðingar en hjúkrunarfræðingar vildu 
ekki samþykkja það.

Valgerður Eyjólfsdóttir, fyrrverandi formaður SLFÍ og Kristbjörg Þórðardóttir, skólastjóri Sjúkra-
liðaskóla Íslands á 10 ára afmælishófi SLFÍ

„Hér virðist hafa verið 
skortur á að stéttirnar tvær 
hafi starfað saman í sátt og 

samlyndi“
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Sjúkraliðar funda með þingmönnum um frumvarp til laga um sjúkraliða árið 1994.

Árið 1968 var samþykkt að 
kanna möguleika á stofnun 

stéttarfélags sjúkraliða

Starfsstéttar sjúkraliða er fyrst getið í 8. 
grein hjúkrunarlaga frá 1965 sem samþykkt 
voru á Alþingi 5. maí 1965 en greinin hljóðar 
svo:

„Heimilt er að þjálfa konur og karla til 
aðstoðar við hjúkrun, og skal starfsheiti 
þeirra, námstilhögun, starfsréttindi og 
skyldur ákveðið í reglugerð.“

Í athugasemdum við frumvarp til hjúkr-
unarlaga, sem lagt var fyrir 85. löggjafarþing 
árið 1964 var gerð grein fyrir 8. greininni. 
Þar stendur:

„Aðalástæðan til endurskoðunar hjúkr-
unarkvennalaganna er hinn mikli skortur 
á hjúkrunarkonum á landinu. Ein leið til 
að bæta að nokkru úr þeim skorti er að 
þjálfa sérstaka stétt aðstoðarfólks, er vinni 
við hjúkrunarstörf undir stjórn hjúkr-
unarkvenna. Hefur þessi leið verið farin 
erlendis og mun hafa reynzt vel. Þykir því 
rétt að heimila með lögum samskonar ráð-
stöfun hér á landi. Aðstoðarfólk þetta hlýtur 
aðallega verklega þjálfun um nokkurra 
mánaða skeið. Það vinnur ekki á eigin 
spýtur, en tekur að sér ýmis vandaminni 
störf undir stjórn hjúkrunarkvenna og getur 
því að vissu marki komið í stað þeirra.

Mál þetta hefur verið undirbúið af 
landlækni og borgarlækni í samráði við 
hjúkrunarkvennasamtökin í landinu, stjórn 
Hjúkrunarskóla Íslands og fleiri aðila, og er 
í ráði, að Rauði kross Íslands taki að sér að 
stjórna þjálfun þessa starfsfólks.“

Sjúkraliðaskóli Íslands
Þriðja reglugerðin um menntun sjúkra-

liða var gefin út 18. desember 1975. Þá verða 
þáttaskil í sjúkraliðanáminu þar sem námið 
færist þá inn í Sjúkraliðaskóla Íslands sem 
bar ábyrgð á náminu í heild sinni. 

Sjúkraliðaskólinn hóf starfsemi sína 17. 
október 1975 og var lagður niður 1990 eftir 
fimmtán ára starf. Skólinn hafði þá braut-
skráð 1074 sjúkraliða. 30 nemendur hófu nám 
við skólann þegar hann hóf starfsemi og 30 
viku síðar. Af þessum 60 nemendum útskrif-
uðust 52 sjúkraliðar 15. október árið 1976. 

Fyrsta árið var námið byggt á reglugerðinni 
frá desemberlokum 1971 en síðan tók nýja 
reglugerðin gildi. Með nýju reglugerðinni var 
bóklegum kennslustundum fjölgað úr 208 í 
300. Einnig voru teknir inn nemendur með 
meira undirbúningsnám en áður var þannig 
að hægt var að styðjast við kennslubækur sem 
notaðar voru á hinum Norðurlöndunum. 
Á þessum tíma stunduðu sjúkraliðanemar 
verknám á stærstu sjúkrahúsum landsins 
á höfuðborgarsvæðinu, í Keflavík og á 
Akureyri. 

Frumkvöðull sjúkraliðanáms á Íslandi 
Ingibjörg R. Magnúsdóttir hóf störf í heil-
brigðis- og tryggingamálaráðuneytinu og 
hélt áfram að vinna að framgangi námsins. 
Með tilkomu Sjúkraliðaskóla Íslands voru 
námskröfur hertar og námið þyngt. En vegna 
meiri krafna um undirbúningsmenntun voru 
margir áhugasamir einstaklingar útilokaðir 
frá sjúkraliðanáminu. Hér var yfirleitt um 
að ræða fullorðnar konur sem höfðu séð um 
heimili og og barnauppeldi og höfðu ekki 
átt kost á nauðsynlegri skólagöngu. Vegna 
þessa kom Aðalheiður Bjarnfreðsdóttir 
formaður Verkakvennafélagsins Sóknar 
þeirri ósk á framfæri við heilbrigðis- og 
tryggingamálaráðuneytið að starfsstúlkur 
í Sókn gætu fengið aðstoð við undirbún-
ingsnám inn í Sjúkraliðaskólann. Óskir 

stéttarfélögum innan BSRB – Bandalags 
starfsmanna ríkis og bæja, en Sjúkraliðafélag 
Íslands var einungis fagfélag og hafði ekki 
beina aðild að bandalaginu. En strax á fyrstu 
starfsárum Sjúkraliðafélags Íslands var 
áhugi á því innan félagsins að koma á einu 
stéttarfélagi sjúkraliða. Eftir 25 ára baráttu 
og deilur náði Sjúkraliðafélag Íslands þeim 
áfanga að fá samningsrétt fyrir hönd félags-
manna sinna.

Fljótlega er farið að ræða kjaramál innan 
félagsins. Á stjórnarfundi 18. janúar 1968 
var rætt um kjaramál en þá hafði kjararáð 
raðað sjúkraliðum í 10. launaflokk en krafa 
sjúkraliðafélagsins hafði verið að sjúkra-
liðar yrðu settir í 12. og 13. launaflokk. Áður 
hafði Reykjavíkurborg samþykkt að setja 
sína sjúkraliða í 10. launaflokk þannig að 

sama efnis bárust auk þess frá fleiri aðilum. 
Í kjölfar þessa snéri Kristbjörg Þórðardóttir 
skólastjóri Sjúkraliðaskólans sér til Guðrúnar 
Halldórsdóttur skólastjóra Námsflokka 
Reykjavíkur sumarið 1976 og lagði til að 
Námsflokkarnir stæðu fyrir námi sem gerði 
fólki með ónóga undirbúningsmenntun 
kleyft að komast inn í skólann. Guðrún tók 
vel í þessa beiðni og var Forskóli sjúkraliða 
settur á laggirnar þá um haustið.

Sjálfstætt stéttarfélag
 Eftir stofnun Sjúkraliðafélags Íslands voru 

sjúkraliðar með samningsrétt sinn í ýmsum 

ákvörðun kjararáðs var því ekki andmælt.
Á aðalfundi Sjúkraliðafélags Íslands árið 

1968 var samþykkt að kanna möguleika 
á stofnun stéttarfélags sjúkraliða. Á sama 
fundi var einnig ákveðið að gerast aðili að 
Samtökum heilbrigðisstétta þar sem á þeim 
árum voru miklar vonir bundnar við að sá 
samstarfsvettvangur gæti komið mörgu 
góðu til leiðar.

Árið 1969 kom í ljós ágreiningur innan 
félagsins um stéttarfélagsmálið þegar Guðjón 
Guðmundsson varaformaður gerði það að 
tillögu á stjórnarfundi að Sjúkraliðafélag 
Íslands skyldi verða sjálfstætt stéttarfélag 
innan Bandalags starfsmanna ríkis og bæjar. 
Tillögunni var hafnað þar sem meirihluti 
fundarmanna taldi það ekki tímabært að 
félagið tæki á sig þær skyldur sem fælust 
í slíkri breytingu á hlutverki og starfsemi 
félagsins.
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Ný bók um sögu sjúkraliða og nýtt Sjúkraliðatal

Sjúkraliðar mættu
mikilli andstöðu

„Eitt af því sem hefur vakið athygli 
mína við ritun þessarar bókar er sú 
mikla andstaða sem mætti sjúkraliðum 
frá öðrum félögum innan BSRB og 
utan þegar stofnun sjálfstæðs stéttar-
félags var í burðarliðnum,“ segir Örn 
Þ. Þorvarðarson sem hefur lokið við að 
rita fimmtíu ára sögu Sjúkraliðafélags 
Íslands.

Nýja bókin um sögu Sjúkraliðafélagsins 
er væntanleg rétt fyrir fimmtíu ára 
afmæli félagsins í nóvember, og eins nýtt 
Sjúkraliðatal, en höfundurinn hefur mikla 
þekkingu á heilbrigðismálum.

„Ég hef fylgst ágætlega með málum 
sjúkraliða árum saman því konan mín er 
sjúkraliði,“ segir Örn. „Eins hef ég verið 
að vinna fyrir læknaráð Landspítalans 
sem skrifstofustjóri frá árinu 2005, og 
er með meistaragráðu í stjórnun heil-
brigðisþjónustu. Þá er ég einnig að vinna 
doktorsverkefni við háskólann í Osló um 
samanburð á norska og íslenska heilbrigð-
iskerfinu og fjárveitingum til þeirra.“

Meginþættir sögunnar
„Í nýju bókinni er fjallað í máli og 

myndum um alla meginþætti í sögu 
Sjúkraliðafélagsins frá stofnun þess 21. 
nóvember árið 1966,“ segir Örn. „En eins 
og oft gerist þegar við förum inn í slíkt 
verkefni þá kom í ljós að það er ekki nóg að 
einblína á þessi fimmtíu ár heldur verður 
einnig að gera grein fyrir því sem gerðist 
áður en sjúkraliðar komu til sögunnar 
sem heilbrigðisstétt. Frásögn mín hefst 
því um miðja nítjándu öld. Ég reyni að 
rekja hvernig hjúkrun á Íslandi hefur 
þróast frá þeim tíma, hvernig heilbrigð-
iskerfið sem við þekkjum í nútímanum 
varð til. Ég fjalla einnig til samanburðar 
um reynslu Norðmanna og þar kemur 
fram að margt hefur þróast með keim-
líkum hætti í Noregi og á Íslandi.

Síðan fjalla ég um stofnun og starf-
semi Sjúkraliðafélagsins, segi frá fyrsta 
stjórnarfundinum og því hvernig merki 

félagsins og fáni urðu til. Menntunarmál 
sjúkraliða fá mikið pláss í bókinni þar sem 
ég rek þróun menntunarinnar frá fyrstu 
reglugerðinni árið 1965 til núverandi 
laga um heilbrigðisstarfsmenn og reglu-
gerðar sem sett var á grundvelli þeirra. 
Eins fjalla ég um breytingar varðandi 
starfsréttindi sjúkraliða, en um þau var 
slagur frá upphafi og enn frekar eftir að 
Sjúkraliðafélagið varð stéttarfélag árið 
1991. Að sjálfsögðu er ítarlega fjallað um 
stofnun stéttarfélagsins og kjarabaráttu 
sjúkraliða sem hefur leitt til margvíslegra 
átaka svo sem verkfalla og uppsagna. 
Eins er sagt frá skipuriti félagsins og 
almennri starfsemi svo sem stofnun sjóða 
og rekstur orlofsheimila.

Þróunin undanfarin ár er einnig nánar 
skýrð með tölfræði. Þannig ber ég saman 
fjölda lækna, sjúkraliða og hjúkrunar-
fræðinga nokkra áratugi aftur í tímann 
og sýni hvernig stéttirnar hafa þróast 

að þessu leyti. Einnig birti ég yfirlit 
um mönnun og launaþróun sjúkra-
liða á Landspítalanum og öðrum helstu 
heilbrigðisstofnunum landsins, en sú 
samantekt er unnin upp úr launagagna-
grunni ríkisins.“

Um 1200 í Sjúkraliðatali
Sjúkraliðafélagið gaf út sérstakt 

Sjúkraliðatal árið 1997, það er fyrir tæpum 
tuttugu árum, og ákvað þess vegna að 
rétt væri að gefa út nýtt Sjúkraliðatal á 
þessu afmælisári.

„Við ákváðum að vinna þetta á grunni 
gamla Sjúkraliðatalsins en með aðstoð 
netsins,“ segir Örn. „Í upphafi var öllum 
sjúkraliðum í félaginu sent rafrænt bréf 
og þeir hvattir til þess að fara inn á 
heimasíðu félagsins og skrá sig þar í nýja 
Sjúkraliðatalið. Það hefur ekki gengið 
þrautalaust fyrir sig og heimtur ekki eins 
miklar og við gerðum ráð fyrir, en eins og 
er hafa um 1200 sjúkraliðar samþykkt að 
taka þátt.“

- Hvað veldur tregðu sumra sjúkraliða?
„Sjúkraliðar hafa gefið ýmsar skýr-

ingar á því,“ svarar Örn. „Sumir ungir 
sjúkraliðar hafa til dæmis vísað til 
persónuverndar og vildu ekki að slíkar 
upplýsingar um sig birtust með þessum 
hætti, en við þurfum að sjálfsögðu að 
hafa samþykki allra sem verða með í 
Sjúkraliðatalinu.“

- Hefur eitthvað komið þér sérstaklega á 
óvart við ritun sögunnar?

„Fyrst og fremst hvað þetta hefur verið 
mikil barátta í gegnum tíðina og hversu 
mikil andstaða mætti sjúkraliðum frá 
öðrum félögum innan BSRB og utan 
þegar stofnun sjálfstæðs stéttarfélags var 
í burðarliðnum,“ svarar Örn. „Eins er 
áberandi sú togstreita sem verið hefur á 
milli heilbrigðisstéttanna, það er sjúkra-
liða og hjúkrunarfræðinga. Þau átök hafa 
verið svipuð í Noregi og þar er talað um 
„stríð hinna hvítu sloppa“ sem mér finnst 
mjög lýsandi nafn.“

Örn Þ. Þorvarðarson, höfundur bókarinnar um 
sögu Sjúkraliðafélagsins.

Þróunin undanfarin ár  
er einnig nánar skýrð  

með tölfræði.
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Úttekt OECD á starfsnámi á Íslandi

Mörg vandamál
sem þarf að leysa

„Margar námsbrautir sem taka við að 
loknum framhaldsskóla eru kenndar í 
framhaldsskólum og metnar til framhalds-
skólaeininga sem síðan eru ekki metnar af 
háskólum og það leiðir til erfiðleika þegar 
nemendur vilja halda áfram námi á því 
skólastigi. Þetta er ólíkt því fyrirkomulagi 
sem þekkist í mörgum öðrum löndum þar 
sem starfsnám að loknum framhaldsskóla 
fer fram á vel skilgreindum námsbrautum 
eða í stofnunum sem tilheyra skýrt 
afmörkuðum geira.“

Þetta er niðurstaða í nýjustu úttekt 
Efnahags- og framfarastofnunar Evrópu, 
OECD, á vandamálum starfsmenntunar 
á Íslandi, en ítarleg skýrsla stofnunar-
innar um það efni birtist árið 2013 og er 
hin fróðlegasta. Þar er bent á eftirfarandi 
„úrlausnarefni“ sem íslensk stjórnvöld 
þurfi að takast á við. Hér segir frá helstu 
niðurstöðum OECD.

Veik stjórnun og samhæfing
Á Íslandi þarf að takast á við mikið brott-

hvarf. Nemendur í starfsnámi og þeir sem 
búa í dreifbýli eru sérstaklega í hættu. 
Hlutfall þeirra sem ljúka námi í framhalds-
skóla innan fjögurra ára er 45% en OECD 
meðaltalið er 68%. Þótt margir þeirra sem 
hætta námi snúi aftur seint á þrítugs- eða 
fertugsaldri sýnir þetta alvarlega veikleika 
skólakerfisins.

Tryggja þarf að fjölbreyttum starfs-
námsbrautum og stofnunum sé nægilega 
stýrt og þær samhæfðar, sérstaklega 
þegar litið er til lagabreytinganna frá 2008 
sem veita framhaldsskólum meira sjálf-
ræði. Starfsgreinanefnd er ætlað að vera 
samhæfingaraðili fyrir ýmsa geira atvinnu-
lífsins um stefnumörkun í starfsmenntun á 
framhaldsskólastigi. Samsetning nefndar-
innar kann að þarfnast endurskoðunar. 
Nefndarstörfin einskorðast einnig við 
starfsnám á framhaldsskólastigi sem kemur 
í veg fyrir að hún geti sinnt samræmingu 
milli skólastiga sem er lykilatriði vegna 

námsframvindu frá framhaldsskólastigi 
yfir á háskólastig.

Starfsnám að loknum framhaldsskóla 
skortir einnig skýra laga- og stofna-
naumgjörð því það virðist oft aðeins vera 
„viðbót“ við framhaldsskólanám. Margar 
námsbrautir sem taka við að loknum fram-
haldsskóla eru kenndar í framhaldsskólum 
og metnar til framhaldsskólaeininga sem 
síðan eru ekki metnar af háskólum og það 
leiðir til erfiðleika þegar nemendur vilja 
halda áfram námi á því skólastigi. Þetta 
er ólíkt því fyrirkomulagi sem þekkist í 
mörgum öðrum löndum þar sem starfsnám 
að loknum framhaldsskóla fer fram á vel 
skilgreindum námsbrautum eða í stofn-
unum sem tilheyra skýrt afmörkuðum 
geira.

Þarfir atvinnulífsins van-
ræktar

Á Íslandi er starfsnámskerfið ekki 

áberandi þótt það sé öflugt og njóti mikillar 
virðingar í hefðbundnum iðngreinum. 
Sveinsprófum hefur fækkað. Nám í löggiltri 
starfsgrein er engin forsenda vinnustað-
anáms og vinnustaðanám mætti þróa á 
öðrum sviðum og nýta þannig þetta öfluga 
námsfyrirkomulag.

Á Íslandi gefa skýrslur til kynna að 
skortur sé á faglærðu fólki í mörgum og 
jafnvel flestum þeim greinum sem starfs-
menntakerfið nær til og að kerfið bregðist 
ekki nægilega vel við þörfum atvinnu-
lífsins. Því hefur verið haldið fram að sá 
hópur framhaldsskólanemenda sem velur 
sér starfsnám ætti að vera helmingi stærri 
en hann er nú og að vinnuaflsskorturinn 
sé mestur í þjónustugreinum og opin-
berri þjónustu, svo sem í mennta- og 
heilbrigðisgreinum.

