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Höfðingleg gjöf til
Sjúkraliðafélagsins
Ingibjörg R. Magnúsdóttir, hjúkrunar-

fræðingur, afhenti Sjúkraliðafélagi Íslands 
eina miljón krónur að gjöf þann 18. maí 
síðastliðinn. SLFÍ hefur ákveðið að gjöfin 
verði notuð í að setja á stofn sjóð til styrktar 
rannsóknum á námi og störfum sjúkraliða. 

Ingibjörg R. Magnúsdóttir er fyrrverandi 

námsbrautarstjóri námsbrautar í hjúkrunar-

fræði við Háskóla Íslands og skrifstofustjóri 

í heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu.

Ingibjörg hefur verið einn ötulasti tals-

maður þróunar hjúkrunarmenntunar á 

Íslandi. Hún var frumkvöðull að því að hafið 

var sjúkraliðanám við Fjórðungssjúkrahúsið 

á Akureyri (FSA) og lagði til að hin nýja 

stétt fengi nafnið Sjúkraliðar. Fyrstu sjúkra-

liðarnir útskrifuðust frá FSA 26. maí árið 

1966. Ingibjörg var síðan ein þeirra sem stóð 

að stofnun námsbrautar í hjúkrunarfræði við 

Háskóla Íslands árið 1973.

Lengsti biðtíminn á Suðurnesjum

Kristín, Ingibjörg og Birna Ólafsdóttir, skrifstofustjóri Sjúkraliðafélagsins.

Kristín Á. Guðmundsdóttir formaður Sjúkraliða-
félagsins tekur við höfðinglegri gjöf Ingibjargar 
R. Magnúsdóttur.

 

Framkvæmdastjórn
Sjúkraliðafélags Íslands (SLFÍ):
Kristín Á. Guðmundsdóttir, formaður. 
Kristín Ólafsdóttir, varaformaður.
Jóna Jóhanna Sveinsdóttir, gjaldkeri. 
Jóhanna Traustadóttir, ritari.

Skrifstofa félagsins:
Skrifstofa Sjúkraliðafélags Íslands er 
að Grensásvegi 16, 108 Reykjavík.
Sími 553 9493 eða 553 9494.
Símabréf, fax 553 9492.
Heimasíða félagsins er www.slfi.is
Skrifstofan er opin mánudaga til föstu-
daga frá kl. 08:00 til 16:00 en ekki verður 
svarað í síma á milli 12:30 og 13:00.
Starfsfólk félagsins annast alla almenna
skrifstofuþjónustu, upplýsingamiðlun 
túlkun kjarasamninga og erindrekstur 
fyrir félagið og félagsmenn.
Skrifstofan sér um sjóði félagsins svo 
sem félagssjóð, orlofssjóð, Minningar- og 
styrktarsjóð, Vinnudeilu- og verkfalls-
sjóð auk þess sem hún afgreiðir erindi  
Starfsmenntasjóðs BSRB og Styrktarsjóðs 
BSRB. Ennfremur sér skrif stofan um 
úthlutun á orlofsíbúðum og orlofs húsum 
félagsins í umboði Orlofsnefndar.

Starfsfólk á skrifstofu
Sjúkraliðafélags Íslands
Kristín Á. Guðmundsdóttir, formaður,
netfang: kristin@slfi.is
Gunnar Örn Gunnarsson,
framkvæmdastjóri,
netfang: gunnaro@slfi.is
Birna Ólafsdóttir, skrifstofustjóri,
netfang: birna@slfi.is
Lilja Laxdal, skrifstofumaður,
netfang: lilja@slfi.is
Sigríður Ríkharðsdóttir, skrifstofumaður
netfang: sigga@slfi.is
Sigurlaug Hrafnkelsdóttir, starfsmaður á 
kjarasviði
netfang: sigurlaug@slfi.is

Sjúkraliðinn:
Sjúkraliðinn er gefinn út af 
Sjúkraliðafélagi Íslands í 3.300 eintökum.

Ábyrgðarmaður:
Kristín Á. Guðmundsdóttir

Ritnefnd:
Bára Hjaltadóttir. Netfang: fells1@mi.is 
María Busk. Netfang: mbusk@rang.is
Þórhildur Una Stefánsdóttir. Netfang: 
thoruna@gmail.com
Varamaður: Kolbrún Matthíasdóttir. 
Netfang: kolbrunmatt@internet.is

Umsjón:
Gunnar Örn Gunnarsson

Prentvinnsla og umbrot:
Stafræna prentsmiðjan ehf, 
Hafnarfirði

Ingibjörg var gerð að heiðursfélaga 

Sjúkraliðafélagsins á 40 ára afmæli félagsins í 

nóvember árið 2006

Sjúkraliðafélag Íslands þakkar höfðinglega 

gjöf Ingibjargar og vonast til að sjóðurinn eigi 

eftir að vaxa og dafna, störfum og menntun 

sjúkraliða til góðs í framtíðinni.

Meðalkostnaðarþátttaka fólks í hjúkr-
unarrýmum var 52.696 krónur á mánuði 
í október síðastliðnum, en hámarks-
greiðslur einstaklings í hjúkrunarrými 
voru þó mun hærri árið 2015 eða 354.902 
krónur á mánuði. Þetta kemur fram í 
svari heilbrigðisráðherra við fyrirspurn 
frá Ernu Indriðadóttur.

Sérstaka athygli vekur í svarinu að ráðu-

neytið hefur engar hugmyndir um hversu 

hátt hlutfall starfsfólks á hjúkrunarheim-

ilum er af erlendum uppruna. 

Bið eftir plássi á hjúkrunarheimili var 

langlengstur árið 2014 á Suðurnesjum, 

en þar þurftu þeir sem komust inn á 

slíkt heimili að bíða í 138 daga eða hátt á 

fimmta mánuð. Sambærilegur biðtími á 

höfuðborgarsvæðinu var 74 dagar. Í öllum 

öðrum landshlutum var biðtíminn lengri, 

en meðaltalið fyrir landið allt var 82 dagar.

Þá kom fram í svarinu að í október í fyrra 

fékk 1381 einstaklingur í hjúkrunarrýmum 

enga vasapeninga. Þann mánuðinn fengu 

86 einstaklingar í hjúkrunarrýmum fulla 

vasapeninga en 1.105 einstaklingar skerta 

vasapeninga.
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Kristín Á. Guðmundsdóttir, 
formaður Sjúkraliðafélags 

Íslands, skrifar

Eftir hálfa
öld - hver er
framtíðin?

Fyrir rétt tæpum 50 árum eða þann 26. maí 1966 útskrifaðist fyrsti hópur sjúkraliða frá 

Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri. 

Á þeim tíma sem liðinn er hefur margt breyst til betri vegar í menntun stéttarinnar ásamt 

miklum framförum á sviði heilbrigðismála almennt. 

Það er því ekki úr vegi að staldra við og skoða hvernig stéttinni hefur reitt af í þá hálfu öld sem 

liðin er og rýna til framtíðar. 

Allt frá upphafi hefur stéttin þurft að berjast fyrir viðurkenningu á menntun sinni, kjörum og 

þeirri sýn að sjúkraliðastéttin sé og verði einn af hornsteinum heilbrigðiskerfisins. Stéttin hefur 

þurft að sanna sig meðal annarra starfstétta innan kerfisins og oft á tíðum unnið við ósann-

gjarnar starfsaðstæður. 