Framboð á starfsnámi virðist aðallega 
vera á forsendum nemenda. Samkvæmt 
því hafa atvinnurekendur afskaplega 
lítið að segja þegar kemur að því að 
ákveða fjölda námssamninga. Hætta 
er á að ef úrræðin eru ekki miðuð við 
þarfir atvinnulífsins endurspegli þau 
frekar getu starfsmenntastofnana (sem 

Hópur sjúkraliða í framhaldsnámi í öldrunarhjúkrun.

„Ísland á líka í erfiðleikum 
með tengsl skólastiga.“
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oft eru hlutdrægar gagnvart ódýrustu 
brautunum sem þegar eru fyrir hendi) og 
óskum nemenda sem byggjast á ónógri 
þekkingu.

Nám eftir framhaldsskóla
Á Íslandi er, að undanskildum rótgrónum 

iðnmeistaraprófum, erfitt að halda áfram 
námi og fara í háskólanám eftir verknám á 
framhaldsskólastigi, námsleiðir í starfsnámi 
eru stundum óskýrar og sumar starfsnáms-
brautir opna ekki leiðir til áframhaldandi 
náms. Þetta kann að fæla nemendur frá að 
hefja nám á verknámsbrautum. 

Þeir nemendur sem lokið hafa námi af 
verknámsbrautum framhaldsskóla standa 
frammi fyrir alls kyns hindrunum. Í fyrsta 
lagi, þótt nemendur geti bætt við sig við-
bótareiningum og tekið stúdentspróf 
– sem nauðsynlegt er til að komast í 
háskóla – virðist sem meirihlutinn reyni 
ekki við þetta próf. Í öðru lagi heyrði 
OECD hópurinn það á skotspónum að 
sumir háskólar væru tregir til að hleypa 
inn nemendum af starfsnámsbrautum. 
Aðgengi að þessum stofnunum er í 
orði kveðnu frjálst öllum þeim sem eru 
með stúdentspróf en stofnanir geta líka 
skipulagt eigin valaðferðir, þar á meðal 
inntökupróf.

Ísland á líka í erfiðleikum með tengsl 
skólastiga. Nemendur sem lokið hafa 
starfsnámi að loknum framhaldsskóla 
reynist stundum erfitt að fá nám sitt metið 
í áframhaldandi háskólanámi. Til dæmis 
skarast nám að loknum framhaldsskóla á 
vélstjórnarbraut við háskólanám í hagnýtri 
verkfræði en nemendur eiga í erfiðleikum 
með að fá fyrra nám metið. Á Íslandi, eins 
og í öðrum löndum, er það auðveldara 
sumum stofnunum að eiga í samvinnu 
við erlendar stofnanir til að tryggja að 
nemendur þeirra fái einingar viðurkenndar 
í framhaldsnámi.

Á Íslandi heyrði OECD hópurinn oft 
að náms- og starfsráðgjöf væri höll undir 
bóklegt nám, ef til vill vegna þess að þeir 
sem annast þessa ráðgjöf hafa háskóla-
menntun en litla þekkingu og reynslu af 
atvinnulífinu. Skýrsluhópur OECD heyrði 
að starfsnám nyti ekki mikils álits og að 
þær óformlegu upplýsingar sem nemendur 
fá kunni að viðhalda þessari hlutdrægni. 
Vandamál skylt þessu er að mikilvægar 
upplýsingar um vinnumarkaðinn, svo 
sem þær tekjur sem gera má ráð fyrir að 
mismunandi prófgráður, svið og stofnanir 
veiti, eru ekki fyrir hendi, segir í skýrslu 
OECD.

Verkefnahópur um fagháskólanám

Tillögur til ráðherra
Verkefnahópur um fagháskólanám hefur unnið að tillögugerð til mennta- og 

menningarmálaráðherra um framhaldsnám á fagháskólastigi, eins og nánar er rakið 
í viðtali við Birnu Ólafsdóttir á næstu blaðsíðum. Rétt áður en Sjúkraliðinn fór í 
prentun skilaði hópurinn eftirfarandi tillögum til ráðherrans.
1. Þróunarverkefni

Farið verði af stað með fagháskólanám sem þróunarverkefni árið 2017 og a.m.k 5 
mismunandi námsleiðir verði skilgreindar til þróunar og innleiðingar. Þeim er ætlað 
að verða fyrirmynd almenns fagháskólanáms varðandi form náms og innihald.

2. Samstarfsráð um fagháskólanám
Ráðherra skipar formlegan samráðsvettvang sem heitir samstarfsráð um faghá-
skólanám þeirra aðila sem nú skipa verkefnahóp um fagháskólanám auk Sambands 
íslenskra sveitarfélaga. Ráðherra skipar formann.

Samstarfsráðið hafi eftirfarandi verksvið:
■ Að skilgreina frekar markmið með þróunarverkefninu og einstökum þáttum þess.
■ Að leggja fram tillögu um kostnað og fjármögnun fagháskólanáms til framtíðar fyrir 

maí 2018.
■ Að leggja fram tillögu um hvaða nám verði fagháskólanám og geti farið af stað árið 

2017 og 2018 á grundvelli greiningar og forgangsröðunar atvinnulífsins í samráði við 
háskóla, framhaldsskóla og aðrar menntaveitur.

■ Að vinna að skilgreiningu á raunfærnimati á háskólastigi og gera tillögu að inn-
leiðingu þess

Samstarfsráðið kýs úr sínum hópi fimm manna hóp sem auk formanns samstarfs-
ráðsins mynda verkefnisstjórn, sem ber ábyrgð á framkvæmd þróunarverkefnisins 
gagnvart samstarfsráðinu og ráðherra. Þar skal aðild stéttarfélaga, atvinnurekenda, 
framhaldsskóla, háskóla og ráðuneytis tryggð.
3. Þróunarsjóður

Ríkið og atvinnulífið (SA, ASÍ, BSRB) stofni sameiginlegan þróunarsjóð til að fjár-
magna þróunarverkefnið fyrir vorönn 2017 og skólaárið 2017-2018. Um sé að ræða 
einskiptis-aðgerð en framtíðarfjármögnun fagháskólanáms fari eftir tillögum sam-
starfsráðsins um framtíðarskipan námsins.

Fyrsti hópurinn sem fór í eins árs framhaldsnám sjúkraliða í öldrunarhjúkrun.

Fjarnám er mikilvægt fyrir menntun sjúkraliða.
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Framhaldsnám á 
fagháskólastigi

Verkefnahópur sem skipaður var í 
fyrra til að koma með tillögur um með 
hvaða hætti væri hægt að koma faghá-
skólanámi á laggirnar hér á landi, er að 
ljúka störfum og mun gera tillögur um 
næstu skref. Markmið hópsins var að 
finna leiðir til að vísir að fagháskóla-
stigi yrði að veruleika þegar á næsta ári.

Fagháskólanám hefur lengi verið bar-
áttumál sjúkraliða og þar hefur Birna 
Ólafsdóttir, skrifstofustjóri Sjúkraliða-
félags Íslands, verið í fararbroddi. Hún 
hefur lengi komið að fræðslu- og mennta-
málum sjúkraliðastéttarinnar og þekkir 
þau mál afar vel.

„Það eru þrjátíu ár síðan ég útskrif-
aðist sem sjúkraliði og ég hef barist fyrir 
umbótum í fræðslu- og menntamálum 
stéttarinnar allar götur síðan,“ segir 
Birna í samtali við Sjúkraliðann. „Þegar 
ég útskrifaðist voru sjúkraliðar dreifðir 
í stéttarfélög út um allt land og starfs-
námið var þannig að við vorum í fullri 
vinnu en aðeins með 60% laun.

Þegar Sjúkraliðafélagið fékk samn-
ingsréttinn höfðum við allt aðra og betri 
stöðu til að berjast fyrir menntunar-
málum stéttarinnar. Okkur bar gæfa til 
að tengja launahvata við fræðslunám-
skeið sjúkraliða sem hefur í för með sér 
að vinnuveitandinn er að fá betra og 
upplýstara starfsfólk og sjúkraliðar að fá 
umbun fyrir viðbótarnámið, en í kjölfarið 
var Framvegis stofnað. Sjúkraliðabrautir 
eru nú við flesta framhaldsskóla á 
landinu, en Fjölbrautaskólinn við Ármúla 
hefur samt alla tíð gegnt lykilhlutverki í 
menntunarmálum okkar og þar er fram-
haldsnám sjúkraliða til húsa.

Það var merkur áfangi á þessari braut 
þegar eins árs framhaldsnám hófst 
í ársbyrjun 2002, í öldrunarhjúkrun. 
Seinna komst framhaldsnám sjúkraliða 
á geðsviði á laggirnar og núna er hópur 
sjúkraliða í framhaldsnámi í sérhæfðum 
störfum í heilbrigðisþjónustunni. Allt eru 
þetta merkir áfangar á langri leið.“

Birna Ólafsdóttir, skrifstofustjóri Sjúkraliðafélags Íslands.

Ekki hlustað á sjúkraliða
- Og framhaldsnámið færði  hluta sjúkraliða-

menntunarinnar yfir á háskólastig?
„Já, þegar við hófum eins árs fram-

haldsnám sjúkraliða, sem er á fjórða 
hæfnisþrepi sem svo er kallað, þá fýsti 
okkur að hafa námið á fagháskóla-
stigi sem er til staðar víða í löndunum í 
kringum okkur,“ segir Birna. „Almenna 
sjúkraliðanámið er á þriðja hæfnisþrepi, 
en framhaldsnám sjúkraliða miðast við 
háskólaeiningar, það er ECTS einingar, 
og er þar með komið út fyrir hinn hefð-
bundna framhaldsskóla. Það ætti því að 
vera í fagháskóla sem enn er ekki til hér 
á landi.

Þegar við vorum að hefja þetta ársnám 

á fjórða hæfnisþrepi höfðum við samband 
við háskólana til að kanna hvort þeir vildu 
ekki vista þetta nám, en fórum bónleið til 
búðar því þeir vildu ekkert með okkur 
hafa. Skólameistarar Fjölbrautaskólans 
við Ármúla, þar sem þetta nám fer fram, 
reyndu líka að fá háskólana til samstarfs, 
en án árangurs. Samt erum við þegar búin 
að útskrifa hátt í tvö hundruð manns úr 
framhaldsnámi á fjórða hæfnisþrepinu og 
það þarf að opna frekari leiðir fyrir það 
fólk á fagháskólastiginu.

Það var sem sagt ekki hlustað á okkur 
sjúkraliða, en tímarnir eru að breytast. 
BSRB hafði þannig lengi vel ekki mikinn 
áhuga á menntunarmálum félagsmanna 
sinna, en það hefur breyst að undan-
förnu og ég á núna sæti í mennta- og 
fræðslunefnd BSRB sem hefur látið þetta 
mál mjög til sín taka. Svo hefur það gerst 
að félögin innan ASÍ eiga í nokkrum 
vandræðum með meistaranámið sem er 

Fagháskólanám hefur lengi 
verið baráttumál sjúkraliða
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á fjórða hæfnisþrepi og þar með á faghá-
skólastigi. Vegna þessara sameiginlegu 
hagsmuna stóru heildarsamtakanna var 
málið tekið fyrir í viðræðum við ríkis-
valdið vorið 2015 og ríkisstjórnin lofaði 
í yfirlýsingu að tryggja fjármagn til þess 
„að hefja vinnu við að skilgreina faghá-
skólastig og hvernig það gæti tengst bæði 
framhalds- og háskólakerfinu.“ Í kjölfarið 
skipaði mennta- og menningarmálaráðu-
neytið verkefnahóp um fagháskólanám 
þar sem sæti eiga fulltrúar heildarsam-
taka vinnumarkaðarins, háskólanna, 
framhaldsskólanna, námsmanna og ráðu-
neytisins, en Runólfur Ágústsson hjá 
fyrirtækinu Ráðgjöf og verkefnastjórnun 
er starfsmaður hópsins sem skilaði af 
sér skýrslu til ráðuneytisins í byrjun 
október.“

Fagháskólanám 2017?
„Verkefnahópnum er ætlað að koma 

með tillögur til ráðuneytisins um hvernig 
hægt væri að koma hér á fót fagháskóla-
stigi, með það að markmiði að vísir að 
skilgreindu fagháskólanámi verði komið 
til framkvæmdar þegar á næsta ári,“ segir 
Birna. „Veruleg vinna hefur verið lögð í 
að kortleggja það nám sem nú þegar er 
í boði í íslensku menntakerfi og fellur 
undir skilgreiningu okkar á fagháskóla-
námi. Eins hafa verið kannaðar þær helstu 
leiðir sem eru að þessu markmiði. Það er 
ljóslega mitt álit að við eigum ekki að fara 
að byggja enn einn háskólann, heldur 
koma á samvinnu á milli framhaldsskóla 
og háskólanna eins og gerist í nágranna-
löndum okkar. Við leggjum líka áherslu á 
að það verði fjarnám á fagháskólastiginu 
til að tryggja að það verði engar hindranir 

Hvaða fagháskólanám?
Framhaldsnám sjúkraliða er einungis eitt af mörgum starfsnámsleiðum sem 

myndu falla undir fagháskólastigið.
Í samantekt frá Ráðgjöf og verkefnastjórnun fyrr á þessu ári var bent á eftirfarandi 

nám á fagháskólastigi:
Verk- og tækninám: Skipstjórnarnám (D og E) og vélstjórn (C og D), iðnfræði og 

meistaranám iðnaðarmanna á 5. stigi.
Ferðaþjónusta: Leiðsögumennska og meistaranám iðnaðarmanna á 5. stigi.
Viðskipti, rekstur og stjórnun: Stjórnun og rekstur hótela, gististaða og veitinga-

húsa, verslunarstjórn, útgerð og fiskvinnsla og frumkvöðlanám.
Félags- og heilbrigðisþjónusta: Framhaldsnám sjúkraliða.
Og loks umhverfis- og auðlindafræði.

Fjórar færar leiðir
Í samantekt frá Ráðgjöf og verkefnastjórnun er bent á að við innleiðingu á fag-

háskólakerfi hérlendis megi hugsa sér a.m.k. fjórar leiðir:
1. Að semja við einn eða fleiri háskóla sem hafa réttindi til þess að útskrifa nemendur 

á háskólastigi um verkefnið, gjarnan í samstarfi við valda framhaldsskóla. 
2. Að búa til nýtt fagháskólakerfi, við hlið hins akademíska háskólakerfis, sem mis-

munandi skólar gætu orðið til innan eða þróað sig inn á, svipað og Finnar hafa 
gert.

3. Að stofna sérstakan nýjan fagháskóla sem myndi þá keppa við aðra háskóla um 
nemendur, athygli og fjármagn út frá forsendum verk- og tæknináms. 

4. Að stofna fagháskólanet sem leitist við að nýta þær auðlindir og þekkingu 
sem eru til staðar og ná þannig settum markmiðum í samvinnu við núverandi 
háskóla, framhaldsskóla og aðrar menntaveitur. Þetta tekur mið af þróun mála í 
Skotlandi og er sú leið sem nefndarmönnum þótti fýsilegust.

vegna búsetu og að nemendur á Þórshöfn 
hafi sama aðgang og Reykvíkingar.“

- Ertu bjartsýn á að vísir að fagháskólastigi 
verði að veruleika á næsta ári?

„Það verður að segjast eins og er að mér 
finnst að fulltrúar háskólasamfélagsins 

séu enn að draga lappirnar í þessu efni. 
Háskólarnir leggja mikla áherslu á að 
vera fyrst og fremst rannsóknar- og vís-
indastofnanir og hafa því verið tregir 
til samstarfs um fagháskóla sem snýst 
ekki um slík verkefni heldur menntun 
fólks til starfa úti í þjóðfélaginu þar sem 
mjög alvarlegur skortur er á fagfólki 
meðal annars í hjúkrun og í iðnaðargeir-
anum. Með því að færa þessa menntun 
á fagháskólastig myndi unga fólkið sjá 
tækifæri til að halda áfram að mennta sig 
og sérhæfa í stað þess að rekast alltaf á 
girðingar og hindranir.

Mér finnst dásamlegt að það sé loksins 
farið að hreyfa við þessu máli af meiri 
alvöru en áður, en verð þó að viðurkenna 
að sporin hræða. Í því sambandi vil ég 
minna á að árið 2006 varð til skýrsla um 
starfsnámið með ýmsum góðum tillögum, 
en hún hefur legið ofan í skúffu í ráðu-
neytinu í tíu ár. Ég vona að það verði ekki 
örlög þessarar nýju skýrslu okkar,“ segir 
Birna Ólafsdóttir.

Tillögur vinnuhópsins eru birtar á bls. 12.

Þátttakendur í framhaldsnámi sjúkraliða í geðhjúkrun árið 2011.
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Ný úttekt á heilbrigðisþjónustunni

Gæði lakari hér
en á Norðurlöndum

Gæði heilbrigðisþjónustu sem 
tengist beint einstökum veitendum 
eru lakari á Ísland en annars staðar 
á hinum Norðurlöndunum, svo sem 
hvað varðar aðgengi að þjónustu og 
árangur, innlagnir á spítala vegna astma 
og langvinnra lungnateppusjúkdóma, 
dánarhlutfall af völdum hjartaáfalls, 
dánarhlutfall af völdum heilablóðfalls 
og lífslíkur þeirra sem greinast með 
brjóstakrabbamein.

Þetta kemur fram í nýrri skýrslu sem 
fjölþjóðlega fyrirtækið McKinsey & 
Company hefur gert fyrir velferðarráðu-
neytið og birt var í september. Þar er 
tekið fram að viðtöl, greiningarvinna og 
samantekt niðurstaðna hafi verið unnin 
„í nánu samstarfi við fulltrúa frá velferð-
arráðuneytinu, Embætti landlæknis og 
Landspítalanum.“

Í skýrslunni segir ennfremur að í heild 
hafi útgjöld til heilbrigðismála á Íslandi 
árið 2014 numið 8,8% af vergri lands-
framleiðslu „sem er lægra en annars 
staðar á Norðurlöndunum, að Finnlandi 
undanskildu.“

„Bæta rekstrarhagkvæmni“
Í þessari nýju skýrslu eru settar fram 

nokkrar tillögur um hvernig megi „bæta 
rekstrarhagkvæmni íslenska heilbrigð-
iskerfisins,“ væntanlega til þess að spara 
ríkissjóði peninga. Þar vekur sérstaka 
athygli að ekkert er minnst á annað starfs-
fólk Landspítalans eða kerfisins í heild 
nema lækna og í stöku tilviki hjúkrunar-
fræðinga. Þessi erlenda stofnun virðist 
því líta svo á að heilbrigðisþjónusta snúist 
fyrst og síðast um lækna og er rétt að líta á 
niðurstöður hennar í því skrítna ljósi.
■ Gæði: Heildstætt safn gæðavísa skortir 

sem hægt er að bera beint saman við 
alþjóðleg viðmið. Þær mælingar sem til 
eru benda þó til þess að staða Íslands 
sé góð samanborið við Norðurlöndin 
og OECD-löndin almennt. Þannig er 
mat landsmanna á eigin heilsu gott, 
lífslíkur eru góðar og ungbarnadauði 

Landspítalinn: „Mögulegt er fyrir lækna sem starfa bæði á Landspítala og á einkareknum stofum 
að vísa sjúklingum á sjálfa sig.“

Í tilfelli Landspítalans  
er framleiðni vinnuafls  

mjög mikil

lægstur innan OECD. Aftur á móti er 
staðan ekki eins góð hvað varðar gæða-
mælingar sem tengjast beint veitendum 
heilbrigðisþjónustunnar. 

■ Magn/umfang umönnunar sem heil-
brigðisstarfsfólk veitir: Aðgengi að 
heilbrigðisstarfsfólki er í heild sam-
bærilegt eða örlítið betra á Íslandi en 
á hinum Norðurlöndunum. Aðgengi 
að myndgreiningartækjum er gott. 
Heilbrigðisstarfsfólk á Íslandi hefur 
ríkari tilhneigingu til þess að vísa sjúk-
lingum í rannsóknir og skurðaðgerðir 
en kollegar þeirra á Norðurlöndunum 
og notkun lyfja er mjög mikil (fjöldi 
rannsókna í segulóm- og sneið-
myndatækjum miðað við höfðatölu, 
lyfjaútgjöld miðað við höfðatölu, 
skurðaðgerðir miðað við höfðatölu). 
Þetta skýrist að hluta af því að greitt 
er fyrir magn þjónustu sem veitt er 
innan kerfisins. Á hinn bóginn eru 

sjúkrahúsinnlagnir færri á Íslandi en á 
Norðurlöndunum.

■ Rekstrarskilvirkni: Framleiðni vinnu-
afls og nýting fjármuna er í takti við hin 
Norðurlöndin (fjöldi viðtala á lækni, 
fjöldi myndataka á myndgreiningar-
tæki). Þegar litið er til skilvirkni einstakra 
veitenda heilbrigðisþjónustu er myndin 
blönduð. Í tilfelli Landspítalans er fram-
leiðni vinnuafls mjög mikil, bæði þegar 
horft er til innlagna og koma á göngu-
deildir á hvert stöðugildi. Aftur á móti er 
meðallegutími langur sem bendir til þess 
að auka mætti skilvirkni á legudeildum 
spítalans. Þegar heilbrigðiskerfið er 
skoðað í heild sinni virðast ýmsir veit-
endur starfa á skilvirkan hátt með tilliti 
til þeirra verkefna sem þeir hafa tekið að 
sér. Engu að síður gæti önnur dreifing 
verkefna og aðfanga aukið rekstrarskil-
virkni kerfisins og jafnframt stuðlað 
að auknum gæðum umönnunar sem 
skiptir mestu máli. Á heildina litið er 
frammistaða veitenda heilbrigðisþjón-
ustunnar líkleg til að auka útgjaldaþörf 
heilbrigðiskerfisins. 

Fleiri sérfræðilækna á LSH 
Í skýrslunni er lögð áhersla á margar 
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breytingatillögur, en eins og áður sagði 
beinast þær fyrst og fremst að hlutverki 
sérfræðilækna.
1. Beina skal kröftum að því að stytta með-

allengd innlagna sem er birtingarmynd 
fjölda vandamála á Landspítalanum. 
Lykilaðgerð til að bregðast við þessum 
vanda er að fjárfesta í aukinni getu til 
klínískra ákvarðana á Landspítalanum. 
Spítalinn þarfnast aukinnar viðveru 
reyndra sérfræðilækna sem ná má 
fram á eftirfarandi hátt: A. Ráða fleiri 
reynda lækna til að bæta ákvörðunar-
töku. B. Hækka hlutfall sérfræðilækna 
í fullu starfi. C. Losa um afkastagetu 
með því leggja minni áherslu á einfalda 
göngudeildarþjónustu.

Fyrir utan það að efla klíníska 
ákvörðunartöku á spítalanum þarf að 
efla getu utan hans til þess að taka við 
sjúklingum.
2. Efla skal krafta sérfræðilækna í 

heilsugæslu og öldrunar- og endur-
hæfingarþjónustu. Fyrsta skrefið til 
að bregðast við þessari stöðu er að 
yfirvöld marki skýrari stefnu um hvers 
konar heilbrigðisþjónustu skuli veita í 
ólíkum hlutum kerfisins. Nauðsynlegt 
er að sú stefna byggist á því markmiði 
að tryggja samfellu í þjónustu sem er 
af svipaðri tegund og þunga en rofni 
ekki vegna óljósrar hlutverkaskipt-
ingar í kerfinu. Þegar skýr stefna og 
hlutverkaskipting liggur fyrir þarf 
að fjárfesta í heilsugæslu, þjónustu 

við aldraða og félagsþjónustu, en 
einnig þarf að nýta þá læknisfræði-
lega sérþekkingu sem fyrir hendi er á 
Landspítalanum og víðar í kerfinu.

Mörk einkareksturs
3. Taka skal meðvitaða ákvörðun byggða 

á staðreyndum um skipulag einkastofa 
sérfræðilækna. Einkastofur sérfræði-
lækna á Íslandi starfa að mörgu leyti 
á eigin forsendum og starfsemin þar 
lítt gagnsæ hvað varðar kostnað og 
árangur. Vísbendingar eru um ákveðin 
vandamál í þessu kerfi, t.d. ofmeð-
höndlun, skort á gegnsæi varðandi 
framleiðni, auk þess sem mögulegt 
er fyrir lækna sem starfa bæði á 
Landspítala og á einkareknum stofum 
að vísa sjúklingum á sjálfa sig.

Á Íslandi ætti einkarekstur í heilbrigðis- 
þjónustu að beinast að sviðum þar sem 
ávinningur er augljós. Þetta á ekki við um 
allar sérgreinar. 

Stjórn og upplýsingatækni
4. Setja skal reglur um samræmda 

skráningu og innleiða nýtt fjármögn- 
unarkerfi. 

Spítalinn þarfnast aukinnar 
viðveru reyndra sérfræði-

lækna

Með virku skráningarkerfi er hægt að 
skapa gagnsæi verðlagningar. Setja ætti 
samræmt verð fyrir allt íslenska heilbrigð-
iskerfið sem myndi gera stjórnendum 
þess mögulegt að búa til kostnaðaráætl-
anir þar sem umfang og verð er skýrt 
afmarkað.
5. Kanna skal fýsileika þess að koma á sam-

eiginlegu „lóðréttu“ stjórnskipulagi. 
Ísland er lítið land og margar af áskor-

unum heilbrigðiskerfisins er hægt að rekja 
til óheppilegrar hlutverkaskiptingar milli 
þjónustuveitenda í kerfinu. Afgerandi 
skil eru milli mismunandi þjónustustiga, 
greiðslur og kröfur til opinberra veitenda 
og einkaaðila eru ólíkar og heilbrigð-
iskerfið er þannig skipulagt að veitendur 
eru oft litlar rekstrareiningar.
6. Hagnýta skal upplýsingatækni eins og 

frekast er unnt. 
Aukin notkun upplýsingatækni í heil-

brigðisþjónustunni hefur verið hluti 
af stefnu stjórnvalda um árabil. Þrátt 
fyrir það er notkun upplýsingatækni-
lausna enn nokkuð takmörkuð í íslenska 
heilbrigðiskerfinu. 
7. Beina skal nýjum fjárframlögum í 

þessar aðgerðir. 

Í ljósi þeirra umbóta sem nauðsynlegt 
er að ráðast í innan heilbrigðiskerfisins 
og þess hve ákvörðunartaka er á höndum 
fárra ætti að tengja fjárframlög til mála-
flokksins skýrri umbótaáætlun byggðri á 
þeim aðgerðum sem að framan er lýst.

Fundur Formannaráðs BSRB

Varar við einkavæðingu 
í heilbrigðiskerfinu

„Formannaráð BSRB varar eindregið við áframhaldandi 
einkavæðingu í heilbrigðiskerfinu og krefst þess að dregið 
verði verulega úr gjaldtöku fyrir heilbrigðisþjónustu,“ segir 
í ályktun sem samþykkt var á fundi ráðsins 8. september 
síðastliðinn.

„Ráðið ítrekar að heilbrigðisþjónustu á Íslandi eigi að fjár-
magna með opinberu fé og að rekstri hennar sé best fyrir komið 
í höndum hins opinbera enda jafnt aðgengi að allri grunnþjón-
ustu hornsteinn íslenska heilbrigðiskerfisins.

Könnun Rúnars Vilhjálmssonar prófessors sýnir að afgerandi 
meirihluti landsmanna, um 81 prósent, vill að rekstur heilbrigð-
iskerfisins verði fyrst og fremst á forræði hins opinbera. Aðeins 

0,5 prósent telur að einkaaðilar eigi að sjá um sjúkrahúsarekstur.
Engin rök eru fyrir því að fá einkaaðilum það verkefni að 

reka heilsugæslustöðvar, sjúkrahótel eða aðra þætti heilbrigð-
isþjónustunnar. Formannaráð BSRB varar eindregið við frekari 
einkavæðingu á þjónustu með því að bjóða út rekstur ákveðinna 
verkefna. 

Reynslan hefur sýnt að einkavæðing þjónustu með einka-
rekstri getur takmarkað getu stjórnvalda til að móta stefnu 
og fylgja henni eftir og að forgangsraða innan kerfisins í þágu 
almannahagsmuna. Þá hefur reynst erfitt að taka skrefið til baka 
þrátt fyrir að einkarekstur sé ekki sú töfralausn sem vonir stóðu 
til,“ segir ennfremur í samþykktinni.
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María Loftsdóttir sýnir vatnslitaverk í Gerðubergi

Unnin úr regnvatni 
Friðarsúlunnar

María Loftsdóttir sjúkraliði sýnir um 
þessar mundir í Gerðubergi í Reykjavík 
vatnslitamyndir sem eru unnar úr regnvatni 
Friðarsúlunnar í Viðey. Sýningin stendur til 
6. nóvember og er opin virka daga frá 9-18 og 
um helgar frá 13-16.

María er menntaður sjúkraliði og hefur 
unnið á ýmsum sjúkrahúsum hér heima og 
erlendis, en síðustu 24 árin á Vogi. Í starfi sínu 
sem sjúkraliði hefur hún hjálpað fólki í veik-
indum með jákvæðni, von og kærleika. Þegar 
heim var komið eftir annasaman vinnudag 
fannst henni gott fyrir sálartetrið að grípa 
til pensilsins. Þannig tókst henni að gleyma 
stund og stað og næra sálartetrið því litirnir 
gleðja sálina og hreinsa hugann eftir amstur 
dagsins, segir í sýningarskrá.

María hefur haldið fjölda einkasýninga og 
einnig tekið þátt í mörgum samsýningum hér 
heima og erlendis frá árinu 1998. Sem einka-
sýningu má nefna sýningu 2013 í Toyako 
Museum of Art-Japan  og samsýningu 2014 
í Shu Agawara Museum Hokkido-Japan. 
María hefur oftsinnis gefið söluandvirði verka 
sinna til góðgerðarmála.

Hugleiðingar listakonunnar um sýninguna 
eru birtar á heimasíðu Gerðubergs, og þar 
segir hún meðal annars um þessi verk:

„Hugmynd mín að mála eitthvað tengt 
Friðsúlunni í Viðey og frið í heiminum var 
nokkuð lengi að gerjast í huga mér. Ég horfði 
á friðarljósið á heimleið úr vinnu og líka úr 
eldhúsglugganum heima hjá mér og þetta 
dýrmæta ljós sem skín svo tignarlega upp 
í himininn gaf mér orku og von um frið í 
heiminum.

Við öll sem erum á þessari jörð óskum okkur 
friðar í hjarta og að geta lifað friðsamlegu lífi 
án utanaðkomandi ógnar eða átaka. Við erum 
heppin að búa á landi sem er friðsamlegt í 
flestum skilningi orðsins en þrátt fyrir það 
varðar heimsfriður og velferð manneskjunnar 
okkur öll. Heimurinn er stór og víðáttumikill 
en að sama skapi er hann svo ótrúlega lítill og 
sömu gildi, markmið, vonir og væntingar eiga 
við okkur mörg.

Ég velti lengi fyrir mér hvernig gæti 

myndlist nýst til þess að minna á friðinn og 
tengja við listarverkið sem sjálf Friðarsúlan 
er. Hugmyndin kom svo til mín nokkuð 
sjálfkrafa eftir að hafa hugsað um þessar 
vangaveltur í  nokkurn tíma. Aðferðin sem 
ég notaðist við var að ná í rigningarvatn sem 
rigndi á Friðarsúluna í Viðey. Vatn sem fellur 
af himnum ofan, frjálst og óháð í eðli sínu 
og óttalaust. Vatn sem safnaðist saman við 
súluna á kröftugan hátt í mikilli rigningu en 
gáraðist svo friðsælt í litlum polli þar til það 
gufaði upp.

Ég fór og náði í vatnið út í Viðey þegar 
rigningardagar birtust og byrjaði svo á 
verkefninu með því að mála sjö stórar vatns-
litamyndir sem tákna heimsálfurnar sjö. Því 

næst voru 196 litlar myndir málaðar upp úr 
regnvatninu. Þessar litlu myndir tákna öll 
lönd og ríki heimsins. Að lokum enduðu allar 
litlu myndirnar út í Viðey þar sem ég setti 
friðarvatnsdropa í þær allar en þær eiga það 
sameiginlegt að á hverri mynd er hringur sem 
friðardropinn er geymdur í. Dropi sem er lítill 
í sjálfu sér en er tákn um friðinn og þá von sem 
tengir lönd og þjóðir saman, von um frið, gleði 
og hamingju til þeirra sem hér á jörðinni búa.

Þetta hefur verið mjög gefandi og allt 
gengið vel, Viðey, Friðsarsúlan og friðar-
myndirnar mínar. Heimsálfumyndirnar eru 
málaðar með liti og tónlist landanna í huga en 
í litlu myndunum fá litirnir að gefa tóninn og 
segja mér hvaða land ég er að mála. Með þessu 
móti sameinast einnig óbilandi áhugi minn á 
ferðalögum enn frekar þar sem myndlist og 
heimshornaflakk eru orðin órjúfanlegur hluti 
af mér og endurspeglast gjarnan í mínum 
verkum.

Við eigum aldrei að hætta að láta okkur 
dreyma eða gera það sem okkur langar til og 
síst þegar líður á árin. Að slá til og framkvæma 
hugmyndirnar þegar þær koma til okkar, 
njóta þess að vera og vera til núna.“María Loftsdóttir á vinnustofu sinni.

Friðarvatn eftir Maríu Loftsdóttur á sýningunni í Gerðubergi.



18  SJÚKRALIÐINN OKTÓBER 2016

V I N N U S T A Ð U R I N N

Tæplega hundrað starfsmenn hjá FSN

Fjölbreytt þjónusta
á Neskaupstað

Sjúkrahúsið á Neskaupstað á sér langa 
sögu og bar löngum heitið Fjórðungs-
sjúkrahúsið á Neskaupstað, skammstafað 
FSN, og heldur enn í þá skammstöfun þótt 
það sé nú kallað „umdæmissjúkrahús“ og 
heyri undir sameinaða heilbrigðisstofnun 
Austurlands, HSA, sem hefur aðalskrif-
stofu á Egilsstöðum.

Á FSN er í dag veitt fjölbreytt sjúkrahús-
þjónusta. Þar er handlækningadeild, lyf- 
lækningadeild, fæðingardeild, skurðstofa, 
endurhæfingardeild, hjúkrunardeild, rann- 
sóknastofa og röntgendeild. Umdæmis-
sjúkrahúsið er reyklaust og var hið fyrsta 
hérlendis sem kom á algjöru reykbanni sjúk-
linga og starfsfólks innanhúss og á lóð.

Á sjötta áratugnum var farið að byggja 
stórt og mikið hús fyrir spítalann og var 
það tekið í notkun árið 1957. Næstu áratugi 
var ráðist í frekari framkvæmdir og að 
lokum flutt inn í nýja byggingu í nokkrum 
áföngum á níunda áratugnum. Aftur var 
farið í nýbyggingu á þessari öld og nýtt 
húsnæði tekið í notkun árið 2007.

Um 25 sjúkraliðar
Á heildina litið vinna tæplega eitt 

hundrað manns hjá FSN. Sjúkraliðar 
starfa á öllum helstu deildum spítalans 
í mismunandi háu starfshlutfalli, en 80% 
starf er algengt. Stærsti hópurinn, 12-13 
sjúkraliðar, vinna á sjúkradeildinni þar 
sem sinnt er gjörgæslu, lyflækningum, 
handlækningum og fæðingum. Sex 
sjúkraliðar vinna á hjúkrunardeildinni 
og tveir á endurhæfingardeildinni, en 
fjórir sjúkraliðar starfa við heimahjúkrun. 
Meðalaldurinn er nokkuð hár eða ríflega 
50 ár.