Hjúkrunarfræðingar á ákveðnum stofnunum hafa sinnt störfum sem sjúkraliðar geta sinnt og 

sjúkraliðar hafa einnig þurft að þola það að ófaglærðir ganga í störf þeirra og hefur jafnvel verið 

falin ábyrgð umfram þá. Hægt er að leiða líkum að því að um hafi verið að ræða varnarviðbrögð 

hjá hjúkrunarkonum/hjúkrunarfræðingum sem vildu hag sinnar stéttar sem mestan og töldu 

sinni stöðu ógnað. Þannig hefur það gerst að sjúkraliðar hafa í gegnum tíðina siglt milli skers og 

báru til að halda friðinn og fá ráðrúm til að sinna störfum sínum. 

Mikil breyting átti sér stað um síðustu aldamót þegar ljóst var að mikill skortur var á hjúkr-

unarstarfsmönnum. Þá fundu sjúkraliðar að eftir þeim var leitað og jafnframt var uppi sú krafa 

að fjölga þyrfti sjúkraliðum, svo mikil var eftirspurnin. Mikill munur varð á afstöðu flestra 

hjúkrunarfræðinga sem áttuðu sig á að þessar stéttir ættu mikla samleið og gætu starfað saman 

án þess að ógn stæði af og mikil þörf væri fyrir báðar stéttirnar. 

Viðsnúningur varð síðan aftur vegna fjármálahrunsins 2008 þegar allt lék á reiðiskjálfi vegna 

niðurskurðar í heilbrigðiskerfinu og fækkunar stöðugilda.

Nú liggur það ljóst fyrir að mikil vöntun er á fagmenntuðu hjúkrunarfólki og þörfin mun 

einungis vaxa á komandi árum og áratugum.

Fagmenntun sjúkraliða er mjög eftirsótt þar sem viðurkennt er að starfsmenn með öfluga 

bóklega og verklega menntun eru nauðsynlegt vinnuafl innan ört vaxandi heilbrigðiskerfis. 

Menntun sjúkraliða  hefur tekið stórstígum framförum frá upphafi og fagleg vinnubrögð aukist 

og fest sig í sessi á þeim tíma sem liðinn er. 

Mjög margir sjúkraliðar hafa aflað sér mikillar viðbótarmenntunar með framhaldsnámi sem 

verið er að færa yfir á fagháskólastig og fjöldinn allur farið á ómældan fjölda fagnámskeiða. 

Til að tryggja það að fagmenntun sjúkraliða sé sem best nýtt innan heilbrigðiskerfisins þurfa 

yfirmenn hjúkrunarþjónustunnar að afla sér góðrar þekkingar á innihaldi menntunar sjúkra-

liða, en á þá þekkingu hefur mjög skort. Það væri stór þáttur í að auka líkurnar á að hverjum 

starfsmanni verði falin þau verkefni sem hann hefur þekkingu, reynslu og færni til að leysa,  eins 

og lög um heilbrigðisstarfsmenn segja til um. 

Allir eru sammála um að þörf er á að fjölga sjúkraliðum og hjúkrunarfræðingum, en það 

gerist ekki nema þessar fagstéttir verði viðurkenndar og virtar í samræmi við þá þekkingu og 

faglegu hæfni sem þær búa yfir. 

Það er því nauðsynlegt að allir sem málið varðar leggi sitt af mörkum til þess að áhugi fyrir 

þessum störfum aukist og dafni og jafnvægi komist á til framtíðar.

Nú liggur það ljóst fyrir að mikil vöntun er á fag-
menntuðu hjúkrunarfólki og þörfin mun einungis 

vaxa á komandi árum og áratugum
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Kristín Á. Guðmundsdóttir á útifundi 1. maí 2016

Verum á verði til að 
varðveita réttindin

Ágætu félagar um allt land! Gleðilega 
hátíð!

Við hittumst í dag vítt og breytt um landið 

til þess að halda hátíðlegan dag verka-

lýðsins. Hátíð sem í ár er haldin í skugga 

einnar ótrúlegustu atburðarásar í sögu 

íslenska lýðveldisins, þegar forsætisráðherra 

hefur flæmst frá völdum vegna spillingar og 

lyga, í kjölfar gríðarlegra mótmæla lands-

manna og samstöðu gegn spillingu og 

ómerkilegheitum.

Þjóðin hefur einnig krafist þess að fleiri taki 

pokann sinn, þar á meðal ráðherra fjármála, 

sem falið hefur fjármuni í skattaskjólum og 

gamblað með sjóði samfélagsins í eigin þágu, 

ættingja sinna og vina, en ber stöðugt fyrir 

sig minnisleysi. Dómsmálaráðherra hefur 

einnig verið tengdur við aflandsfélög og 

skattaskjól.

Almenningi ofboðið
Almenningi var ofboðið og mótmælti 

sukkinu á fundi þar sem mesti mannfjöldi 

sem sést hefur mætti og sýndi að það er 

dugur í íslensku þjóðinni þegar á reynir.

Hinsvegar eru því miður enn þeir 

einstaklingar sem verja þetta ótrúlega 

svindl gagnvart íslensku samfélagi og loka 

augunum fyrir því hvaða áhrif sukkið hefur 

á samfélagið allt.

Alla einstaklinga landsins, alla innviði 

landsins OG FRAMTÍÐ AFKOMENDA 

OKKAR. Jafnvel alþýðufólk sem ekki má 

vamm sitt vita hefur fallið í þá gryfju, að 

verja svikin við ÞJÓÐINA og hatast út í þann 

eina fjölmiðil sem stóð vaktina, ríkisútvarpið 

sem færði okkur sannleikann og linnti ekki 

látum fyrr en brugðist var við.

ÉG SEGI VAKNIÐI. VAKNIÐ AF 

ÞESSUM ÓTRÚLEGA GAMALDAGS 

HUGSUNARHÆTTI FLOKKADRÁTTA 

OG DÝRKUNAR.

Hörðustu stuðningsmenn íþróttafélaga 

eru ekki einu sinni svo blindir og ganga ekki 

jafn langt og sumir aðdáendur ríkisstjórn-

arinnar í orði og æði. Að telja að leiðtoginn 

þeirra eins og einhverjir kölluðu formanninn, 

Nýtt hneyksli er 
í uppsiglingu

Kristín Á. Guðmundsdóttir, formaður Sjúkraliðafélags Íslands, var annar ræðumanna á útifundi 
verkalýðssamtakanna á Ingólfstorgi í Reykjavík þann fyrsta maí síðastliðinn. Ræða hennar birtist 
hér.

geti logið og lofað án nokkurrar ábyrgðar. 

Allt skal varið!

Það er guðsþakkarvert að núverandi rík-

isstjórn með fjármagnsöflin að baki sér, 

hafi ekki tekist að fullu að ráða niðurlögum 

ríksútvarpsins, eins og þó hefur verið reynt 

æ ofan í æ, og því miður hefur þeim orðið 

nokkuð ágengt með öllum niðurskurðinum.

Nýtt hneyksli í uppsiglingu
Nýtt hneyksli er í uppsiglingu þar sem 

leggja á niður Bankasýslu ríkisins og 

eignarhlutir ríkisins í fjármálafyrirtækjum 

verði færðir undir Bjarna Benediktsson, 

fjármála- og efnahagsmálaráðherra. Hann á 

að setja sérstaka eigendastefnu ríkisins sem 

tekur til þeirra fjármálafyrirtækja sem ríkið 

á eignarhluti í.