„Okkur líður yfirleitt afskaplega vel 
á þessum vinnustað og starfsandinn í 
húsinu er mjög góður,“ sögðu sjúkra-
liðarnir við tíðindamenn Sjúkraliðans sem 
komu í heimsókn á vinnustaðinn. „Við 
fáum yfirleitt að njóta okkar í starfinu og 
erum óhræddar við að segja okkar skoðun 
á hlutunum, enda getum við rætt málin 

opinskátt við okkar yfirmenn á deildunum. 
Það er enginn rígur hérna innanhúss á milli 
starfsstétta eða deilda.“

Langur starfsaldur
Flestir sjúkraliðanna hafa starfað lengi 

á sjúkrahúsinu, sumir jafnvel í nokkra 

áratugi, en þá gjarnan fyrst sem ófaglærðir 
áður en þeir fóru í sjúkraliðanámið. Það er 
bæði til dæmis um að þeim líði vel á vinnu-
staðnum, en einnig bentu þær á að það væri 
ekki mikið um önnur atvinnutækifæri fyrir 
heilbrigðisstarfsfólk í Neskaupstað.

Nokkrir sjúkraliðanna stunduðu nám við 

Nokkrir sjúkraliðanna á FSN, frá vinstri: Hulda Gísladóttir, Ólöf Þorgeirsdóttir, Hjálmdís Zoega, 
Anna Karla Björnsdóttir, Matthildur Jónsdóttir og Guðlaug Benediktsdóttir.

Sýnishorn af vörum sem Hosurnar eru með til sölu í anddyri sjúkrahússins.
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Sjúkraliðaskóla Íslands sem sá um menntun 
sjúkraliða allt þar til námið var fært inn í 
fjölbrautaskólana. Flestir aðrir hafa lokið 
námi við Verkmenntaskóla Austurlands 
sem útskrifaði fyrstu sjúkraliðana árið  
1993. Sjúkraliðarnir hrósa því mjög hversu 
vel sé staðið að menntun sjúkraliðanema 
bæði í skólanum og á vinnustaðnum, en 
þær stunduðu námið með vinnu.

Fundir með stjórnendum
Stjórnendur HSA halda starfsmannafund 

á spítalanum einu sinni í mánuði og segja 
þar frá því helsta sem er á döfinni, og hver 
staðan er, og þar er hægt að leggja spurn-
ingar fyrir yfirmenn stofnunarinnar. Eins 
og kunnugt er af fréttum hefur HSA lengi 
verið rekið með verulegu tapi sem hefur 
hrannast upp á mörgum árum.

- Hver er staðan hér í Neskaupstað varðandi 
stubbavaktirnar?

„Sjúkraliðarnir á sjúkradeildinni neituðu 
alltaf að taka þátt í stubbavöktum, enda 
gekk það ekkert upp hjá þeim. Eitthvað var 
hins vegar um slíkar vaktir á hjúkrunar-
deildinni en það hefur eitthvað dregið úr 
því höldum við, en við vitum ekki alveg 
hver staðan er þar nú því það er engin á 
þessum fundi sem starfar á þeirri deild.“

Það er hins vegar enn mikið aðhald á 
sjúkrahúsinu og fólk ógjarnan kallað út á 
aukavaktir þegar um veikindi eða frí starfs-
manns er að ræða, sem hefur auðvitað í för 
með sér stóraukið álag fyrir þá sem eru við 
vinnu.

Hosur og hollvinir
Sjúkraliðarnir voru sammála um að 

sjúkrahúsið væri vel búið af nauðsyn-
legum tækjum og þakka það gjafmildum 
hollvinum sem meðal annars söfnuðu 
á sínum tíma fyrir sneiðmyndatæki 
spítalans. Nýjasta meiriháttar viðbótin 
af þessu tagi eru rafdrifin sjúkrarúm. 
Samvinnufélag útgerðarmanna á Neskaup- 
stað (SÚN) hefur verið afar gjafmildur 
stuðningsaðili FSN undanfarin ár, en 
félagið veitir styrki til starfsemi innan 
fjarðarins tvisvar á ári.

Félagsskapurinn Hosurnar safnar einnig 
fé til að kaupa hluti fyrir sjúkrahúsið, en 
í því félagi eru þeir starfsmenn sem hafa 
áhuga á að prjóna eða hekla eða búa til sölu-
hæfar vörur á annan hátt. Hosurnar hittast 
alltaf eitt kvöld í viku. Vörurnar eru til 
sölu í anddyri spítalans, en auk þess halda 
Hosurnar sérstakan basar einu sinni á ári. 

- Hvað með annað félagslíf á spítalanum?
„Starfsmannafélag FSN er með skemmti- 

nefnd sem stendur fyrir ýmsum sameig-
inlegum viðburðum fyrir starfsfólkið, svo 
sem eins og spilakvöld, og sjúkraliðarnir 
hittast sjálfir einu sinni á ári til að skemmta 
sér saman.“

Sameiginlega árshátíðin sem haldin var 
fyrr á þessu ári í Neskaupstað var á vegum 
Starfsmannafélags FSN og er hún fyrir alla 
starfsmenn HSA. Sjúkraliðarnir voru mjög 
ánægðir með samkomuna sem hafi verið 
sérlega vel heppnuð.

Lífsstílshópar
Sjúkraliðarnir á FSN vöktu athygli tíð-

indamanna blaðsins á því að sérstakir 
lífsstílshópar eru til meðferðar á endurhæf-
ingardeildinni, en þar eru einnig hliðstæðir 

hópar hjarta- og lungnasjúklinga og þeirra 
sem kljást við ofþyngd.

„Þetta byrjaði smátt fyrir mörgum árum 
en núna erum við að taka inn sex hópa á 
ári, átta manns í einu, og meðferð hvers 
hóps stendur í fjórar vikur,“ sagði Anna 
Þóra Árnadóttir sjúkraþjálfari. „Flestir sem 
koma hingað í þessa meðferð eru komnir í 
þrot, en oftast nær fólk sér nokkuð á strik 
og er komið með svo góða heilsu eftir fjórar 
vikur að það á auðveldara með að halda 
áfram á sömu braut utan þess verndaða 
umhverfis sem þau búa við hérna á endur-
hæfingardeildinni. Það hafa verið gerðar 
nokkrar rannsóknir á árangrinum af þessari 
meðferð og þær sýna glögglega að andleg 
líðan og heilsa flestra hefur batnað.“

Þrír sjúkraliðanna á FSN, frá vinstri: Martína Hlavacova, Helga Sveinsdóttir og Ragna Nikólína 
Magnadóttir. 

Núverandi húsnæði FSN í Neskaupstað.
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Hjúkrunarheimilið á Seyðisfirði

Fyrsta deildin eystra
fyrir fólk með heilabilun
Fyrsta lokaða hjúkrunardeildin fyrir 

Alzheimer sjúklinga á Austurlandi var 
sett á laggirnar á Seyðisfirði árið 1998 og 
hún hefur gegnt mikilvægu hlutverki 
ekki aðeins fyrir Seyðfirðinga heldur fyrir 
alla Austfirðinga sem þjást af heilabilun.

„Núna eru tvær deildir á hjúkrunarheim-
ilinu,“ sögðu sjúkraliðarnir á Seyðisfirði í 
spjalli við tíðindamenn Sjúkraliðans sem 
heimsóttu stofnunina. „Annars vegar er 
þessi lokaða deild fyrir heilabilaða einstak-
linga, sem heitir Norðurhlíð, en hins vegar 
Suðurhlíð sem er opin hjúkrunardeild fyrir 
aldraða. Á báðum deildunum eru samtals 
18 heimilismenn.“

„Sjúkrahúsið á Seyðisfirði“
Fyrr á árum var rekið sérstakt sjúkrahús 

á Seyðisfirði, en nú er þar annars 
vegar hjúkrunarheimilið og hins vegar 
heilsugæslustöð sem hefur aðsetur í sama 
húsi við Suðurgötu 8. Reksturinn er á 
vegum Heilbrigðisstofnunar Austurlands, 
HSA, sem hefur skrifstofur sínar á 
Egilsstöðum. Engu að síður er enn manna 
á meðal í byggðinni talað um „Sjúkrahúsið 
á Seyðisfirði“ og einn dugmesti bakhjarl 
stofnunarinnar í heimabyggð heitir 
enn „Hollvinasamtök Sjúkrahússins á 
Seyðisfirði“ eða HSSS.

Sjö sjúkraliðar í mismunandi starfshlut-
falli starfa á hjúkrunarheimilinu og færast 
á milli deildanna eftir þörfum, auk þess 
sem einn sjúkraliðanna er að hluta til í 
heimahjúkrun.

„Hér er einnig pláss fyrir hvíldarinn-
lagnir fyrir einstaklinga sem eru heima hjá 
sér þrátt fyrir sjúkdóminn og það hefur 
gefið góða raun,“ sögðu sjúkraliðarnir. 
„Sumir þeirra sem koma í hvíldarinn-
lögn ílengjast hérna því þeir vilja ekkert 
fara frá okkur. Einn þeirra sagði að þetta 
væri bara eins og að vera á fimm stjörnu 
hóteli!“

Meðalaldurinn 85 ár
Heilabilunardeildin var upphaflega 

fyrir 8 heimilismenn en var stækkuð árið 
2005. Þar er pláss fyrir 11 einstaklinga af 
starfssvæði HSA sem nær frá Vopnafirði 

til Djúpavogs. Íbúar deildarinnar eru frá 
flestum byggðarlögum á Austurlandi.

Meðalaldur íbúa í Norðurhlíð er 85 ár, en 
meðaldvalartíminn á deildinni fjögur ár. 

Hjúkrunin miðast við hvern einstakling 
og lögð er áhersla á að þekkja lífssögu við-
komandi, þar á meðal áhugamál og fyrri 
störf. Haldinn er fjölskyldufundur fljótlega 
eftir innlögn á deildina og upp frá því einu 
sinni á ári. Hjúkrunarheimilið hefur líka 
aðstöðu til reiðu fyrir ættingja sem koma 
til Seyðisfjarðar til að heimsækja ástvin á 
deildinni.

Önnur lokuð deild fyrir heilabilað fólk 
er í nýja hjúkrunarheimilinu á Egilsstöðum 

þannig að rýmum fyrir Alzheimer sjúklinga 
hefur nú fjölgað umtalsvert á Austurlandi.

Góður starfsandi
Sjúkraliðarnir á Seyðisfirði eru sammála 

um að starfsandinn á stofnuninni sé mjög 
góður og gaman sé að koma í vinnuna.

„Það er svo frábært og skemmtilegt fólk 
sem vinnur hérna,“ sögðu sjúkraliðarnir. 
„En það voru auðvitað mjög erfiðir tímar 
hjá okkur þegar niðurskurðurinn hjá HSA 
var sem mest í gangi árið 2014 og 2015 og 
það tók óneitanlega á taugarnar. Þá var 
til dæmis verið að stytta vaktirnar okkar 
einhliða með fyrirmælum að ofan og ekki 
mátti kalla út fólk vegna veikinda. Á þeim 
skelfilega tíma voru sumar okkar alveg við 
það að gefast upp á stofnuninni og farnar 
að semja uppsagnarbréf í huganum.“

Eins og áður hefur komið fram í 
Sjúkraliðanum voru þessir stjórn-
unarhættir HSA, sem meðal annars fólust 
í misbeitingu svokallaðar stubbavakta, til 
sérstakrar meðferðar í síðustu kjarasamn-
ingaviðræðum og helsta tilefni bókunar 
sem fylgir þeim samningi, en samkvæmt 
henni er sérstök nefnd samningsaðila að 
kafa ofan í málið og finna lausn sem sjúkra-
liðar geti sætt sig við.

Sjúkraliðar á hjúkrunarheimilinu á Seyðisfirði, frá vinstri: Ragnhildur Billa Árnadóttir, Bryn-
dís Aradóttir, Stefanía Stefánsdóttir og Jóhanna Pálsdóttir. Á myndina vantar þrjá sjúkraliða, 
Lucindu Svövu Friðbjörnsdóttur, Önnu Fanney Stefánsdóttur og Sigríði Viktoríu Sigurðardóttur, 
og sjúkraliðanemann Arnór Birgisson.

Einn sjúkraliði, íbúi á deildinni og fjölskylda 
hans söfnuðu peningum til kaupa á þessum 
stól sem er sérlega róandi fyrir Alzheimer sjúk-
linga.
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„Það er komið betra jafnvægi á málin 
núna og meiri ró,“ segja sjúkraliðarnir. „Það 
er ekki alltaf verið að breyta fram og til baka 
og skera niður eins og áður. Þannig hefur 
stubbavöktum fækkað verulega hjá okkur, 
en þær eru samt enn til staðar, til dæmis 
þegar vaktir eru látnar enda klukkan tíu 
á kvöldin en ekki klukkan hálf tólf þegar 
fullri vakt ætti að ljúka. Hins vegar er meira 
um stubbavaktir hjá ófaglærða fólkinu og 
eðlilegt að þau séu óánægð með það. En 
samstarfið á heimilinu er mjög gott og við 
erum mjög sáttar við deildarstjórann okkar 
og Rúnar Reynisson lækni sem hefur verið 
lengi starfandi á Seyðisfirði.“

Fjarnámið mikilvægt
Meirihluti sjúkraliðanna á Seyðisfirði eru 

fæddir og uppaldir á staðnum, en flestir 
aðrir sjúkraliðar hafa lengi átt þar heima. 
Tvær þeirra störfuðu á leikskólanum, sem 
er við hliðina á hjúkrunarheimilinu, en 
drifu sig í fjarnám í sjúkraliðanum er þær 
hófu störf, það er fjarnám með vinnu, frá 
Verkmenntaskólanum á Neskaupstað og 
útskrifuðust fyrir þremur árum. 

Þær sem höfðu ekki nægan grunn 
til í hinum ýmsu fögum til að ljúka 

„Við tökum þannig að okkur ýmis 
verkefni til afþreyingar ekki síst á aðvent-
unni, en þá er haldin sérstök jólaskemmtun 
hjá starfsfólki sem heitir Vökustaur. Við 
höfum einnig verið með tískusýningu fyrir 
heimilisfólkið og gert sitt hvað fleira til að 
skemmta heimilismönnum. Þá höfum við í 
starfsmannafélaginu líka farið í skemmti-
legar gönguferðir og út að borða saman.“

Meðal annarra tilbreytinga á hjúkr-
unarheimilinu má nefna að Bláa kirkjan á 
Seyðisfirði efnir til sérstakra sumartónleika 
fyrir heimilisfólkið, en einnig eru haldin 
harmonikkuböll og þorrablót og börn og 
unglingar í skólum bæjarins koma í heim-
sóknir, þar á meðal úr tónlistarskólanum.

Sjúkraliðarnir á Seyðisfirði taka virkan 
þátt í starfsemi Austurlandsdeildar Sjúkra- 
liðafélags Íslands. Stefanía Stefánsdóttir 
er formaður deildarinnar, en Jóhanna og 

Stefanía Stefánsdóttir undir stýri á rafhjólinu sem safnað var fyrir síðastliðið vor. Farþegarnir 
eru að þessu sinni Bryndís Aradóttir sjúkraliði og Gunnar Örn Gunnarsson, framkvæmdastjóri 
Sjúkraliðafélagsins.

Hjúkrunarheimilið við Suðurgötu á Seyðisfirði. Heilsugæslustöð er á miðhæð í húsinu.

Kjörorð HSA
Þróun: Starfsemi HSA er í sífelldri 

endurskoðun. Reynt verður að aðlaga 
heilbrigðisþjónustuna þörfum íbúanna 
og byggðaþróun. HSA fylgist með 
þróun innan heilbrigðisgreinanna og 
endurnýjar tæki og aðstöðu eftir bestu 
getu.

Þekking: HSA leitast við að ráða til 
sín hæft starfsfólk með góða þekkingu 
og faglegan metnað. HSA leggur 
áherslu á að starfsfólk hafi tækifæri til 
að læra og þroskast í starfi. Leitað verði 
fyrirmynda og þekkingar sem nýtist 
starfsemi HSA.

Þjónusta: HSA leggur áherslu á 
framúrskarandi þjónustu, sem tekur 
mið af þörfum hvers og eins. Þjónustan 
verði veitt af virðingu og réttur skjól-
stæðinga virtur í hvívetna. Markvisst 
verði unnið að því að bæta þjónustuna.

sjúkraliðanámi öfluðu sér þeirrar þekk-
ingar með fjarnámi í Austurbrú sem er 
símenntunarmiðstöð.

„Möguleikarnir sem fjarnámið skapar 
eru mjög mikilvægir fyrir okkur sem 
búum á landsbyggðinni fjarri framhalds-
skólunum,“ segja sjúkraliðarnir.

Vökustaur og tískusýning
Sjúkraliðarnir taka þátt í ýmiskonar 

félagsstarfi á hjúkrunarheimilinu, en þar 
er sérstakt starfsmannafélag sem beitir sér 
fyrir ýmsum viðburðum.
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Ragnhildur Billa eru einnig í stjórn deildar-
innar, en þær starfa á hjúkrunarheimilinu. 
Deildin efnir árlega til sjúkraliðaferðar, nú 
síðast til Húsavíkur, en áður í Fjarðabyggð. 
Eins er í bígerð að skipuleggja vísindaferð 
sjúkraliða.

Traustir hollvinir
Hjúkrunarheimilið á Seyðisfirði á marga 

trausta hollvini sem hafa safnað fé til 
þess að kaupa nauðsynleg tæki og búnað, 
enda lítið um að ríkið leggi fram fjármagn 
til slíkra kaupa. Mörg félög og margir 
einstaklingar hafa gefið bæði fé og tæki 
til heimilisins. Stórtækastir í þessu hjálp-
arstarfi eru þó fyrrnefnd samtök, HSSS, 
sem hófu til dæmis fjársöfnum árið 2013 
fyrir nýjum sjúkrarúmum og afhentu þau 
í fyrra. Þetta voru 12 rafdrifin sjúkrarúm 
af bestu gerð og mikil framför bæði fyrir 
sjúklinga og starfsfólk. Og nú nýverið 
hefur heimilið fengið að gjöf eina og hálfa 
milljón til að endurnýja húsgögnin.

Ein nýjasta viðbótin á tækjasviðinu er 
forláta rafhjól, það er hjól með rafknúinni 
hjálparvél, en það var keypt að frumkvæði 
sjúkraliða.