Hann hefur skipað þriggja manna ráð-

gjafanefnd, án tilnefninga, sem eiga að veita 

honum ráðgjöf um meðferð eignarhluta 

í fjármálafyrirtækjum og undirbúa sölu 

þeirra. Það er von að þeir tali um að klára 

þurfi einhver verkefni fyrir næstu kosningar.

Þá gæti maður farið að sjá sambæri-

lega meðferð og fyrverandi stjórnendur í 

Reykjanesbæ, komu sveitungum sínum í, 

með því að selja frá þeim allar eigur bæjarins 

til góðvina. Þeir töldu svo fjári gott að geta 

sýnt fram á aukið fjármagn í reikningshaldi 

bæjarins. Nú stendur sú sveit uppi slipp og 

snauð og er í skoðun að hún fari í gjörgæslu.

Eða að lánadrottnar dragi úr kröfum 

sínum. Þar á meðal lífeyrissjóðirnir. – 

Sjóðirnir okkar. Þjóðin treystir ekki Bjarna 

Benediktssyni til þess að fara með fjármuni 

þjóðarinnar og eiga von á því að eigum 

hennar verði enn og aftur ráðstafað til 

ættingja hans og vina. Ríkasta fólks landsins. 

Enga auðmýkt er að finna í tilsvörum ráð-

herrans, hvorki á alþingi né við fréttamenn, 

miklu frekar hroka og yfirlæti.

Þjóðin hefur ekki verið spurð hvort selja 

eigi þessar eignir. Þjóðin var heldur ekki 

spurð hvort selja ætti Landssímann á sínum 

tíma. Þá var þjóðinni sagt að þeir fjármunir 

ættu að fara í byggingu nýs Landspítala.

En hvað varð um þá peninga? Jú, þeir 

peningar hurfu! Gufuðu upp!
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Þeir peningar hafa skipt um nafn og heita 

ekki lengur Landssímapeningar. Þeir hafa 

eflaust fengið nafn einhvers aflandsfélags í 

skattaskjóli þar sem þjóðin getur ekki nýtt 

þá til þess sem þeim var ætlað á sínum tíma. 

Það eru einhverjir aðrir sem hafa eignast þá 

eftir alla einkavinavæðinguna sem tröllriðið 

hefur öllu og er því miður enn í gangi.

Þetta er því miður Ísland í dag.

Aukin einkavæðing – aukinn 
kostnaður sjúklinga

Á sama tíma getur heilbrigðiskerfið ekki 

þjónað þeim tilgangi sem því er ætlað. Fólk 

fær ekki læknishjálp vegna plássleysis og 

skorts á fagfólki. Það kemst ekki til læknis 

nema greiða hundruði þúsunda fyrir lyf 

og læknishjálp. Síðustu tillögur þessarar 

ríkisstjórnar er að draga úr ofsakostnaði 

þeirra alvarlega veiku, með því að þyngja 

byrðarnar á öðrum. Ekkert á að draga úr 

kostnaði sjúkling, bara dreifa birgðunum á 

fleiri.

Nú á að bæta við þremur einkavæddum 

heilsugæslustöðvum til viðbótar þeim sem 

fyrir eru.

Það er trú ríkisstjórnarinnar að það dugi 

til að auka rennsli á sjúklingum sem fari í 

gegnum heilsugæsluna. Heilbrigðisráðherra 

hefur ofurtrú á að þá muni einnig fjölga 

læknum sem flytji heim. Engu á að bæta 

við, heldur leysa vanda samfélagsins með 

aukinni einkavinavæðingu.

Hvað er að? Þetta er líkast strútnum sem 

stingur höfðinu í sandinn og trúir því að þá 

verði allt í himnalagi.

EÐA ER ÞETTA ÞAULSKIPULAGT til 

þess að þróa kerfið í átt að aukinni einkavæð-

ingu með tilheyrandi kostnaðarauka fyrir 

almenning?

Hugmyndin er réttlætt með því að 

eigendum þeirra verði óheimilt að greiða 

sér út arð, ákvæði sem síðan verður þurrkað 

út úr lagabálkum og frumvörpum, þegar 

búið er að tryggja byggingu og rekstur á 

gróðasjónarmiðum.

En þetta er því miður Ísland í dag.

Einkavæðing heilsugæslustöðva er til þess 

ætluð að fjölga læknum? Hvað hefur ríkis-

stjórnin hugsað sér að gera til þess að fjölga 

sjúkraliðum! hjúkrunarfræðingum! geisla-

fræðingum! eða þroskaþjálfum svo fátt eitt 

sé talið?

Skorturinn á sjúkraliðum er geigvæn-

legur, nýliðun lítil, stéttin eldist umfram 

nýliðunina ásamt því að þeir sem koma inn 

á vinnumarkaðinn flytjast af landi brott um 

leið og kallað er á þá með gylliboðum frá 

öðrum löndum. Sjúklingar og aldraðir fá 
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Sjúkraliðar ganga með fána félagsins í kröfugöngu fyrsta maí.

ekki þá hjúkrun sem lög gera ráð fyrir vegna 

margra ára niðurskurðar.

Hjúkrunarheimilin eru rekin án þess að 

gerðir sé við þau þjónustusamningar og þurfa 

því að reka sig á stanslausri undirmönnun, 

bæði vegna þess að ekki fæst fagfólk og ekki 

síður vegna skorts á fjármagni.

Fréttin fyrir skemmstu um aðbúnað 

aldraðra þar sem tekin voru hræðileg dæmi 

um vanhirðu á munnholi heimilisfólks á öldr-

unarheimilum. Þar kom fram að þetta væri á 

ábyrgð sjúkraliða og hjúkrunarfræðinga.

Það er alveg rétt.

En hins er þá að spyrja, HVAR VORU 

SJÚKRALIÐARNIR eða HJÚKRUNAR-

FRÆÐINGARNIR? Kannski eru þeir í Noregi 

líkt og læknarnir. Við vitum að þeir eru varla 

til á sumum hjúkrunarheimilum. Bæði vegna 

þess að þeir fást ekki eða að ekki er reynt að 

fá þá til starfa. Því heimilin eru að spara með 

því að hafa nánast eingöngu ófaglært fólk 

sem reynir allt sitt besta við ömurlega undir-

mönnun. En þetta er því miður Ísland í dag.

Verjum réttindin
En lítum okkur nær.

Verkalýðurinn á Íslandi hefur þurft að 

berjast fyrir nánast hverjum einasta lúsar-

bita sem náðst hefur í kjarasamningum frá 

upphafi. Þar fæst ekkert á silfurfati.

Krafa vinnuveitenda hefur vaxið um 

að stéttarfélög selji áunnin réttindi, sem 

unnist hafa með svita og tárum okkar og 

fyrirrennara okkar. Nú er uppi hugmynd 

um að endurskoða þurfi veikindarétt opin-

berra starfsmanna, með það að leiðarljósi að 

réttindi falli betur að hugmyndum vinnuveit-

enda. Þarna þurfum við öll að vera á verði, 

svo ekki skerðist þau réttindi sem við höfum 

í dag.

Krafa hefur einnig verið um að endurskoða 

lífeyrisréttindi opinberra starfsmanna og um 

leið að draga úr réttindum. Rökin eru sögð til 

að samræma lífeyrissjóðakerfið á landsvísu. 

Þarna þurfum við öll að vera á verði svo þau 

réttindi sem við höfum í dag verði ekki rýrð. 