 „Ég sá frétt um þetta hjól síðastliðið 
haust og velti því mikið fyrir mér í vetur 
hversu sniðugt væri að hafa slíkt tæki á 
hjúkrunarheimilinu,“ sagði Stefanía. „Svo 
þegar ég var eitt sinn í vetur á næturvakt 
ákvað ég að gera eitthvað í málinu. Ég 
hringdi í Billu eftir næturvaktina og hún 
var til í að fara með mér á milli fyrirtækja 
í bænum til að safna peningum. Við fórum 
af stað vopnaðar Ipad með upplýsingum 
og myndbandi um svona hjól og það tók 
okkur bara einn og hálfan til tvo tíma að 
safna 800 þúsundum sem dugðu til að 
kaupa hjólið. Nokkrum vikum seinna, eða 
29. maí, fengum við hjólið í hendur hér á 
heimilinu og það hefur gert mikla lukku á 
góðviðrisdögum í sumar. Oftast fara starfs-
menn með heimilisfólk í hjólaferðir, en 
aðstandendur geta líka fengið hjólið til að 
fara út með ástvini sína.“

Hollvinir heimilisins eru oft snarir í snún-
ingum. Sjúkraliðarnir nefndu sem dæmi að 
eitt sinn hafi bráðvantað loftdýnu og það 
hafi aðeins þurft eitt samtal við hollvini 
því daginn eftir var loftdýnan komin á sinn 
stað á heimilinu.

„Það er svo frábært  
og skemmtilegt fólk  
sem vinnur hérna“

Hvað er HSA?
Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA) sinnir heilbrigðisþjónustu á Austurlandi, 

á alls um 16.200 ferkílómetra svæði allt frá Bakkafirði til Álftafjarðar, frá hálendi til 
strandar. Íbúafjöldi á Austurlandi er um 11 þúsund manns.

HSA er ríkisrekin þjónustustofnun sem hóf starfsemi sína 1. janúar 1999 og veitir 
alhliða heilsugæslu-, sjúkra- og hjúkrunarþjónustu. Við tilurð hennar sameinuðust átta 
heilbrigðisstofnanir á Austurlandi í eina.

Hjá HSA starfa um 340 manns og starfsstöðvar eru 11 talsins. Umdæmissjúkrahús 
Austurlands/FSN er í Neskaupstað. HSA rekur hjúkrunarheimili á Egilsstöðum, 
Seyðisfirði og í Neskaupstað. Önnur hjúkrunarheimili fjórðungsins eru rekin beint af 
sveitarfélögum. Í stærri þéttbýliskjörnum eru heilsugæslustöðvar auk ýmissar stoðþjón-
ustu og svonefnd heilsugæslusel á minni stöðunum.

Heilsugæslustöðvar eða heilsugæslusel eru rekin á vegum HSA á eftirtöldum stöðum: 
Borgarfjörður eystri, Breiðdalsvík, Djúpivogur, Egilsstaðir, Eskifjörður, Fáskrúðsfjörður, 
Neskaupstaður, Reyðarfjörður, Seyðisfjörður, Stöðvarfjörður og Vopnafjörður.

Ítrekaðar athugasemdir
Á undanförnum árum hefur HSA einkum verið í fréttum fjölmiðla vegna tapreksturs 

sem hefur verið viðvarandi nokkur undanfarin ár. Árið 2009 var óánægjan með stofn-
unina slík að fjölmennur fundur almennings krafðist þess að Fjarðarbyggð segði sig frá 
HSA og tæki heilsugæslumálin í sínar eigin hendur. Af því varð þó ekki, en í kjölfarið 
varð nokkur uppstokkun á stjórn stofnunarinnar. 

Ríkisendurskoðun hefur ítrekað gert athugasemdir við rekstur HSA. Á síðasta ári birti 
stofnunin skýrslu til Alþingis um gang mála hjá stofnunni og sagði meðal annars:

„Uppsafnaður rekstrarhalli Heilbrigðisstofnunar Austurlands nam 242 m.kr. í árslok 
2013 og 278 m.kr. í lok árs 2014. Að mati Ríkisendurskoðunar hefur velferðarráðuneyti 
að einhverju leyti eflt eftirlit sitt með rekstri stofnunarinnar. Eigi að síður hefur upp-
safnaður rekstrarhalli stofnunarinnar farið sívaxandi. Ríkisendurskoðun gagnrýnir það 
og ítrekar ábendingu sína. Brýnt er að velferðarráðuneyti taki þetta mál föstum tökum. 
Tryggja verður að stofnunin haldi rekstri sínum innan árlegra fjárveitinga og eigi jafn-
framt afgang til að greiða inn á uppsafnaðan halla. Fái stofnunin ekki nauðsynlegar 
fjárveitingar til að sinna þeirri þjónustu sem henni er ætlað að veita verður velferð-
arráðuneyti að beita sér fyrir að úr því verði bætt.“

Misbeiting stubbavakta
Á síðasta ári gagnrýndu sjúkraliðar á Austurlandi harðlega aðstæður sínar hjá 

Heilbrigðisstofnun Austurlands. Í ályktun sem samþykkt var á félagsfundi og birt í 
Sjúkraliðanum mótmæltu þeir stubbavaktavæðingunni hjá stofnuninni. „Slík vinnu-
brögð leiða til meira álags, lægri launa, skerðingar lífsgæða, dregur úr samvistum við 
fjölskyldu og er heilsuspillandi,“ sagði í ályktuninni. 

Við gerð kjarasamninga Sjúkraliðafélags Íslands síðastliðinn vetur var HSA enn og 
aftur í sviðsljósinu fyrir misnotkun á ákvæðum samninga um stubbavaktirnar, og var 
sérstaklega um það bókað í þeim samningi sem gerður var síðastliðið vor. Nefnd samn-
ingsaðila er langt komin með að kanna stöðu þeirra mála ofan í kjölinn ekki aðeins á 
HSA heldur á heilbrigðisstofnunum almennt.

Umdæmissjúkrahús Austurlands er á Neskaupstað.
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Nýtt hjúkrunarheimili vígt á Egilsstöðum

Flott hús í
 fallegu umhverfi

Flutt var inn í nýja hjúkrunarheimilið 
á Egilsstöðum síðastliðið vor, en það fékk 
nafnið Dyngja. Bygging hússins hófst í 
ársbyrjun 2013 og kostaði um 1,5 milljarð 
króna. Sveitarfélagið Fljótsdalshérað lét 
reisa heimilið en samdi við ríkið um að taka 
húsið á leigu næstu 20 árin.

Í nýja húsinu eru 40 hjúkrunarrými, en 
HSA - sem hefur reksturinn til leigu í tíu ár - 
hefur heimild til að nýta allt að 30 þeirra. Það 
húsnæði sem áður var notað fyrir hjúkrun 
aldraðra er að hluta til nýtt fyrir heilsugæslu, 
en einnig að hluta til sem leiguíbúðir fyrir 
eldri borgara.

Tíðindamenn Sjúkraliðans heimsóttu 
Dyngju og ræddu við sjúkraliða um þennan 
nýja vinnustað.

Fallegt hús en …
„Þetta hús er mjög fallegt að utan og líka 

að innan og er hátt til lofts og vítt til veggja,“ 
sögðu sjúkraliðarnir. „Það er mikil breyting 
frá því sem var, þar sem allt að 4 skjól-
stæðingar þurftu að deila herbergi. Hér eru 
einbýli og einnig er boðið upp það að hjón 
geti verið saman.“

- Hvað þarf helst að laga?
„Það gefur auga leið að vegalengdir verða 

miklu lengri í svo stóru húsnæði sem er 
náttúrulega nýlunda fyrir starfsmenn frá 
því sem áður var. Okkur þykir óþægilegt að 
lín, skol og vakt séu í öðrum enda hverrar 
deildar fyrir sig og þar með eru hlaupin 
meiri. Það má minnast á að einn hjúkrunar-
fræðingurinn tók sig til og fjárfesti í einu 
hlaupahjóli handa okkur og hefur það komið 
sér vel. Hitinn í húsinu er í gólfinu því hér 
eru engir ofnar og til að byrja með olli þetta 
þreytu og bólgu í fótum starfsmanna en það 
vandist smá saman. Innrétting í býtibúri er 
að sumu leyti dálítið óhentug. Til dæmis 
má nefna neðri skápa í innréttingu, við þá 
þarf starfsfólk að beygja sig og bogra eftir 
hlutum sem eru í þeim skápum. Einnig er 
uppþvottavél á gólfi sem er ansi bagalegt.  
Að sjálfsögðu er býtibúr á hverri deild og 
eru þau vel útbúin tækjum.

Herbergi heimilismanna eru mjög rúmgóð, 
vel upplýst, og sér salernisaðstaða með 
sturtu. Í herbergjunum eru fínir fataskápar 
og skúffur og einnig er kommóða í hverju 
herbergi líka. Þá getur heimilisfólk tekið 
með sér það sem það vill því nóg er plássið. 
Öll herbergi heimilismanna eru með stóra 
glugga, þau snúa öll í sömu átt eða í suð-
vestur og útsýnið er alveg frábært niður að 
Lagarfljóti, Egilsstaðabýlinu og yfir í Fellin.

Allur frágangur í kring um húsið er til 
mikillar fyrirmyndar. Sérlega smekklega 
valinn gróður er allt í kringum húsið, bæði 
fjölær og sumarblóm ásamt ýmsum öðrum 
gróðri. Snyrtimennskan í fyrirrúmi og allt 
aðgengi mjög gott. Gaman er að minnast á 
að það eru upplýstir klettar með ljósum, sem 

dásamlegt er að horfa á þegar rökkva tekur. 
Þessir klettar eru ofanvið og baka til við 
húsið. Hver deild hefur sinn sólpall sem er 
vel búinn húsgögnum og fallegum blómum 
í kerjum.

Mjög góðir göngustígar eru allt um kring 
sem eru nokkuð vel nýttir af okkar fólki og 
henta bæði fólki í hjólastól og einnig fólki 
með göngugrindur.“

Tólf sjúkraliðar
Tólf sjúkraliðar vinna bæði á hjúkr-

unarheimilinu sjálfu og við heimahjúkrun 
heilsugæslunnar sem er í sama húsi. Fjórir 
sjúkraliðanna vinna við heimahjúkrunina, en 
átta á heimilinu. 

Hjúkrunarheimilið er á tveimur hæðum 

Fimm sjúkraliðanna í Dyngju á Egilsstöðum, frá vinstri: Ásta Hjaltadóttir, trúnaðarmaður, Þórhildur 
Pálsdóttir, Björk Sigbjörnsdóttir, Soffía Benjamínsdóttir og Margrét Kristín Sigbjörnsdóttir.

Hús nýja hjúkrunarheimilisins á Egilsstöðum.
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nýja hússins, tvær tíu manna deildir á hvorri 
hæð, og þær heita allar sérstökum nöfnum. 
Hlíð og Brekka eru á neðri hæðinni, en 
Ás og Fell á þeirri efri. Á þriðju hæðinni 
er samkomusalur sem heitir Hamar. 
Nöfnin eru öll dregin af nánasta umhverfi 
heimilisins.

„Það er mjög góður tækjakostur á heim-
ilinu og sjúkrarúmin eru fyrsta flokks,“ segja 
sjúkraliðarnir. „Það er starfandi virkniþjálfi á 
Dyngju sem heldur utan um og skipuleggur 
allt tómstundastarf heimilisins. Hennar starf 
felst einnig í því að virkja heimilismeðlimi til 
hreyfingar, bæði úti og inni.“

Meirihluti heimilisfólksins í Dyngju er frá 
Austurlandi. Ein deildanna er lokuð deild 
fyrir heilabilaða sjúklinga. Sumir heimilis-
manna þar voru áður á Alzheimer deildinni 
á Seyðisfirði en voru færðir upp til Egilsstaða 
til að vera nær ættingjum sínum á Héraði.

Sjúkraliðarnir segja margt í boði fyrir 
heimilisfólkið til afþreyingar og að margir 
sjálfboðaliðar séu mjög duglegir við að 
skemmta íbúunum. Til dæmis sé lesið fyrir 
fólkið og haldnar bænastundir og samkomur, 
svo sem bingó og söngskemmtanir.

Af félagsstarfi sjúkraliða var nefnt sér-
staklega að stundum færu þeir saman á 
kaffihús. Eins tækju þeir þátt í starfsemi 
Austurlandsdeildar sjúkraliða, sem starfaði 
af miklum krafti. Starfsmannafélagið á 
Egilsstöðum heldur árshátíð fyrir starfsmenn 
annað hvert ár en hitt árið er jólahlaðborð, og 
er í bígerð dagskrá fyrir veturinn sem vafa-
laust verður mjög fjölbreytt og skemmtileg.“

Langþreyttir á stubbavöktum
Í viðræðunum fyrr á þessu ári um nýjan 

kjarasamning sjúkraliða var mikið rætt um 
ofnotkun svokallaðra stubbavakta og sér-
staklega fjallað um ástandið hjá HSA í því 
sambandi. Samkomulag náðist um að skipa 
nefnd til að kafa ofan í málið og finna lausn 
sem sjúkraliðar gætu sætt sig við, og er sú 
nefnd enn að störfum og bíða sjúkraliðar á 
Egilsstöðum óþreyjufullir eftir niðurstöðu 
þess máls.

En sjúkraliðarnir á Dyngjunni sögðu að þar 
væru stubbavaktir enn vandamál.

„Okkur finnst að þeir sem óski eftir styttri 
vöktum sé það velkomið en það eigi ekki 
að þvinga okkur hinar til að stytta vaktir úr 
8 klukkustundum eins og var áður í t.d. 7,5 
klukkustundir eins og það er núna. Þetta 
verður til þess að mætingarskylda okkar 
eykst og minni frítími er með fjölskyldunni. 
Þetta eykur þreytu og hefur talsverð áhrif á 
starfsánægju. Við vonumst til þess að jákvæð 
niðurstaða komi út úr starfi nefndarinnar 
þannig að allir gangi sáttir frá borði.“

Afmælishátíð Sjúkraliðafélagsins

Ráðstefna og opið hús
Í tilefni af hálfrar aldar afmælis Sjúkraliðafélags Íslands verður blásið til ráðstefnu 

föstudaginn 18. nóvember kl.13.00-16.15 á Hótel Natura í Reykjavík. Eftir ráðstefnuna 
verður opið hús þar sem félagið mun bjóða upp á léttar veitingar.

Yfirskrift ráðstefnunnar er: „Sjúkraliðar hér og þar. Fjölbreytni starfa og faglegur 
metnaður.“ Ráðstefnustjóri er Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir stjórnsýslufræðingur og prófessor 
við Háskóla Íslands.

Helstu dagskrárliðir
Meðal atriða á dagskrá ráðstefnunnar eru ávörp formanns félagsins, Kristínar Á. 

Guðmundsdóttur, og Páls Matthíassonar forstjóra Landspítala háskólasjúkrahúss.
Gísli Guðni Hall hæstaréttalögmaður mun fara yfir breytingar á lögum og reglugerðum 

um heilbrigðisstarfsmenn og hvað þær þýða fyrir sjúkraliðastéttina.
Jakobína Rut Daníelsdóttir sjúkraliði með sérnám í hjúkrun aldraðra og í geðhjúkrun flytur 

erindið „Að viðhalda þekkingu og blómstra í starfi“ og Sigrún Sunna Skúladóttir sjúkraliði, 
hjúkrunarfræðingur og doktorsnemi í næringarfræði fjallar um mikilvægi sjúkraliða í starfi 
og þörfina fyrir þá á LSH.

Hrefna Harðardóttir sjúkraliði með sérnám í geðhjúkrun ræðir um börn á geðsviði og 
Sigurlaug Hrafnkelsdóttir sjúkraliði sýnir myndbönd sem tekin eru víðsvegar úr borginni 
þar sem sjúkraliðar starfa.

Dagskrá ráðstefnunnar er nánar auglýst á vefnum.

Samgöngustyrkur
Vonast er til að sem flestir sjúkraliðar sjái sér fært að mæta og taki daginn frá.
Ákveðið hefur verið að styrkja sjúkraliða til þátttöku sem ferðast af landsbyggðinni. 10.000 

krónu styrkur verður greiddur fyrir 250–400 kílómetra akstur og 15.000 krónur fyrir akstur 
umfram 400 kilómetra á bifreið. Fyrir flugfargjöld verður greitt allt að 15.000 krónur.

Opnað var fyrir skráningu miðvikudaginn 5. október. Hægt verður að skrá sig á vefnum, 
senda tölvupóst á sigridur@slfi.is og sigurlaug@slfi.is eða skrá sig símleiðis í s. 553-9494.

Ný bók um
almenna hjúkrun

Nýtt bindi í kennslubókaröðinni „Hjúkrun“ er komið 
út. Þetta er bindi 1 og fjallar um almenna hjúkrun, en 
bindi 2 kom út í fyrra. Höfundarnir eru danskir en ritstjóri 
íslensku útgáfunnar er Aðalbjörg Stefanía Helgadóttir 
sjúkraliði og hjúkrunarfræðingur.

Í „Hjúkrun – 1. þrep (Almenn hjúkrun)“ er fjallað um 
sögu og þróun heilbrigðisþjónustunnar, skipulag hennar 
og stofnanir, en jafnframt um heilbrigðisstéttir. Í kjölfarið 
eru kynnt undirstöðuatriði hjúkrunar, umönnun, sjálfsum-
önnun og þarfir, en einnig greint frá starfslíkani fyrir 
verkefni í aðhlynningu.

Á eftir fylgja kaflar um hjúkrun út frá ólíkum líkams-
kerfum, svo sem meltingu og öndun, og gerð grein fyrir 

eðlilegu ástandi þeirra og vanda sem þeim tengjast. Í síðari hluta bókarinnar eru 
kynntir þættir sem varða samskipti, samstarf, norm, gildi og siðfræði, sem allir fléttast 
inn í störf sem byggjast á mannlegum samskiptum og tengslum.

Bókin er 288 blaðsíður að stærð. Útgefandi er Iðnú.

Kápa nýju bókarinnar.