Þetta eru réttindi sem opinberir starfsmenn 

hafa greitt fyrir, samið um og fært fórnir fyrir 

og verða ekki gefin eftir óbætt.

BSRB lætur ekki þrýsta sér til að taka 

óígrundaðar ákvarðanir.

BSRB og ASÍ stefna að því að verða 

samstíga til framtíðar þegar kemur að 

umbótum í húsnæðiskerfinu, en í þeim 

málaflokki er enn beðið eftir framvindu yfir-

valda í að koma á löggjöf svo það geti orðið 

að veruleika.

Þetta er jákvætt.

Vinna aðila vinnumarkaðarins við að 

koma á sameiginlegu kjarasamnings-

módeli, er einnig jákvæð. Sú vinna byggir 

á Rammasamkomulagi með markmiðin að 

samræmingu á milli almenna- og opinbera 

vinnumarkaðarins.  Hinsvegar er nauðsyn-

legt að vera á varðbergi til þess að sogast 

ekki inn í ferli sem skaðar félagsmenn okkar 

með veikari samningsrétti og/eða töpuðum 

áunnum réttindum.

Til þess að koma í veg fyrir að slíkt gerist 

þarf hreyfingin öll að taka umræðuna strax 

með grasrótinni og komast að sameiginlegri 

niðurstöðu.

Að þessu loknu verður það verkefni verka-

lýðshreyfingarinnar allrar að stilla saman 

krafta sína og sameinast um að barátta okkar 

fari saman og þannig verðum við miklu 

sterkari, þvert á bandalög og starfsstéttir.

Slíkt afl fengi ekkert stöðvað.

BSRB lætur ekki þrýsta 
sér til að taka óígrundaðar 

ákvarðanir.
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Höfum samið við 
allar stofnanirnar

Sjúkraliðafélag Íslands hefur nú náð 
nýjum kjarasamningum við alla viðsemj-
endur sína – ríkisvaldið, Reykjavíkurborg, 
sveitarfélögin, smærri sjálfseignarstofnanir 
og Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu, 
segir Gunnar Örn Gunnarsson, fram-
kvæmdastjóri félagsins. 

Það stóra verkefni sem enn er ófrágengið 

í kjaramálum sjúkraliða eru stofnanasamn-

ingarnir. Til stendur að þeir verði uppfærðir 

í júní hjá ríkinu vegna sérstakra potta sem 

samið var um í síðasta kjarasamningi og 

þannig verður það einnig samkvæmt 

samningi við SFV. Verið er að vinna í þessum 

uppfærslum og segir Gunnar Örn að vonir 

standi til að hægt verði að ljúka við þá samn-

ingsgerð hjá öllum viðsemjendum á sama 

tíma.

Starfsmat hjá borginni
Skrifað var undir kjarasamning við 

Reykjavíkurborg 16. desember 2015 og er 

gildistími frá 1. febrúar 2016 til 31. mars 2019.

Hjá Reykjavíkurborg var farið inn í 

svokallað starfsmat sem byggir á bráða-

birgðarmati til að byrja með, en raunmat 

mun hefjast í haust og byrjað verður á sjúkra-

liðum í heimahjúkrun. Ef í ljós kemur að 

mat hækkar sjúkraliða þá er það leiðrétt aft-

urvirkt, en sólarlag verður á því ef eitthvert 

mat lækkar.

Í þessum samningaviðræðum var mikil 

barátta um að verja menntunarþætti 

sjúkraliða s.s. eins og símenntun og viðbótar-

menntun, því ekki er tekið mikið mið af því 

í hefðbundnum starfsmatssamningum. Það 

hafðist fram að einhverju leyti, en ekki öllu. 

Meðaltalshækkanir voru rúmlega það sem 

samdist um við aðra, en það dreifðist mjög 

mismunandi eftir störfum sjúkraliða og það 

á síðan eftir að koma í ljós hvernig hið raun-

verulega starfsmat kemur út.

Við þessa vinnu verður tekinn út hópur 

sjúkraliða úr hverju starfi fyrir sig sem fer 

í viðtöl og svarar stöðluðum spurningum 

sem varða starfið og starfsumhverfið. Inni í 

grunnmatinu er meðal annars tekið á ábyrgð, 

menntun, mannauðsstjórnun, aðstæðum og 

umhverfi.

Gunnar Örn Gunnarsson, framkvæmdastjóri SLFÍ.

Samið rétt fyrir verkfall
Það tókst að ljúka kjarasamningaviðræðum 

við sveitarfélögin 2. apríl, en gildistími nýja 

samningsins er frá 1. maí 2015 til 31. mars 

2019. 

Mjög erfitt var að komast af stað með 

samninganefnd sveitarfélaganna þar sem 

þeir héldu því fram að kjarabætur í síðasti 

samningi félagsins ætti að einhverju leyti 

að dragast frá komandi samningum á 

samningstímanum og vitnuðu þar í ramma-

samkomlagið sem BSRB undirritaði í nafni 

SALEK. Þess vegna stefndi í verkfall, en 

samningar náðust rétt áður en átök áttu að 

hefjast.

Rætt var um að fara inn í starfsmat hjá 

sveitarfélögunum, en fulltrúar félagsins féllu 

frá því þar sem sýnt var að mikið yrði dregið 

úr vægi símenntunar og sérmenntunar 

sjúkraliða í starfsmati sveitarfélaganna.

Með nýja samningnum kemur inn nýr röð-

unarkafli sem skilar viðbótarhækkunum til 

ákveðinna hópa, og launahækkanir eru í takt 

við aðra samninga sveitarfélaganna. Meðan 

nýmæla er að vaktskrá skuli liggja fyrir 6 

vikum áður en hún tekur gildi. Bókað var 

sérstaklega um stubbavaktir og er það ætlun 

félagsins og vinnuveitanda að afmá þving-

aðar stubbavaktir.

Þá kom inn ákvæði vegna ófærðar, þ.e. ef 

þú sannanlega kemst ekki til vinnu vegna 

veðurs/ófærðar þá heldur þú föstum launum. 

Einnig hækkuðu greiðslur í orlofssjóð. 

Bókun vegna átaka við Eir
Samtök fyrirtækja í velferðarþjón-

ustu skrifuðu undir nýjan samning við 

Sjúkraliðafélagið 8. janúar 2016, en gild-

istími er frá 1. október 2015 til 31. mars 

2019. Samningurinn er að mestu leyti í takt 

við samninginn sem við gerðum við ríkið. 

Bókun 9 í
SFV samningi

Ágreiningur hefur verið við gerð 

kjarasamnings þessa um störf tiltekinna 

félagsmanna SLFÍ sem starfa hjá Eir á 

Eirhömrum í Mosfellsbæ og á Eirarhúsum 

Grafarvogi. Samningsaðilar eru sammála 

um að í kjölfar undirritunar kjarasamn-

ingsins verði unnið að lausn ágreiningsins 

í samstarfsnefnd um stofnanasamning 

SLFÍ og SFV. Hafi ágreiningurinn ekki 

verið leystur fyrir 1. apríl 2016 áskilur 

SLFÍ sér rétt til hverskyns kröfugerðar af 

þessu tilefni, þ.m.t. eftir atvikum málsókn 

fyrir Félagsdómi og/eða almennum 

dómstólum.
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Samningaviðræðum sjúkraliða við Reykja-
víkurborg lokið: Atli Atlason, formaður samn-
inganefndar borgarinnar og Kristín Á. Guð-
mundsdóttir, formaður SLFÍ, takast í hendur 
eftir undirritun nýja kjarasamningsins.