V I N N U S T A Ð U R I N N
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Valdimar Elíasson sjúkraliði

Gefandi starf fyrir
fullfríska karlmenn

Árið 1978 var ég ráðinn sem ófaglærður 
gæslumaður á deild 2 á Kleppspítalanum, 
en áður hafði ég gert tvær mislukkaðar til-
raunir til að skipta um starfsvettvang frá 
sjómennsku. Sjómennskunni ánetjaðist 
ég strax 9 ára gamall og var því vel „mar-
ineraður“ upp úr allskonar sjóvolki þegar 
þarna var komið við sögu.

Eitthvað óljóst hafði kraumað undir niðri 
hjá mér, sem ég gerði mér ekki grein fyrir 
strax hvað var, en í ljós kom að það var 
þjónustulundin og viljinn til að hjúkra og 
annast fólk sem minna mátti sín.

Allt gekk vel að því er mér fannst í nýja 
starfinu, þrátt fyrir nokkra byrjunarörð-
ugleika. Ég tók einn mánuð í einu og 
þóttist góður og vaxa jafnt og þétt í störfum 
mínum. Mér fannst vinnan skemmtileg og 
gefandi og svo var það nýtt fyrir mér að 
komast í annað umhverfi að vinnu lokinni. 

Eitthvað þótti deildarstjóranum mínum 
til mín koma, því eftir þrjá mánuði var ég 
fenginn til að leiðbeina nýliðum. Fljótlega 
áttaði ég mig á því að það voru alltaf 
sömu einstaklingarnir/starfsmennirnir 
sem sýndu sömu taktana við komu nýrra 
starfsmanna og þær móttökur voru ekki 
alltaf uppbyggilegar eða til þess fallnar 
að nýir starfsmenn teldu sig velkomna. 
En starfið virkaði á mig líkt og endalaust 
ævintýri og ný upplifun og nýjar áskor-
anir á degi hverjum. 

Eitt var þó sem ég áttaði mig ekki á þá, 
en deildarstjórinn minn var alltaf annað 
slagið, en án árangurs, að koma því inn 
hjá mér að ég ætti að fara í nám og læra til 
hjúkrunar/umönnunar. En ég stóð bara 
eins og þvara og hugsaði sem svo, að fara 
hvert og læra hvað? Ég hlakkaði alltaf til að 
mæta í vinnuna og þetta starf höfðaði vel til 
mín og mér fannst ég nokkuð góður starfs-
maður og þar við sat í langan tíma.

Til náms í FB
Dag einn tilkynnti deildarstjórinn að 

ferðinni væri heitið í Fjölbrautaskólann í 
Breiðholti og ég ætti að fara þangað í nám 
ásamt fleiri samstarfsfélögum. Eftir það var 

ekki aftur snúið. Þar kynntist ég öðrum 
heimi, sem ég vissi ekki að væri til, því 
þetta reyndist heilmikið nám, bæði verk- 
og bóklegt og því nauðsynlegt að bretta 

upp ermarnar og spýta í lófana. Við vorum 
þrír strákarnir í byrjun og fjöldi stúlkna, 
en hinir tveir hættu fljótlega og ég hafði 
það á tilfinningunni að beðið væri eftir að 
ég hætti. En fyrir mér var þetta gríðarlega 
forvitnilegt og gott nám, ég hélt áfram og 
tíminn flaug. Ég stóð þokkalega að vígi eftir 
skóla lífsins til sjós hvað varðar þroska og 
reynslu af öðrum störfum og starfsháttum í 
karlmannasamfélagi. Nokkra agnúa þurfti 
ég að sníða af, en allt gekk þetta upp með 
hjálp frábærs yfirmanns, skólafélaga og 
kennara.

Í verklega þættinum þurfti að takast á 
við margt og leysa fjölmargt undir góðri 
leiðsögn hæfra einstaklinga sem ekki var 
hægt að læra af bók. Bóklega námið byggði 
síðan undir faglega þekkingu sem var og er 
ómetanlegur grunnur í slíkum störfum. 

Ég hafði unun af því að vinna með sjúk-
lingum og leysa það sem amaði að og fá 
bros að launum. Námið gaf mér gríðarlega 
mikið og efldi mig í starfi og þroska og 
það er klárt í mínum huga að umönnun/
hjúkrun er ekki síður gefandi starf fyrir 
fullfríska karlmenn sem áhuga hafa á að 
gefa af sér.Valdimar Elíasson, höfundur greinarinnar.

Höfundur fór að starfa á Kleppsspítal árið 1978.
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Í afleysingum á
hjúkrunarheimili

Ég var 19 ára þegar ég hafði klárað 
menntaskólann og réði mig í tímabundna 
afleysingu á hjúkrunarheimili. Ég vann á 
tímakaupi í átta mánuði allt að 37 klukku-
stundir á viku.

Ég var ánægð í starfinu. Ég hafði duglega, 
hæfa, hjálpsama og áhugasama sam-
starfsmenn. Bæði fastráðna sjúkraliða og 
annað afleysingafólk. Tveim fastráðnum 
starfsmönnum var sagt upp á starfstíma 
mínum og við urðum fleirri og fleirri sem 
vorum ráðin tímabundið á tímalaunum. 

Við lærðum fljótt að hlaupa hratt. Tæma 
bekken og kalla hjúkrunarsjúklingana íbúa.

Þeir af okkur sem héldu áfram fengu 
meira verksvið. Unnum sama starf og þeir 
sem voru fastráðnir eða næstum því. 

Það voru áskoranir í tengslum við að 
vera tímaráðinn. Stærsta áskorunin mín var 
fáfræði.

Fáfræði um sjúkdóma íbúanna - hvað 
gerist í raun hjá einhverjum sem hefur 
Alzheimer, burtséð frá því að hugurinn 
svíki? Hvað á starfsmaður að vera meðvit-
aðir um? Hvaða sérstöku hjálp þurfa þeir?

Þar að auki var ég fáfróð um mann-
eskjuna á bak við „íbúann“. Að lokum lærði 
ég nöfnin þeirra, en aldrei vissi ég söguna á 
bak við þá.

Ég var ekki með reglulegar vaktir eins 
og fastráðnir starfsmenn. Ég skipti um 
skjólstæðinga nánast daglega og þegar við 
byrjuðum loksins að komast nálægt hver 
öðrum var ég farin og nýr starfsmaður kom 
í staðinn. 

Fáfræði mín var áskorun fyrir mig - ég 
lærði í blindni.

Fáfræði mín var líka áskorun fyrir sam-
starfsfólkið mitt, þar sem það þurfti að 
hlaupa hraðar, þegar ég gat ekki unnið 
starfað sem skyldi, varðandi íbúana. Ég veit 
að samstarfsmennirnir skynjuðu um leið 
fáfræði mína og ég  sá það á andlitum allra 
sem starfað höfðu lengur en ég.  

Áttaði mig ekki
Hér er dæmi um samskipti mín við 

íbúa sem varð fyrir vankunnáttu minni. Í 
fyrsta skipti sem við hittumst, fékkst hún 
ekki upp úr rúminu. Ég spurði einn af 

samstarfsmönnum mínum hvað væri til 
ráða. Hún taldi þetta stafa af því að hún 
þekkti mig ekki. Ég var því vandamálið! Og 
hvað átti  ég gera í því?

Þessi sami íbúi spurði ítrekað um hvar 
systir hennar væri og hvenær hún kæmi að 
heimsækja sig. Ég gat af góðum ástæðum 
ekki svarað því. Svo ég sagði sem svo að 
„við verðum að kanna það, kannski reyna 
að hringja í hana.“

Ég fann það síðar út að systir hennar og 
besti vinur, sem hún hafði búið með allt 
sitt líf, var látin. Hún hafði annað hvort 
gleymt því eða bælt það niður. Hún mundi 
hins vegar að ég hafði sagt að við skyldum 
hringja í hana.

Hún varð glaðari og það virtist eins og 
hún hafði alveg stjórn á sér, svo ég treysti 
á góða skapið hennar. Einn daginn vorum 
við á baðherberginu. Ég kraup við að taka 
skóna af henni þegar hún greip skyndilega 
um höfuð mitt og þrýsti því að vaskinum. 
Ekki fast – enda voru kraftar hennar ekki 
slíkir. En ég fylltist skelfingu. Hún gat aug-
ljóslega líka verið árásargjörn og því komst 
ég að síðar.

Ég annaðist hana daglega um tíma. Einn 
daginn uppgötvaði einn starfsmannanna að 
hún hafði byrjunarstigs legusár á rassinum 
sem þyrfti að meðhöndla. Ég skammaðist 
mín því ég hafði ekki sjálf uppgötvað það 
- ég hefði átt að hafa uppgötvað það. Var 
líka með samviskubit yfir því að þetta hafi 
kannski verið mér að kenna. Slík dæmi hafði 
ég mörg. Í sumum tilfellum saklaus.  Önnur 
átakanleg og erfitt að hugsa um það. 

Ókunnar hendur 
Ég taldi mig ekki lélegan starfsmann. Mig 

langar til að gera mitt besta. En það var ekki 
nóg. Fáfræði mín minkaði með tímanum 
og ég lærði mikið. En þegar ég hætti, 
byrjuðu nýir starfsmenn að sinna mínum 
skjólstæðingum.  

Ég hef hugsað um það hvernig það er að 
liggja í eigin rúmi og vera vakinn af ókunnri 
rödd. Opna augun og horfa framan í 
ókunnugt andlit. Beðin um að snúa á hliðina 
og nærbuxurnar dregnar niður af ókunn-
ugum höndum, án þess að geta mótmælt. 

Ókunnugar óöruggar hendur sem þvo, 
klæða og spenna líkamann fastann á lyftu. 
Jafnvel að ekki væri nógu rétt farið að og 
eitthvað færi úrskeiðis.  

Enginn ætti að þurfa að benda mér né 
öðrum staðgenglum á vankunnáttu okkar. 
Þarna ættu að vera starfandi þeir sem hafa 
viðurkenda og skriflega starfshæfni.

Einn samstarfsmaður sem ég kynntist 
sinnti mér mikið. Hann sagði aldrei neitt 
neikvætt við mig og gerði allt sem hann gat 
til þess að hjálpa mér. 

Krafan ætti að vera að þeir sem bera 
ábyrgðina á störfunum hefðu meira 
fjármagn svo hægt væri að fjölga fast-
ráðnum starfsmönnum, færri tímabundnar 
ráðningar og um leið minni vankunnátta á  
hjúkrunarheimilum. 

Iben Andreassen,
nemandi og fyrverandi starfsmaður á 

dönsku hjúkrunarheimili.
Greinin birtist fyrst í dagblaðinu 

Information

Svipmynd frá dönsku hjúkrunarheimili.
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Ályktun félagsstjórnarfundar Sjúkraliðafélagsins

Gerræði fulltrúa BSRB mótmælt
 „Félagsstjórn Sjúkraliðafélags Íslands 

lýsir yfir verulegum vonbrigðum með þá 
aðila í forystu BSRB sem sömdu um og 
samþykktu gríðarlegar skerðingar á fram-
tíðar lífeyrisréttindum A-deilda LSR og 
Brúar,“ segir í samþykkt sem gerð var á 
fundi félagsstjórnarinnar 13. september 
síðastliðinn.

Í ályktuninni segir ennfremur:
„Opinberir starfsmenn hafa í áraraðir 

sætt sig við lægri laun en eru á almennum 
vinnumarkaði í þeirri trú að verið væri 
að greiða fyrir betri lífeyrisréttindi til 
framtíðar. Nú liggur fyrir að framtíðar líf-
eyrisréttindi verða skert, starfsævin lengd 
og ábyrgð vinnuveitenda á sjóðnum verði 
afnumin, án þess að niðurstaða hafi fengist 
í það hvað komi í staðinn og á hvern hátt 
laun milli hins opinbera og almenna 
markaðar verði jöfnuð.

Minnt er á samþykktir/ ályktanir 44. 
þings BSRB, sem formaður bandalagsins 
bar upp og vörðuðu lífeyrisréttindi:
• Þingið krafðist þess að bakábyrgð launa-

greiðanda af lífeyrisskuldbindingum 
félli ekki niður af A-deild LSR og LSS.

• Komi til þess að lífeyrisréttindi á milli 
markaða verði samræmd verður jafn-
framt að fara fram vinna við að greina 

launamun á milli markaða og jafna þann 
mun í launum.

• Þingið fól bandalaginu að leggja áherslu 
á sérstöðu einstakra starfsstétta vegna 
álags í starfi, þannig  að þær væru 
undanþegnar lengingu starfsævinnar ef 
til hækkunar lífeyristökualdurs kæmi.

Fulltrúar BSRB hafa ekki fylgt þessu eftir 
utan tryggingu núverandi sjóðsfélaga og er 
slíkum vinnubrögðum og gerræði mótmælt 
harðlega.

Gera verður þá lágmarkskröfu til þeirra 
aðila sem kjörnir eru í stjórn BSRB að þeir 
starfi samkvæmt samþykktum/ályktunum 
bandalagsins og setji sig inn í þau málefni 
sem til umfjöllunar eru, áður en til fundar-
samþykktar kemur.

Þess er krafist að öllum opinberum 
starfsmönnum verði kynnt staðan og  
samkomulagið verði ekki undirritað fyrr 
en um það hefur verði kosið í almennum 
kosningum opinberra starfsmanna.“ 

Félagsstjórn Sjúkraliðafélags Íslands fundaði 13. september síðastliðinn og þá var þessi mynd tekin. Aftari röð frá vinstri: Jakobína Rut Daníels-
dóttir varagjaldkeri, Stefanía Stefánsdóttir formaður Austurlandsdeildar, Kristín Ólafsdóttir varaformaður, Jóhanna Traustadóttir ritari og formaður 
Reykjavíkurdeildar, Guðbjörg Sólveig Sigurðardóttir formaður Vesturlandsdeildar, Bergdís Sveinsdóttir formaður Vestfjarðadeildar, Helga Sigríður 
Sveinsdóttir formaður Suðurlandsdeildar, Ólöf Jóna Friðriksdóttir vararitari og Jóna Jóhanna Sveinsdóttir gjaldkeri. Fremri röð frá vinstri: Hafdís Dögg 
Sveinbjarnardóttir formaður Norðurlandsdeildar eystri, Kristín Á. Guðmundsdóttir formaður, Viktoría Magnúsdóttir formaður Suðurnesjadeildar og 
Guðrún Elín Björnsdóttir formaður Norðurlandsdeildar vestra. Á myndina vantar Áslaugu Steinunni Kjartansdóttur formann Vestmannaeyjadeildar.  

Breyting á lífeyrisréttindum
Á fundi Félagsstjórnar Sjúkraliðafélags Íslands 13. september síðastliðinn var 

farið yfir lífeyrismál og þá stöðu sem þau mál eru í nú og hvers vegna forystu-
menn bandalaga opinberra starfsmanna hafi fórnað ákveðnum réttindum komandi 
starfsmanna og lífeyrisþega.

Fram kom að BSRB, KÍ og BHM hefðu komist að samkomulagi um að skerða lífeyr-
isréttindi þeirra sem byrja að greiða í LSR 1. janúar 2017. Fram kom einnig að formenn 
Sjúkraliðafélags Íslands, Landssambands lögreglumanna, Landssambands slökkviliðs 
og sjúkraflutningamanna og Tollvarðafélags Íslands hefðu verið ósammála þessum 
samningi og bókað gegn því að samið væri um skerðingar á lífeyrisréttindum vænt-
anlegra félagsmanna án þess að skýrt væri hverjar kjarabætur og launaleiðréttingar 
yrðu. Í bókun SLFÍ kom einnig fram að ekki væri fylgt eftir ákveðnum bókunum frá 
44. þingi BSRB sem vörðuðu lífeyrismál.

Stjórnarmenn samþykktu ályktun um málið sem birt er í heild sinni hér á síðunni.
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Samkomulag BSRB við ríkisstjórnina um lífeyrismál

Stórtækar skerðingar
fyrir nýtt starfsfólk

Samkomulagið sem forystumenn BSRB, 
BHM og KÍ hafa gert við ríkisstjórnina 
felur í sér stórtækar breytingar á líf-
eyrisréttindum opinberra starfsmanna 
– breytingar sem eiga að gilda frá næstu 
áramótum.

Helstu breytingarnar eru þessar:
• Lífeyristökualdur hækkar úr 65 árum í 

67 ár. Núverandi sjóðfélagar geta eftir 
sem áður farið á lífeyri við 65 ára aldur 
án skerðingar, en nýir starfsmenn verða 
tveimur árum lengur að öðlast sambæri-
legan lífeyri.

• Ábyrgð launagreiðenda, það er ríkis 
og sveitarfélaga, á sjóðunum verður 
afnumin.

• Sjóðssöfnun sjóðanna mun byggja á 
föstum iðgjöldum sem þýðir að réttindi 
lífeyrisþega verða skert eða aukin eftir 
afkomu sjóðanna hverju sinni.

• Ávinnsla réttinda opinberra starfsmanna 
verður aldurstengd sem þýðir að því 
yngra sem fólk er þegar það byrjar að 
greiða, því verðmætari verða réttindi 
þeirra – og öfugt fyrir þá sem koma seinna 
inn á vinnumarkaðinn til dæmis vegna 
skólagöngu eða af einhverjum öðrum 
ástæðum, en þetta hefur sýnt sig að koma 
sérstakleg illa út fyrir kvennastéttir.

Félagsmenn hinna mörgu stéttarfé-
laga opinberra starfsmanna, þar á meðal 
Sjúkraliðafélags Íslands, fá ekki tækifæri 
til að segja álit sitt á þessu samkomu-
lagi forystumanna BSRB, BHM og KÍ í 
allsherjaratkvæðagreiðslu, eins og þó er 
reglan varðandi nýja samninga um kaup 
og kjör. Félagsstjórn SLFÍ krafðist þess að 
slík atkvæðagreiðsla færi fram áður en 
samkomulagið var undirritað. Formaður 
BSRB kaus að skrifa undir áður en sú krafa 
félagsins væri lögð fyrir stjórn bandalagsins.

Fyrri afstaða BSRB
Athyglisvert er að bera þessa niðurstöðu 

saman við mótaða stefnu þinga BSRB sem 
forystan ætti að vera bundin af.