Hækkun var á greiðslum í orlofssjóð SLFÍ 

í takt við það sem ríkið gerði. Bókanir eru 

einnig að mestu leyti þær sömu og hjá ríkinu.

Sértæk bókun var samþykkt vegna átaka 

okkar við Eir hjúkrunarheimili sem tekið 

hefur yfir í verktöku heimahjúkrun frá ríkinu 

en hefur neitað að greiða laun í samræmi við 

þau kjör sem greidd eru annarstaðar fyrir slík 

störf. Sérstaklega var bókað um að reynt yrði 

til þrauta að leysa málið, og er sú bókun birt 

hér á síðunni. En því miður hefur komið í ljós 

að hugur fylgdi ekki máli hjá viðsemjendum 

okkar þegar sú bókun var gerð, því ekkert 

hefur miðað áfram til lausnar þessa máls.

Deilur við Brákarhlíð
Hjúkrunarheimilið Brákarhlíð í Borgarnesi 

hefur ekki gert við okkur samning, en greiðir 

sjúkraliðum samkvæmt samningi okkar við 

sveitarfélögin.

Þegar stefndi í átök við sveitarfélögin 

óskuðu stjórnendur Brákarhlíðar eftir fundi 

og gerðu fulltrúum Sjúkraliðafélagsins þar 

grein fyrir því að samninganefnd sveitarfé-

laganna hefði ekki fengið skriflegt umboð 

frá þeim til að semja fyrir þeirra hönd. 

Stjórnendur Brákahlíðar töldu sig þess 

vegna ekki bundna af því að taka þátt í þeim 

átökum sem í stefndi á þeim tíma. En þegar 

samningar höfðu náðst við sveitarfélögin var 

sjúkraliðum á Brákarhlíð greitt samkvæmt 

þeim nýja samningi okkar.

Nú er það hins vegar krafa stjórnenda 

stofnunarinnar að þeir sjúkraliðar sem koma 

til starfa á Brákarhlíð fari á kjarasamning SFV, 

en það er algjörlega án samþykkis félagsins. 

Sjúkraliðar sem starfað hafa á Brákarhlíð sem 

áður hét Dvalarheimili aldraðra í Borgarnesi 

hafa alltaf verið á kjarasamningi sveitarfélag-

anna og vilja vera þar áfram og hafa stuðning 

félagsins til þess, enda teljum við að stjórn-

endur Brákahlíðar geti ekki greitt nýráðnum 

sjúkraliðum samkvæmt samningi sem þeir 

eru ekki aðilar að, segir Gunnar Örn.

Um 81% hjúkrunar-
rýma eru einbýli

Í desember síðastliðnum voru 2.646 
hjúkrunarrými á Íslandi. Af þessum 
2.646 rýmum eru 365 rekin af heilbrigð-
isstofnunum. Þetta kemur fram í nýlegu 
svari heilbrigðisráðherra við fyrirspurn 
frá Silju Dögg Gunnarsdóttur þing-
manni um hjúkrunarrými.

Ríflega helmingur þessara hjúkrunar-

rýma er á höfuðborgarsvæðinu eða 

1477. Á Suðurnesjum eru 115 rými, 211 

á Vesturlandi, 57 á Vestfjörðum, 379 á 

Norðurlandi, 105 á Austurlandi og 302 á 

Suðurlandi.

Velferðarráðuneytið safnar ekki reglu-

bundið upplýsingum um fjölda einbýla 

og fjölbýla, en sendi út fyrirspurn um 

það efni til rekstraraðila hjúkrunarrýma. 

Af 2.646 rýmum bárust svör vegna 2.639 

rýma. Af þeim eru 2.133 einbýli, 469 

rými teljast tvíbýli og 33 teljast þríbýli. 

Samkvæmt þeim tölum eru um 81% íbúa 

í hjúkrunarrýmum í einbýlum.

Flest fjölbýlin eru á höfuðborgar-

svæðinu, eða 330 af 502. Af þessum 502 

fjölbýlum er 33 þríbýli og af þeim eru 30 

á höfuðborgarsvæðinu.

Spurt var um kostnaðinn við að breyta 

þessum fjölbýlisrýmum í einmennings-

rými. Í svari ráðherra segir að til að breyta 

502 hjúkrunarrýmum í einbýli þyrfti 

að byggja um 250 ný hjúkrunarrými. 

Gróflega áætlað kosti hvert nýtt hjúkr-

unarrými í byggingu um 28 milljónir 

króna. Það muni því kosta um 7 milljarða 

króna að byggja þessi 250 hjúkrunarrými.

Ríflega helmingur allra hjúkrunarrýma á 
landinu er á höfuðborgarsvæðinu.

Félags- og húsnæðismálaráðherra 
hefur skipað nefnd um mótun tillögu 
að vinnuverndarstefnu og skipulagi 
vinnuverndarmála hér á landi þar sem 
velferð þeirra sem starfa á innlendum 
vinnumarkaði verði höfð að leiðarljósi. 
Kristín Á. Guðmundsdóttir, formaður 
Sjúkraliðafélagsins, er fulltrúi BSRB í 
nefndinni.

Nefndin á að leggja áhersla á að öryggi 

og góður aðbúnaður verði í fyrirrúmi 

á vinnustöðum sem og forvarnir, þar 

á meðal á sviði sálfélagslegra áhættu-

þátta í vinnuumhverfi svo sem streitu og 

ofbeldi. Jafnframt verði lögð áhersla á að 

koma í veg fyrir vinnuslys og atvinnu-

tengda sjúkdóma.

Nefndina skipa: Guðbjörg Linda 

Rafnsdóttir, formaður, Hanna 

Sigríður Gunnsteinsdóttir, Björn 

Ágúst Sigurjónsson Alþýðusambandi 

Íslands, Gunnhildur Gísladóttir 

Bandalagi háskólamanna, Kristín Á. 

Guðmundsdóttir BSRB, Einar Mar 

Þórðarson fjármála- og efnahagsráðu-

neyti, Sigrún Heiða Birgisdóttir Geðhjálp, 

Guðný Elísabet Ingadóttir innanrík-

isráðuneyti, Sólveig B. Gunnarsdóttir 

Sambandi íslenskra sveitarfélaga, 

Pétur Reimarsson Samtökum atvinnu-

lífsins, Eyjólfur Sæmundssson 

Vinnueftirliti ríkisins, Oddrún Lilja 

Birgisdóttir þingflokki Bjartrar fram-

tíðar, Eyþór Rúnar Þórarinsson 

þingflokki Framsóknarflokksins, Rúnar 

Björn Herrera Þorkelsson þingflokki 

Pírata, Margrét Lind Ólafsdóttir þing-

flokki Samfylkingarinnar, Bergur 

Þorri Benjamínsson þingflokki 

Sjálfstæðisflokksins, Steinunn Þóra 

Árnadóttir þingflokki Vinstri hreyf-

ingarinnar – græns framboðs og Halldór 

Sævar Guðbergsson Öryrkjabandalagi 

Íslands. Starfsmenn nefndarinnar eru 

Bjarnheiður Gautadóttir og Eva Margrét 

Kristinsdóttir.