Þannig var eftirfarandi samþykkt á þingi 
BSRB fyrir aðeins einu ári síðan:

„44. þing BSRB krefst þess að bakábyrgð 

Forysta BSRB hefur ekki staðið við fyrri samþykktir BSRB um lífeyrismálin. Myndin er af fulltrú-
um sjúkraliða á einu þinga BSRB.

launagreiðanda af lífeyrisskuldbindingum 
falli ekki niður af A-deild LSR og LSS.

44. þing BSRB felur bandalaginu að leggja 
áherslu á sérstöðu einstakra starfsstétta 
vegna álags í starfi í samningaviðræðum 
um lífeyrismál við Fjármála- og efnahags-
ráðuneytið og sveitarfélögin. Leggja verður 
áherslu á að þó aldri lífeyristöku verði breytt 
þá muni þessir sérstöku hópar geta hætt við 
65 ára aldur en njóta samt lífeyrisréttinda 
líkt og þeir hafi starfað til 70 ára, enda verði 
því mætt með auknu mótframlagi.“ 

Hvorugt þessara tveggja lykilatriða er 
með í nýja samkomulaginu.

Einnig má minna á að forysta 
Alþýðusambands Íslands hefur lengi 
krafist þess að lífeyrisréttindi landsmanna 
verði samræmd niður á við, það er að 

kerfi opinberra starfsmanna verði breytt 
til samræmis við það sem gildir á almenna 
markaðinum. Stjórn BSRB mótmælti 
harðlega slíkum kröfum ASÍ í ályktun sem 
samþykkt var 18. mars 2011, en þar segir 
meðal annars:

„Það er ólíðandi að launþegasamtök 
gangi fram með kröfu um skerðingu 
réttinda félaga í öðrum launþegasam-
tökum og forystu ASÍ væri sæmara að 
beina kröftum sínum að því að bæta réttindi 
eigin félagsmanna frekar en að rýra réttindi 
annarra. Það er umhugsunarefni á hvaða 
vegferð launabaráttan er þegar slík vinnu-
brögð eru viðhöfð. Höfuðverkefni og skylda 
launþegahreyfingarinnar er að ganga frá 
kjarasamningum, umbjóðendum sínum til 
hagsbóta, ekki að höggva í áunninn réttindi 
annarra launþegasamtaka.“

Engu að síður hefur forysta BSRB nú 
samið við ríkið um slíka skerðingu á lífeyr-
isréttindum þeirra sem hefja munu störf 
hjá hinu opinbera frá og með 1. janúar 
næstkomandi.

Baktryggingin afnumin
Forysta BSRB hefur líka fallist á að afnema 

„Forystu ASÍ væri sæmara 
að beina kröftum sínum að 

því að bæta réttindi eigin fé-
lagsmanna frekar en að rýra 

réttindi annarra“
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„Heildarkostnaður hins 
opinbera eykst því ekki um-
fram það sem óbreytt fyrir-

komulag kallar á.“

baktryggingu ríkis og sveitarfélaga á lífeyr-
issjóðum opinberra starfsmanna, þrátt fyrir 
áðurnefnda samþykkt þings BSRB.

Í stað baktryggingarinnar lofar ríkis-
stjórnin að leggja fram þá peninga sem þeir 
eru hvort sem er skuldbundnir samkvæmt 
lögum og samningum til að greiða í lífeyris-
sjóði opinberra starfsmanna. Fyrirkomulagið 
verður svohljóðandi: 

„Sjóðsfélagar í A-deildum LSR og Brúar 
verða jafnsettir þrátt fyrir breytingarnar. 
Réttindi þeirra eru tryggð með framlagi 
ríkis og sveitarfélaga í sérstaka lífeyris-
aukasjóði og nemur það samtals um 120 
milljörðum króna. Þar af greiðir ríkið 
rúmlega 91 milljarð króna sem er gjaldfært 
í reikningum ríkisins á yfirstandandi ári. 
Þessi eingreiðsla er sambærileg við núvirði 
þeirra skuldbindinga sem ella myndu falla 
á ríkið síðar. Með sérstökum samningi, sem 
gerður er samhliða samkomulagi allra aðila 
opinbers vinnumarkaðar, tekur ríkið að sér 
að greiða hlutdeild sveitarfélaga í skuld-
bindingum A-deildar LSR sem eru 20,1 ma. 
kr. Heildarkostnaður hins opinbera eykst 
því ekki umfram það sem óbreytt fyrir-
komulag kallar á.“

Hvað með starfsfólk sjálfs-
eignarstofnana?

Fjárframlög ríkisstjórnarinnar samkvæmt 
samkomulaginu við BSRB ná einungis til 
þeirra sem starfa hjá ríkinu og hjá sveitar-
félögunum. En hvað verður um alla þá 
sjúkraliða og aðrar starfsstéttir sem vinna 
hjá sjálfseignarstofnunum vítt og breytt um 
landið?

Í samkomulaginu eru þessir starfsmenn 
skildir eftir í lausu lofti.

Það var eitt af forgangsmálunum í 
viðræðum stéttarfélaganna við ríkisvaldið 
um lífeyrismálin að staða þeirra starfs-
manna sem greiða í A-deildir LSR og LSS 
en eru ekki í starfi hjá ríkinu eða sveitarfé-
lögunum yrði skoðuð sérstaklega.

En ekkert er minnst á þeirra stöðu í 
samkomulaginu og hvergi kemur fram 
að ríkið ætli með fjárframlagi að tryggja 
að sjálfseignarstofnanirnar greiði hækkað 
iðgjald í sjóðina, en það þarf að hækka í 
19.1% af launum, en er í dag 15.5%..

Þar ríkir því algjör óvissa.

Segja nú óvissu um launa-
muninn

Því er lofað í samkomulaginu að til 
að bæta fyrir þessa skerðingu verði laun 
opinberra starfsmanna og starfsfólks á 
almennum vinnumarkaði samræmd, en það 
geti þó tekið tíu ár! Hins vegar er alls óvíst 

Sjúkraliðar og fleiri stéttir í verkfalli mótmæla við Alþingishúsið.

hvernig það verður gert vegna þess að fyrst 
þarf að ná samkomulagi um hver sé launa-
munur opinberra starfsmanna og annarra.

Í samkomulaginu er það orðað svo að 
þróuð verði aðferðafræði til greiningar á 
launamun, ákvörðuð hlutlæg viðmið um 
hvenær leiðrétta beri launamun einstakra 
hópa og gerð áætlun um launajöfnun á 
grundvelli kjarasamninga.

En hvað koma kann út úr því reiknings-
dæmi er með öllu óvíst.

Þannig er haft eftir Fjármála- og efna-
hagsráðuneytinu í vefritinu Kjarninn „að 
launasamanburður milli opinbera og 
almenna markaðarins væri illmögulegur 
þar sem þessir markaðir væru ólíkir m.t.t. 
starfsstétta/stéttarfélaga, menntunar og 
fleiri þátta. Þá eru ýmsar starfsstéttir sem 
vinna nær eingöngu á öðrum hvorum 
markaðinum. Einnig er mikill munur innan 
opinbera markaðarins, þ.e. milli ríkis og 
sveitarfélaga, sem skýrist meðal annars af 
ólíku menntunarstigi. Af þessum sökum 
töldu aðilar sig ekki geta byggt frekari vinnu 
um launasamanburð á þessum grunni og 
því varð niðurstaðan sú að þetta þyrfti bæði 
að byggja á betri forsendum og ræðast frekar 
milli aðila.“

Það á sem sagt að semja um það hver 
launamunurinn sé í stað þess að byggja á 
þeim útreikningum sem Hagstofan hefur 
þegar gert og birtir hafa verið opinberlega, 
en samkvæmt þeim eru launin hjá hinu 
opinbera um 16% lægri en gengur og gerist 
á almennum vinnumarkaði.

Ögmundur Jónasson, sem var formaður 
BSRB um langt árabil og þekkir því afar 

vel til lífeyrismálanna, bendir á aðra hlið 
vandans á vefsíðu sinni:

„Vandinn er svo sá að stórir hópar hjá hinu 
opinbera eru vissulega lakar settir en gerist 
á almennum markaði en hið gagnstæða er 
líka til í dæminu. Ef alhæft er, þá er hærri 
hluti launakerfisins hjá hinu opinbera senni-
lega lakar settur en hið gagnstæða á við um 
þá lægri. Þetta er ekki algild regla en vegna 
þessa hafa samtök langskólafólks yfirleitt 
verið hlynntari samræmingu en samtök 
þeirra, sem standa vörð um lágtekjufólkið.

Aðvörun Gunnars orðin að 
veruleika

Samningaviðræðurnar á milli forystu 
BSRB, BHM og KÍ við ríkisvaldið um 
skerðingar á lífeyriskerfi opinberra starfa-
manna fóru að mestu fram fyrir luktum 
dyrum.

Aðvörunarorðin sem Gunnar Gunnars- 
son, fyrrverandi framkvæmdastjóri Sjúkraliða-
félags Íslands og þar áður SFR um langt árabil, 
lét falla í viðtali við Sjúkraliðann árið 2012 um 
þá hættu sem slíkum vinnubrögðum fylgir, 
hafa nú orðið að veruleika:

„Vegna fenginnar reynslu er ástæða til 
að óttast. Ef forystumenn BSRB fara inn 
í samningaviðræður um breytt lífeyris-
réttindi opinberra starfsmanna geta þeir lent 
í ógöngum. Maður þekkir það af gamalli 
reynslu að í löngum og flóknum samningum 
er hætta á að samningamenn sogist inn í ferli 
sem þeir komast ekki út úr. Þannig er hægt 
að komast að niðurstöðu sem viðkomandi 
samningamaður telur sig skuldbundinn af, 
án þess að hann hafi ætlað sér í upphafi að 
lenda á þeim stað. 

Þetta hefur gerst áður varðandi breytingar 
á lífeyrisréttindum opinberra starfsmanna, 
en þá voru það þeir sem stóðu utan við 
samningaviðræðurnar sem snerust gegn því 
og tókst að bjarga málinu.“

Finnast slíkir bjargvættir enn? Eða er 
málið tapað?
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Guðrún Finnbogadóttir heldur hér á 
sjúkraliðanælu númer eitt.

Handhafi
sjúkraliðanælu

númer eitt
er látin

Guðrún Finnbogadóttir, sem varð 
handhafi sjúkraliðanælu númer eitt 
árið 1966, er látin.

Hún fæddist 28. janúar árið 1920 
í Mýrdal og lauk sjúkraliðaprófi frá 
Borgarspítalanum árið 1966. Lengst 
af starfaði hún sem sjúkraliði á 
Heilsuverndarstöðinni við Barónsstíg í 
Reykjavík.

Guðrún var ein þeirra sex sjúkra-
liða á Borgarspítalanum, Landakoti 
og Kleppi sem boðuðu til stofnfundar 
Sjúkraliðafélags Íslands 21. nóvember 
árið 1966.

„Þórhallur Bjarnason, sjúkraliði á 
Kleppi, vildi að ég tæki að mér að vera 
formaður félagsins, en ég sagði nei takk, 
þú tekur þetta að þér sjálfur,“ sagði 
Guðrún í viðtali við Sjúkraliðann árið 
2010.

Þegar stjórnin hafði látið smíða sjúkra-
liðanæluna var það Þórhallur sem réði 
því að Guðrún fékk nælu númer eitt. 
„Þegar hann kom með næluna heim til 
mín þá sagði ég við hann: Þú hefur nælu 
númer eitt. Nei, Guðrún, svaraði hann, 
þú hefur nælu númer eitt og hann fékk 
að ráða því,“ sagði hún í viðtalinu.

„Ég neita því ekki að sjúkraliðaslarfið 
var stundum rosalega erfitt, en þetta var 
yndislegt starf sem gaf mér mjög mikið. 
Það var gott að geta gefið svona mikið 
af sjálfum sér og mér þótti vænt um 
sjúklingana mína, það var eins og þetta 
fólk væri hluti af manni sjálfum,“ sagði 
Guðrún ennfremur í viðtalinu.

A N D L Á T

Sameiginleg áskorun fimm stétta

Ekki gert með
samþykki okkar

„Samningur þessi er ekki gerður með 
samþykki félagsmanna eða stjórna þessara 
félaga. Samningurinn skerðir lífeyris-
réttindi opinberra starfsmanna til framtíðar 
verulega, starfsævin verður lengd og ábyrgð 
vinnuveitanda á sjóðnum verður afnumin, 
án þess að gengið hafi verið frá því að laun 
verði leiðrétt.“

Þetta segir í áskorun sem Fangavarðafélag 
Ísland, Landssamband lögreglumanna, 
Landssamband slökkviliðs og sjúkra-
flutningamanna, Sjúkraliðafélag Íslands 
og Tollvarðafélag Íslands, hafa sent á alla 
Alþingismenn vegna samkomulags um 
endurskoðun á lífeyrisréttindum opinberra 
starfsmanna.

Áskorunin er svohljóðandi:
„Stjórnir FVFÍ, LL, LSS, SLFÍ og TFÍ fara 

fram á það við þig þingmaður góður að þú 
kynnir þér vel þann samning sem nú liggur 
fyrir undirritaður af BSRB, BHM og KI um 
breytingar á lífeyrisréttindum opinberra 
starfsmanna.

Samningur þessi er ekki gerður með 
samþykki félagsmanna eða stjórna þessara 
félaga. Samningurinn skerðir lífeyrisréttindi 
opinberra starfsmanna til framtíðar verulega, 
starfsævin verður lengd og ábyrgð vinnuveit-
anda á sjóðnum verður afnumin, án þess að 
gengið hafi verið frá því að laun verði leiðrétt.

Stærsti hópur félagsmanna ofangreindra 
félaga er vaktavinnufólk sem vinnur við afar 
krefjandi störf í þágu almennings. Fjölmargar 
rannsóknir, bæði innlendar og erlendar sýna 
fram á að vaktavinnufólk lifir að jafnaði 
skemur en þeir sem vinna venjubundin dag-
vinnustörf Sakir erfiðis og álags þeirra starfa 
sem félagsmenn ofangreindra félaga sinna er 
það ljóst að lenging starfsævinnar umfram 
það sem nú er að finna í lögum mun leiða til 
skertra lífsgæða meðal þessara hópa og aukins 
kostnaðar þjóðfélagsins til lengri tíma litið.

Viljum einnig benda á hið svokallaða 10 
punkta skjal sem unnið var sameiginlega af 
báðum aðilum þessa gjörnings og ekkert hefur 
verið gert með. I því skjali kemur m.a. fram að:
• Staða hópa sem kunna að hafa sérstöðu 

hvað varðar lífeyristökualdur verður 
skoðuð sérstaklega.

• Sérstaklega verði unnið að því að jafna laun 

einstakra hópa milli almenns og opinbers 
vinnumarkaðar. Skal það gert með því 
að taka upp sérstakt launajöfnunarálag. 
Launajöfnunarálagið skal fundið út sem 
ákveðið hlutfall af launaskriðstryggingunni 
(eða með annarri aðferð) og greiðist sem 
viðbót við hana. Launajöfnunarálagið skal 
greiðast jafnt til heildarsamtaka opinberra 
starfsmanna og greiðast til þeirra hópa sem 
á hverjum tíma þurfa mestu leiðréttinguna 
við samkvæmt mati samningsaðila.

• Staða þeirra einstaklinga sem greiða í 
A-deildir LSR/LSS og ekki eru í starfi 
hjá ríki, sveitarfélögum verður skoðuð 
sérstaklega.

• Ef lífeyrisréttindi á milli markaða yrðu 
samræmd færi jafnframt fram greining á 
launamun á milli markaða og laun hækkuð 
hjá opinberum starfsmönnum.

Í samningnum eru skerðingar á réttindum/
kjörum opinberra starfsmanna frágengnar og 
tímasettar, en allar leiðréttingar/bætur eiga 
kannski/hugsanlega að koma síðar. Sporin 
hræða þegar slík loforð eru ekki fastari í hendi, 
en er í þessum samningi.

Því er farið fram á að þú þingmaður góður 
gerir það sem í þínu valdi stendur til að koma 
í veg fyrir að fyrirhugaðar breytingar nái fram 
að ganga.“

Sjúkraliðafélagið er eitt fimm stéttarfélaga 
sem skoruðu á þingmenn að koma í veg fyrir 
samþykkt frumvarpsins um skerðingu lífeyris-
réttinda.
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Carlos leiðsögumaður ásamt áhugasömum sjúkraliðum, fræðsla um dýralíf, plöntur og sögu 
Andalúsíu.

Sjúkraliðahópurinn á Spáni. Myndin er tekin fyrir neðan hið stórfenglega bæjarstæði Ronda.

Gengið niður skógi vaxnar hlíðar.

Viðburðaríkir 
göngudagar

Tuttugu sjúkraliðar fóru með farar-
stjóra í seinni gönguferð sumarsins til 
Andalúsíu á Spáni, en ferðin stóð yfir 
dagana 12. til 22. september.

Flogið var í beinu flugi til Malaga að 
morgni 12. september.

Fyrsti áfangastaður var bærinn Ronda 
sem er frægur fyrir tilkomumikið bæjar-
stæði, kirkjur, arabísk böð og sögufrægan 
nautaatshring. Bærinn stendur á stórum 
klettum sem skornir eru í tvennt af miklu 
gili Guadielvin-árinnar, El Tajo, sem 
skiptir bænum í Márahlutann Giudad 
og kristna hlutann Mercadillo, en hann 
var byggður eftir að kristnir menn 
tóku borgina árið 1484. Yfir gilið liggur 
glæsileg brú sem nefnist Puente Nuevo 
eða nýja brúin, en hún er frá síðari hluta 
18. aldar.

Gist var í þrjár nætur í Ronda og 
bærinn m.a. skoðaður með innlendum 
leiðsögumanni. Frjálsir dagar áður en 
skipulögðu gönguferðirnar hófust.

Fimm göngur
Að morgni 15. september hófst fyrsta 

gangan af fimm, en þá var gengið á milli 
hvítkalkaðra Máraþorpa undir öruggri 
leiðsögn innlendra leiðsögumanna. Að 
jafnaði voru farnir 11 til 12 kílómetrar á 
dag. Í boði var að ganga einungis hluta 
leiðarinnar og það voru nokkrir sem 
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nýttu sér það. Hitinn var þolanlegur, 25 
til 29 gráður.