Nefnd um vinnuverndarstefnu
og skipulag vinnuverndarmála

S T U T T F R É T T I RK J A R A M Á L
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Skila tillögum um
úrbætur í haust

„Markmið hópsins er fyrst að kortleggja 
stöðuna eins og hún er og koma með tillögur 
til ráðuneytisins um úrbætur sem leiði til 
þess að við lifum í heilbrigðara umhverfi, 
að við fáum fleiri fagmenn til vinnu, að þeir 
verði glaðari í vinnunni og að sjúklingarnir 
okkar verði öruggari og fái betri þjónustu,“ 
segir Bára Hildur Jóhannsdóttir, verk-
efnastjóri á mannauðssviði Landspítalans.

Starfshópurinn var skipaður samkvæmt 

„Bókun 10“ í nýjum kjarasamningi ríkisins við 

Sjúkraliðafélag Íslands. Sjúkraliðinn spurði 

Báru Hildi um starf hópsins til þessa.

  „Þessi nefnd er tekin til starfa og við höfum 

fundað nokkrum sinnum. Í nefndinni eru 

auk mín Kristín Á. Guðmundsdóttir, Gunnar 

Örn Gunnarsson og Viktoría Magnúsdóttir 

frá Sjúkraliðafélaginu, Magnús Skúlason 

fyrir hönd Velferðarráðuneytisins og Stefanía 

Sigríður Bjarnadóttir frá fjármálaráðuneytinu. 

Við fundum vikulega og erum að kortleggja 

stöðuna eins og hún er í dag á landinu öllu 

varðandi vinnufyrirkomulag og skipulag 

vakta og annað það sem um er fjallað í þessari 

bókun. Ætlun okkar er að skila tillögum til 

ráðuneytisins í haust,“ segir Bára Hildur.

Mikið álag
- Í bókuninni eru talin upp nokkur atriði 

sem nefndin á að skoða, og þá fyrst mikið álag á 
sjúkraliða í vinnunni. Það á meðal annars við um 
Landspítalann. Hvernig er hægt að taka á því?

„Vinnuálag er svo sannanlega mikið hjá 

sjúkraliðum og öllu fagfólki í heilbrigðisþjón-

ustunni. Við vitum að það er ekki ótakmarkað 

framboð á fagfólki, hvorki sjúkraliðum né 

öðrum, og erum þess vegna að skoða hvernig 

við getum hagað starfseminni þannig að við 

nýtum best krafta hvers og eins þannig að allir 

fái að njóta sín í starfi og geri það sem þeir hafa 

menntun og þjálfun til að vinna. Það er ljóst 

að það er margt sem hjúkrunarfræðingur gerir 

sem sjúkraliði gæti gert, og margt sem sjúkra-

liði gerir sem ófaglærður starfsmaður gæti 

gert. Vonandi tekst nefndinni að finna einhver 

bjargráð til að leysa þennan vanda.“

- Skert starfshlutfall sjúkraliða er einnig nefnt í 
bókuninni, en það vandamál hefur verið áberandi 
sums staðar á landinu á niðurskurðartímum. Hvað 
er hægt að gera til að koma til móts við sjúkraliða í 
því efni?

„Þetta er ekki vandamál á Landspítalanum 

því mér vitanlega hefur ekki verið spornað við 

því að sjúkraliðar hafi 100% starfshlutfall. En 

það sem heilbrigðisstofnanir þurfa almennt að 

gera er að manna allan sólarhringinn og við 

vitum að 100% vaktavinna er gríðarlega mikið 

starfshlutfall. Fólk sem þekkir vaktavinnu 

veit að 100% vaktavinna er miklu meira álag 

en 100% dagvinna. Við munum skoða þetta 

heildstætt í nefndinni.“

Fjölga þarf sjúkraliðum
- Þriðja atriðið í bókuninni er lítil nýliðun í 

stéttinni. Hvað er þar til ráða?
„Við erum að setja saman könnun til að 

kanna þetta vandamál. Nýliðun er sannan-

lega lítil í stéttinni. Það eru reyndar ekki færri 

sem fara í sjúkraliðanám heldur eru þeir færri 

sem skila sér til starfa sem sjúkraliðar að námi 

loknu. Við þurfum að greina ástæður þess 

betur og finna leiðir til að fjölga í stéttinni 

því heilbrigðiskerfið þarf á því að halda 

að fjölga sjúkraliðum og laða þá til starfa á 

heilbrigðisstofnunum.“

- Óhófleg notkun styttri vakta á stofnunum 
ríkisins er eitt þeirra atriða sem nefndin á að skoða. 
Hvað geturðu sagt okkur um þann vanda?

„Við ætlum að skoða hvort þetta er algengt 

vandmál eða bundið við fáar stofnanir. Við 

þurfum líka að átta okkur á því hvað varð til 

þess að stofnun greip til stubbavakta og finna 

nýjar leiðir til að skipuleggja vinnuna með 

öðrum hætti. Þetta þurfum við að gera í sátt 

og samlyndi.“

- Er ríkur vilji allra í nefndinni að finna lausnir?
„Já, algjörlega.“

Bára Hildur Jóhannsdóttir verkefnisstjóri á 
mannauðssviði Landspítalans.

Bókun 10
 „Í nýlegu svari við fyrirspurn (þingskjal 281/2015) frá Alþingi um horfur í mönnun 

heilbrigðisþjónustunnar kemur fram að innan velferðarráðuneytisins liggur fyrir 
greining á mönnun einstakra stétta innan heilbrigðisstofnana, þ.á.m. sjúkraliða. Aðilar 
telja eðlilegt að nýta þá vinnu til skoðunar á þeim umkvörtunarefnum sem fram hafa 
komið í samningaviðræðum svo sem miklu vinnuálagi, skertu starfshlutfalli, erfið-
leikum við nýliðun í stéttinni og sérstaklega óhóflegri notkun styttri vakta á stofnunum 
ríkisins. 

Í þessu skyni verði gerð úttekt á framangreindum atriðum með áherslu á framkvæmd 

greinar 2.6.4, um lengd vakta í kjarasamningi aðila. Skipaður verði stýrihópur verkefnisins 

sem verði samsettur af fulltrúum samningsaðila, velferðaráðuneytisins og heilbrigðis-

stofnana. Ráðinn verði óháður starfsmaður með viðeigandi þekkingu sem aðilar verða 

ásáttir um. Úttektinni skal lokið fyrir 1. apríl 2016.

Leiði úttektin í ljós að ástæða sé til breytinga hjá einstökum stofnunum verði velferð-

arráðuneytinu, eða eftir atvikum stofnunum, falið að grípa til viðeigandi ráðstafana. Skal 

hópurinn upplýstur um framgang þeirra á næstu mánuðum á eftir.

Til að auðvelda stofnunum að verða við kröfum um breytingar á vöktum sem kunna 

að verða gerðar til þeirra skal stýrihópurinn hafa til umráða fjárhæð sem nemur allt að 3 

milljónir á ári árin 2016 og 2017 til að styðja við stofnanir af þessum sökum. Stýrihópurinn 

ákveður hvaða skilyrði stofnanir þurfa að uppfylla til að fá slíkan stuðning.“
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Kristín Á. Guðmundsdóttir, formaður Sjúkra-
liðafélagsins, flytur skýrslu stjórnar á Fulltrúa-
þinginu 2016.

Stjórn Sjúkraliðafélags Íslands
 Í félagsstjórn SLFÍ eru framkvæmdastjórn félagsins og formenn allra 

Landshlutadeildanna. Félagsstjórn fundar að öllu jöfnu ársfjórðungslega.
Formenn deilda: Guðbjörg Sólveig Sigurðardóttir, Vesturlandsdeild, Bergdís 

Sveinsdóttir, Vestfjarðadeild, Guðrún Elín Björnsdóttir, Norðurlandsdeild vestri, 

Hafdís Dögg Sveinbjarnardóttir, Norðurlandsdeild eystri, Stefanía Stefánsdóttir, 

Austfjarðadeild, Helga Sigríður Sveinsdóttir, Suðurlandsdeild, Viktoría Magnúsdóttir, 

Suðurnesjadeild, Áslaug Steinunn Kjartansdóttir, Vestmannaeyjadeild.

Framkvæmdastjórn: Kristín Á. Guðmundsdóttir, formaður, Kristín Ólafsdóttir, 

varaformaður, Jóhanna Traustadóttir, ritari, Jóna Jóhanna Sveinsdóttir, gjaldkeri. 

Varamenn: Jakobína Rut Daníelsdóttir, varagjaldkeri og Ólöf Jóna Friðriksdóttir, 

vararitari.

Ársskýrsla stjórnar og starfsnefnda SLFÍ 2015-2016

Heilbrigðiskerfið
að hruni komið

„Staða heilbrigðiskerfisins á Íslandi 
er grafalvarleg. Ár eftir ár hafa fulltrúar 
Sjúkraliðafélags Íslands varað við því hvert 
stefni, en illa hefur gengið að ná eyrum 
stjórnvalda eða Embættis landlæknis,“ 
segir í skýrslu stjórnar og starfsnefnda 
Sjúkraliðafélags Íslands um starfsemina 
2015-2016 sem Kristín Á. Guðmundsdóttir 
formaður Skúkraliðafélagsins lagði fram 
á Fulltrúaþingi félagsins 10. maí síðast-
liðinn og fór yfir.

Í þessari ítarlegu skýrslu kemur meðal 

annars eftirfarandi fram um starf félagsins á 

liðnu starfsári.

Starfsfólk aðframkomið
Umræðan um stöðuna hefur verið mjög 

takmörkuð, en hefur aðeins opnast þegar 

verkföll heilbrigðisstétta hafa verið og þá 

sérstaklega þegar læknar fóru í verkfall. Því 

hefur verið borið við að ekki megi hræða 

fólk að óþörfu, en eins og allir vita þá eru 

biðlistarnir eftir aðgerðum orðnir gríðarlega 

langir og biðin löng.

Sífellt fjölgar reynslusögum fólks vegna 

lélegrar þjónustu innan heilbrigðiskerfisins 

og/eða jafnvel frásögnum af stórslysum 

sem orðið hafa vegna þess álags sem 

er á starfsfólki kerfisins. Öll starfsemi 

heilbrigðisþjónustunnar á landinu er undir-

mönnuð, tæki biluð eða úrelt og starfsfólk 

aðframkomið eins og um stríðshrjáð land 

væri að ræða. Nú er svo komið að hið áður 

öfluga heilbrigðiskerfi er hrunið og áratugi 

mun taka að byggja það upp aftur.

Á hliðarlínunni hafa beðið einstaklingar 

hliðhollir frjálshyggjunni í von um að eyði-

legging hins samrekna heilbrigðiskerfis 

flýti fyrir að einkavæðingin gangi í garð 

með öllum sínum kostnaði fyrir sjúklinga 

og þjóðfélagið, en hugsanlega skjótfenginn 

gróða fyrir þá sem geta skammtað sér af 

kökunni.

Fulltrúar Landspítala komu að máli 

við Sjúkraliðafélagið á vordögum 2014 og 

lýstu yfir miklum áhyggjum vegna þeirrar 

alvarlegu stöðu sem uppi er varðandi vöntun 

á sjúkraliðum. Lögð voru fram gögn er sýndu 

fjölda sjúkraliða og aldurssamsetningu á 

Landspítala. Óskað var eftir samstarfi við 

Sjúkraliðafélag Íslands um að sameinast í 

verkefni sem hafi það að markmiði að fjölga 

sjúkraliðum og skoða hvort ekki sé hægt að 

styðja ófaglærða starfsmenn sem eru í störfum 

inni á LSH, til þess að fara í sjúkraliðanám. 

Fulltrúum LSH var gerð grein fyrir því að 

félagið styddi fjölgun sjúkraliða, en bent var 

á nauðsyn þess að starfsumhverfi sjúkraliða 

þyrfti að bæta víða á spítalanum. Ekkert hefur 

verið gert að hálfu spítalans á því ári sem liðið 

er frá því óskað var eftir þessu samstarfi.

Baráttan gegn einkavæðingu
Baráttan gegn einkavæðingu heilbrigð-

isþjónustunnar þarf að vera í fullum gangi. 

Hugmyndirnar um arðsemissjónarmið og 

forgang hinna efnameiri voru einungis settar 

til hliðar á meðan hrun frjálshyggjunnar var 

sem mest í umræðunni, en nú er enn farið 

að ræða einkavæðingu, m.a. í yfirlýsingar 

núverandi ríkisstjórnar að loknu verkfalli 

lækna, þar sem fram kom að auka ætti fjöl-

breytni í rekstri heilbrigðisstofnanna.

Heilbrigðisráðherra Kristján Þór Júlíusson 

segist fá sting í hjartað við það að lesa um hve 

bágt ástandið er víða á hjúkunarheimilum 

landsins, en það liggur fyrir að mönnunin er 

fyrir neðan öll viðmiðunarmörk. Maðurinn 

með hjartastinginn leggur einungis til að 

byggð verði fleiri hjúkrunarheimili, en 

svarar því ekki hvernig það eigi að bæta 

núverandi mönnun.

Kjarasamningar eftir mikil 
átök

Í skýrslu kjaramálanefndar félagsins er 

minnt á að kjarasamningar Sjúkraliðafélags 

Íslands urðu lausir við alla viðsemjendur í 

lok apríl 2015.

Nokkrum mánuðum fyrr hóf félagið 

undirbúning að gerð nýrra kjarasamninga. 

Snemma árs 2015 fundaði Kjaramálanefnd 

Sjúkraliðafélagsins með fulltrúum Félags 
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íslenskra hjúkrunarfræðinga að ósk SLFÍ. 

Fundurinn hafði það markmið að kanna 

hvort áhugi væri fyrir að þessar tvær fag-

stéttir gætu unnið saman að gerð næstu 

kjarasamninga. Í ljós kom að ekki var áhugi 

fyrir slíku samstarfi hjá FÍH. 

Sjúkraliðafélag Íslands taldi engu að 

síður nauðsynlegt að styrkja stöðu sína í 

samningaviðræðunum og undirrituðu því 

í mars 2015 samkomulag við SFR stéttar-

félag í almannaþjónustu og Landssamband 

lögreglumanna um samstarf í kjaravið-

ræðunum og kjarabaráttunni, sem gekk 

undir nafninu „Þríeykið“. Þessi þrjú félög, 

hafa mikið af vaktavinnufólki innan sinna 

vébanda. Sett var í gang sameiginleg 

viðræðunefnd, en að baki hennar stóðu 

samninganefndir félaganna. Í kjölfarið 

undirrituðu félögin sameiginlega viðræðu-

áætlun við ríkið 19. mars 2015 og hófu síðan 

skipulagða fundi með samninganefnd 

ríkisins.

Eitt af því sem ákveðið var á samninga-

fundi Þríeykisins með ríkinu, var að setja 

á fót vinnuhóp til að skoða samsetningu 

launa. Þar var ætlunin að skoða launaröð-

unina á sjúkraliðum og samspil þátta eins 

og vaktaálags, yfirvinnuálags, kaffitíma og 

fleiri atriða sem sýna hvernig verið er að 

nýta kjarasamninginn í reynd. Annar vinnu-

hópur fór í að ræða um vaktavinnukaflann.