Að loknum göngunum var snæddur 
þriggja rétta dýrindis matur sem var inni-
falinn í verðinu.

Gist í sveitaþorpum
Gist var í kyrrlátum sveitaþorpum, og 

þar voru fáir ferðamenn fyrir utan okkur.
Síðasta þorpið sem við gistum í var 

Genalguaci, en það er þorp sem listunn-
endur elska að heimsækja. Árlega er 
haldin ein stærsta listhátíð Andalúsíu í 
Genalguacil. Listaverkin eru skilin eftir 
að lokinni hverri hátíð.

Eftir fimm viðburðarríka göngudaga, 
með frábærum leiðsögumönnum, sem 
voru óþreytandi við að fræða okkur 
um dýralíf, plöntur og sögu Andalúsíu, 
komum við að síðasta áfangastað ferðar-
innar - Estapona - sem er lítill strandbær. 
Þar var gist á hóteli við ströndina í þrjár 
nætur.

Flogið var heim til Íslands 22. 
september.

Úlfheiður Kaðlín Ingvarsdóttir, ferða-
skipuleggjandi og leiðsögumaður

Áð á gönguleið, ávextir og vatn í boði.

Matur snæddur í lok göngu á fjórða göngudegi á leiðinni í þorpið Genalguacil.
Áð í lok göngu á þriðja göngudegi við sögufræg 
vatnsból í þorpi á leið til þorpsins Benalauría

Komið niður í eitt af þorpunum.

Lagt af stað í fyrstu gönguna frá Ronda.
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Vorferð þriggja
deilda sjúkraliða

Í febrúar árið 2016 kom til tals hjá formönnum 
Norðurlandsdeildar vestra, Norðurlandsdeildar eystra og 
Austurlandsdeildar að fara saman í vorferð. Eftir svolítinn undir-
búning og verðkönnun var ákveðið að fara 3. maí 2016.

Ferðin hófst með því að sameiginleg rúta Norðurlandsdeildar 
vestra og eystra var tekin frá Sauðárkróki um hádegi. Þar komu 
19 sjúkraliðar í rútu frá HSN Sauðárkróki og lagt var af stað til 
Akureyrar þar sem 23 sjúkraliðar komu í rútuna hjá Leirunesti, en 
þar var stutt stopp.

Leiðin lá síðan til HSN Húsavík að skoða stofnunina þar. 
Austurlandsdeildin bættist þar í hópinn með 20 sjúkraliða í rútu. 
Á Húsavík fengum við frábærar móttökur. Okkur var skipt í þrjá 
hópa og við skoðuðum stofnunina með frábærri leiðsögn. Að 
skoðun lokinni fengum við hlaðið borð af kræsingum. Við hefðum 
geta verið lengur en við urðum að halda áætlun. Takk fyrir okkur 
Húsavík.

Síðan var farið í Leirböðin við Mývatn sem var alveg yndislegt. 
Að því loknu var haldið að Reykjahlíð í kvöldmat. Mjög góður 
matur.

Lagt af stað heim klukkan 21:00. Þetta var mjög vel heppnuð ferð 
og mjög gaman að þessar deildar skyldu vera saman. Hver veit 
nema að við munum fara í svona ferð aftur. Takk fyrir okkur.

Hópurinn í skoðunarferð á Heilbrigðisstofnun Norðurlands á Húsavík.Sjúkraliðarnir mættir á Hótel Reykjahlíð þar sem snæddur var 
kvöldverður.

Hlaðið borð með kræsingum beið þeirra hjá HSN á Húsavík.

Safnast saman fyrir utan bækistöðvar HSN á Húsavík.Sjúkraliðarnir gæða sér á kræsingunum á Húsavík. 

Guðrún Elín formaður Norðurlandsdeildar vestri, Hafdís Dögg 
Sveinbjarnardóttir formaður Norðurlandsdeildar eystri og Stefanía 

Stefánsdóttir formaður Austurlandsdeildar.
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Sjúkraliðaferð
um Snæfellsnes

Reykjavíkur-, Suðurnesja- og Suðurlandsdeildir SLFÍ samein-
uðust um dagsferð sjúkraliða að þessu sinni, en hún var farin 25. 
ágúst síðastliðinn og heppnaðist mjög vel.

Ferðin hófst við Húsgagnahöllina á Bíldshöfða klukkan 8 að 
morgni í blíðskaparveðri sem fylgdi hópnum allan daginn. Fyrsta 
stopp var við Hvalfjarðargöngin þar sem nokkrir sjúkraliðar úr 
Vesturlandsdeildinni bættust við í hópinn. Svo var tekið annað 
stopp í Borgarnesi áður en haldið var á Snæfellsnesið.

Um klukkan 10:30 var komið í Búðir og gengið niður í fjöru 
og Búðarkirkja skoðuð að utan þar sem hún var lokuð, en síðan 
haldið á Arnarstapa og komið þar um klukkan 11:30. Síðan 
gengu þeir sjúkraliðar sem treystu sér til yfir á Hellnar meðfram 
ströndinni, en þeir sem ekki treystu sér í gönguna fóru í smá 
skoðunarferð með rútunni niður að bryggju á Arnarstapa og 
þaðan til Hellna.

Þjóðgarður og hákarl
Á Hellnum var borðaður hádegisverður á Prímus kaffi en þar 

fengum við sjávarréttasúpu með heimabökuðu brauði, kaffi og 
eplaköku með rjóma á eftir.

Að loknum hádegisverði var ekið að Malarrifi og farið í 
Upplýsingamiðstöð um þjóðgarðinn Snæfellsjökul. Þar tóku á 
móti okkur landverðir og fræddu okkur um Snæfellsjökul og þjóð-
garðinn. Að lokinni fræðslu og skoðun á upplýsingarmiðstöðinni 
voru týnd nokkur krækiber, en síðan ekið niður að Djúpalónssandi, 

gengið út á útsýnispallinn og horft yfir sandinn og í leiðinni fóru 
nokkrir aftur í berjamó.

Síðasta stoppið var svo í Bjarnarhöfn þar sem Hildibrandur tók 
á móti hópnum. Þar sem hópurinn var svo stór var honum skipt 
í tvo hópa. Annar byrjaði á að fara skoðunarferð í kirkjuna undir 
leiðsögn Hildibrands, en hinn helmingurinn fór á safnið þar sem 
boðið var upp á fræðslu um verkun og veiðar á hákarli. Safnið 
bauð svo upp á hákarl og rúgbrauð og til að renna því niður bauð 
Reykjavíkurdeildin ferðafélögum upp á íslenskt brennivín.

Um klukkan 19:00 var komið í Stykkishólm þar sem hópurinn 
borðaði kvöldverð á Hótel Stykkishólmi - sveppasúpu með heima-
bökuðu brauði, lambalæri og meðlæti, og að því loknu fengu allir 
heimalagaðan ís, kaffi og te.

Þessi ferð var einstaklega vel heppnuð - gott veður, góður matur 
og skemmtilegur félagsskapur, en um hundrað sjúkraliðar fóru í 
ferðina. Reykjavíkurdeildin bauð ferðafélögum upp á 2 leiðsögu-
menn, Guðrúnu Frederiksen og Ragnheiður Björnsdóttir, og voru 
þær einstaklega skemmtilegar í frásögnum sínum.

Í kvöldmatnum svöruðum við sem stóðum að þessari ferð fyrir-
spurn og áskorun ferðafélaga um haustferðina 2017 og var ákveðið 
að fara þá á Sólheimajökul, Vík í Mýrdal og það landsvæði. Sú ferð 
verður farin 24. ágúst að öllu óbreyttu og vonumst við til að sjá 
ferðafélagana aftur að ári. Nánar verður ferðin auglýst á heimasíðu 
Sjúkraliðafélagsins og facebook síðum deildanna.

Jóhanna Traustadóttir, formaður Reykjavíkurdeildar sjúkraliða.

Gengið til kirkjunnar í Bjarnarhöfn.

Sjúkraliðar við Djúpalónssand.

Á Hákarlasafninu í Bjarnarhöfn.

Setið við borð á Prímus kaffi.
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Sjúkraliðar gengu frá Arnarstapa.

Fræðslumiðstöðin Malarrifi.

Hildibrandur segir frá.

Bílstjórar og fararstjórar.

S T U T T F R É T T I RF E R Ð A L Ö G

Sjúkraliðar heiðraðir
Tveir sjúkraliðar á Lungnadeild A6, Fossvogi, voru heiðraðir á ársfundi 

Landspítalans síðastliðið vor, þær Guðlaug Olsen og Jenný Jóna Sveinsdóttir.
Spítalinn heiðrar árlega starfsmenn sem sýnt hafa framúrskarandi árangur og lagt 

fram sérstaklega lofsvert framlag til starfseminnar. Að þessu sinni bárust um 300 til-
nefningar frá starfsmönnum.

Í umsögn um sjúkraliðana á lungnadeild lyflækningasviðs segir meðal annars:
„Jenný og Lauga eins og þær eru alltaf kallaðar eru frábærir sjúkraliðar á margan 

hátt. Þær eru flottar fyrirmyndir og vinna allt sitt starf í anda gilda Landspítala. Þeirra 
framlag til þjálfunar sjúkraliðanema er ómetanlegt, en þær taka á móti og sinna öllum 
sjúkraliðanemum sem koma í verknám.”

Starfsmennirnir sem heiðraðir voru á ársfundi Landspítalans, ásamt forstjóra.

Séð inn í eldhús íbúðar félagsins við Safamýri í Reykjavík.

Orlofsmál síðasta orlofstímabils
Að nýloknu orlofstímabili er rétt að fara yfir það helsta sem gert var og gekk á 

þetta sumarið. Baðið var endurnýjað í Munaðarnesi og einnig í Úthlíð og komu þær 
breytingar mjög vel út. 

Búið er að skipta um þakið í Munaðarnesi og byggja geymsluskúr við húsið til að 
geyma grillið og garðhúsgögnin. 

Varmahlíðin hefur verið fullklædd að utan og er eins og ný.
Hitaveituframkvæmdir eru í fullum gangi í Kiðjabergi og heitt vatn/hitaveita mun 

koma á fyrir áramót.
Vetrarútleiga orlofshúsanna er komin í gang og er mikil aðsókn einnig að vetri til.
Sumarið gekk mjög vel fyrir sig á öllum sviðum orlofsmála, mikil eftirspurn var 

eftir flugmiðum, góð nýting á öllum orlofskostum félagsins, uppselt í gönguferðirnar 
á Spáni og síðast en ekki síst var umgengni  sjúkraliða um eignir félagsins til fyrir-
myndar og fyrir það er sérstaklega þakkað.

Úlfheiður Kaðlín Ingvarsdóttir formaður Orlofsnefndar 



Kiðjaberg í Grímsnesi á Suðurlandi.
Í húsunum eru 3 svefnherbergi, rúm og sængur fyrir 8 manns, 
auk tveggja lausra dýna. Umhverfis húsin er verönd með 
rafhituðum potti fyrir 4 - 6.  Áhugaverður staður fyrir 
útivistarfólk og golfáhugamenn. Golfvöllurinn að Kiðjabergi er 18 
holur þar geta leigjendur spilað frítt.

Mikil aðsókn hefur verið að íbúðinni sem Sjúkraliðafélag Íslands hefur 
leigt í Kaupmannahöfn, en þessi glæsilega íbúð er á fjórðu hæð í 
lyftuhúsnæði við C.F. Møllers Allé 34. Leiguverð er óbreytt, það er 
12.000 krónur fyrir eina nótt.
Íbúðin er á Amager, rétt hjá Íslandsbryggju, og í góðri tengingu við 
Kastrupflugvöll. Einnig er mjög auðvelt að taka sporvagninn niður í 

miðbæ Kaupmannahafnar. Verslunarmiðstöðin Fields er í göngufæri 
og Royal Copenhagen Golf Club er við hliðina.
Íbúðin er 84 fermetrar að stærð með stórum suðursvölum. Tvö 
svefnherbergi eru í íbúðinni og í henni er uppþvottavél, þvottavél og 
þurrkari. Svefnpláss er fyrir 6-7 og eru allir húsmunir/áhöld miðuð við 
þann fjölda.

Félagsmenn eiga kost á leigu 6 orlofshúsa innanlands, tveggja 
íbúða í Reykjavík, íbúðar á Akureyri og í Kaupmannahöfn.

1. desember kl. 13 verður opnað fyrir bókanir innanlands 
tímabilið 4. janúar til 12. maí 2017.

Leiga á sængurfatnaði
Leigutökum íbúðanna í Reykjavík er boðið að leigja sængurfatnað og 
handklæði á 1.700  krónur settið.

Vorleiga orlofshúsa 
og íbúða SLFÍ 2017
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Kiðjaberg - Sumarhús

Orlofshúsið Munaðarnesi í Borgarfirði er um 52 fermetrar að 
stærð. Í bústaðnum eru þrjú svefnherbergi, svefnpláss fyrir sjö, tvo 
í hjónaherbergi, þrjá í svefnherbergi og tvo í koju í barnaherbergi. 
Í húsinu eru tvær aukadýnur, sængur og koddar fyrir 8 manns. 
Stór verönd með heitum potti er við húsið.

Munaðarnes - Sumarhús

Íbúðin að Fellsmúla er þriggja herbergja í næsta nágrenni við
skrifstofu félagsins. Íbúðin er búin helstu þægindum.
Svefnaðstaða er fyrir 7- 9 manns, þar af fyrir tvo á dýnum.
Fellsmúlinn er vel staðsettur, örstutt í strætisvagna við 
Grensásveg. Verslanir í Skeifunni og Kringlunni eru í göngufæri og 
stutt að sækja útivistarsvæði Reykvíkinga í Laugardalnum heim.

Fellsmúli 16 - Íbúð í Reykjavík

Sumarhúsið við Reykjarhólsveg 18B í Varmahlíð, 
Skagafirði, er í nýlegri sumarhúsabyggð sem er skammt 
ofan við þorpið, gert úr timburbjálkum á einni hæð. 
Timburpallur er sunnan og vestan við húsið og 
setlaug/heitur pottur á pallinum. Í húsinu eru þrjú 
herbergi og stofa, anddyri og baðherbergi með 
sturtuklefa. Í stofu er eldhúskrókur með viðarinnréttingu.
Orlofshúsahverfið eru suðvestan í Reykjarhólnum, ofan 
við Varmahlíð, í skjólsælu og vel grónu umhverfi. Ekið er 

upp í Varmahlíð beygt til suðurs við sundlaugina, ekið framhjá menningarhúsinu Miðgarði, 
beygt til hægri sunnan hússins og ekið upp í brekkuna vestan skógræktar-innar. Orlofshúsin 
eru í um 10-15 mínútna göngu frá Miðgarði.

Orlofshús í Varmahlíð

Sjúkraliðafélag Íslands hefur fest kaup á tveggja 
herbergja íbúð að Safamýri 36 í Reykjavík og verður 
hún fljótlega tilbúin til útleigu til félagsmanna.
Nýja íbúðin er á jarðhæð skammt frá íbúð félagsins við 
Fellsmúla og í göngufæri við Kringluna. Þar er björt 
stofa, rúmgott svefnherbergi með fataskáp og flísalagt 
eldhús og baðherbergi. Sameiginlegt þvottahús er við 
hlið íbúðarinnar.Safamýri 36 - Íbúð í Reykjavík

Sigurhæð er í landi Úthlíðar í Biskupstungum 15 kíló- 
metra fyrir austan Laugarvatn. Bústaðurinn er 
heilsárshús með 3 svefnherbergjum. Rúm og sængur 
eru fyrir 7 manns, auk tveggja lausra dýna. Umhverfis 
bústaðinn er verönd með heitum potti. Í næsta 
nágrenni eru skemmtilegar gönguleiðir, stutt í þjónustu 
og marga áhugaverða staði svo sem Laugarvatn, Geysi, 
Gullfoss, Skálholt, Flúðir og fjölmargt annað.Sigurhæð - Sumarhús

Orlofshúsið að Eiðum er 54 fermetrar. 
Í húsinu eru 3 svefnherbergi með svefnplássi og 
sængum fyrir 6 manns, 2 aukadýnur. Öll rúm í húsinu 
hafa verið endurnýjuð. Frá Eiðum eru 14 km að næsta 
þéttbýliskjarna, Egilsstöðum.

Eiðar - Sumarhús

íbúðin að Hamratúni er þriggja herbergja 99 fermetra. 
Íbúðin er á neðri hæð í tvíbýli, svefnpláss er fyrir 6 - 8 
manns þar af fyrir 6 í rúmum með sængum, tvær 
lausar dýnur fylgja. Á Akureyri er alltaf eitthvað 
áhugavert um að vera á öllum sviðum mannlífsins.

Hamratún 26 - íbúð á Akureyri

Sjúkraliðafélag
Íslands

Gistimiðar á hótelum
Fosshótel
Gistimiðar á Fosshótelin kosta 8000.- kr. nóttin í tveggja manna 
herbergi á eftirtalin hótel í Reykjavík: Fosshótel Lind og Fosshótel 
Baron.
Auk þessara hótela gilda miðarnir á: Fosshótel Reykholt Borgarfirði, 
Fosshótel Húsavík og Fosshótel Skaftafell. Morgunverður er innifalinn í verði.

Vinsæl íbúð í Kaupmannahöfn

Íbúðin er í þessu húsi við C.F. Møllers Allé 34. 

Verð:
• Vikuleiga frá föstudegi til föstudags 21.000 krónur
• Helgarleiga frá föstudegi til mánudags 14.000 krónur
• Virkir dagar 4.000 krónur
• Páskar 12. apríl til 19. apríl 2017 21.000 krónur

Leiga um páska kostar fimm orlofspunkta.

Bókanir
Félagsmenn bóka sjálfir og ganga frá greiðslu í gegnum orlofsvef slfi.is. 
Þegar því er lokið fá þeir kvittun og leigusamning sendan á það 
netfang sem skráð var við bókunina. Þeir sem einhverra hluta vegna 
hafa ekki tök á að bóka sjálfir geta haft samband við skrifstofu SLFÍ og 
fengið aðstoð. Símar á skrifstofunni eru 553 9493 og 553 9494.