Á sjötta fundi sem haldinn var rétt fyrir 

miðjan maí 2015 lagði samninganefnd 

ríkisins fyrir viðræðunefnd Þríeykisins 

plagg um þá stefnu sem ríkið vildi fara í 

þessum samningum. Ljóst var að ef sú stefna 

sem þar var kynnt væri höfð að leiðarljósi, 

þá myndu opinbera starfsmenn og þá sér-

staklega vaktavinnufólk fórna áunnum 

réttindum til að borga fyrir hækkun 

dagvinnulauna. Því var að sjálfsögðu hafnað 

af fulltrúum félaganna.

Meginmarkmið kröfugerðar
Lagt var upp með nokkur sameiginleg 

meginmarkmið allra félaganna. Þessi 

markmið voru:

• Að hækka laun,

• Að stytta vinnuvikuna,

• Að tekin verði upp ný launatafla,

• Að útrýma kynbundnum launamun,

• Að endurskoða vaktavinnukaflann,

• Að tekin verði upp launaþróunar-

trygging,

• Að laun verði leiðrétt á milli opinberra 

starfsmanna og starfsmanna á almenna 

markaðinum,

• Að samið verði um framlag til sérstakrar 

leiðréttingar eða til endurnýjunar stofn-

anasamninga, og að unnið verði með 

hverju félagi fyrir sig að sérkröfum þess.

Hvert félag var með sex til sjö sérkröfur 

uppi. Sérkröfur Sjúkraliðafélagsins byggðu 

á þeirri miklu vinnu sem fram fór innan 

félagsins við mótun kröfugerðar sjúkraliða 

og á stefnu félagsins og BSRB.

BSRB skrifaði undir svokallaðan SALEK 

samning, sem fól í sér m.a. að koma á 

ákveðinni launaþróunartryggingu á milli 

opinbera og almenna markaðarins. Til að 

skýra hvað felist í þeirri kröfu má benda á 

að horft er til norrænnar fyrirmyndar sem 

gerir ráð fyrir að opinberir starfsmenn séu 

með sambærileg laun við það sem gerist á 

almenna vinnumarkaðinum. Á almennum 

vinnumarkaði er samið um ákveðin kjör 

í kjarasamningi en síðan er markaðurinn 

sjálfur að hækka launin. Í launaþróunar-

tryggingu felst að skoðað verði reglulega 

hvað breytist á almenna markaðinum og að 

opinberir starfsmenn fái sams konar launa-

breytingar. Inni í hinu svokallaða SALEK 

samkomulagi var einnig gert ráð fyrir að 

starfsævi opinberra starfsmanna yrði lengd 

um allavega tvö ár og þar með yrði skerðing 

á lífeyrisréttindum þeirra. Máli er enn í 

vinnslu og ekki er séð fyrir endann á því.

Vaktir og vinnutímabankar
Mánuðina á undan viðræðunum hafði 

Sjúkraliðafélagið unnið að framgangi 

ýmissa hagsmunamála sem samkomulag 

varð um í síðustu kjarasamningum 2014 

að kryfja til mergjar, þar á meðal málefni 

vaktavinnufólks.

Óánægja hefur verið með framkvæmdir 

varðandi stuttar vaktir og hvernig farið er 

með sjúkraliða á stofnunum við niðurröðun 

á vöktum. BSRB náði því fram í síðustu 

kjarasamningum að þetta vandamál yrði 

skoðað sérstaklega. Í framhaldinu sendi 

Fundarstjórar að störfum á Fulltrúaþingi: Marín Jónsdóttir og Margrét Auður Óskarsdóttir.

Skrifstofa félagsins
Á skrifstofu Sjúkraliðafélags Íslands starfar einvala lið sem gerir sitt besta til 

að koma til móts við þarfir félagsmanna í smáu og stóru. Starfsmenn skrifstof-
unnar hafa verið undir miklu álagi, sem endurspeglast af ástandinu í þjóðfélaginu, 
vinnuumhverfi sjúkraliða og ekki síður vegna þeirrar gífurlegu orku sem fer í gerð 
kjarasamninga og verkfallsátök. Einnig hefur hið alvarlega ástand í heilbrigð-
iskerfinu margfaldað þau mál sem félagið þarf að sinna.

Starfsmenn Sjúkraliðafélagsins eru:

Kristín Á. Guðmundsdóttir, formaður, Gunnar Örn Gunnarsson, framkvæmdastjóri, 

Birna Ólafsdóttir, skrifstofustjóri, Lilja Laxdal, skrifstofumaður, Sigríður Ríkharðsdóttir, 

skrifstofumaður, og Sigurlaug Hrafnkelsdóttir, skrifstofumaður á kjarasviði sem 

var ráðin til starfa 1. september 2015. Ferill Sigurlaugar var kynntur í 3. tölublaði 

Sjúkraliðans 2015.

Á árinu hætti Hanna Hilmarsdóttir, bókari störfum hjá félaginu. Henni eru þökkuð 

góð störf í þágu félagsins. Í framhaldi var ákveðið að útvista bókarastarfi frá skrifstof-

unni. Endurskoðunarskrifstofa Tryggva Geirssonar bókar fyrir félagið.
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Fjármálaráðuneytið út bréf til stofnan-

anna þar sem þess var farið á leit að draga 

úr notkun stuttra vakta, þar sem þær ættu 

frekar að vera undantekning en regla. Þetta 

hafði ekki tilætluð áhrif og í kjölfar bréfsins 

fjölgaði frekar stuttum vöktunum.

Hjá Reykjavíkurborg og sveitarfélögunum 

hafði verið tekið öðruvísi á málinu. Þar var 

ákveðið að gera könnun á vandamálinu. 

Nefnd var skipuð um málið en í þeirri nefnd 

áttu sæti fyrir hönd BSRB þær Kristín Á. 

Guðmundsdóttir, formaður SLFÍ og Arna 

Jakobína Björnsdóttir, formaður Kjalar. 

Veruleg vinna var lögð í að setja saman 

könnun sem til stóð að senda út. Síðan 

dróst það af hálfu atvinnurekenda að senda 

könnunina frá sér til stofnananna, sem SLFÍ 

telur mikla handvömm af þeirra hálfu, en 

BSRB gekk eftir því að könnunin færi út sem 

fyrst.

Vinnutímabankar hafa einnig verið mikið 

til umræðu, en þeir eru notaðir í vaxandi 

mæli án þess að nokkru sinni hafi verið 

um það samið við stéttarfélögin. Verið 

er að innleiða alls konar vaktakerfi sem 

erfitt er að setja sig inn í. Þess er krafist að 

einstaklingurinn sé tölvulæs og geti gert 

þetta sjálfur. Af þessu tilefni var samið um 

það af hálfu BSRB í síðustu samningum 

að unnið skyldi að gerð námskrár fyrir 

sérstakt nám til að kenna bæði starfsfólki 

og stjórnendum að setja upp vaktaskrá 

sem stangaðist ekki á við kjarasamninga 

og réttindi starfsmanna. Fyrir hönd BSRB 

sat Kristín Á. Guðmundsdóttir, formaður 

Sjúkraliðafélags Íslands í vinnunefnd 

sem tók að sér þetta verkefni og var hún 

formaður verkefnahópsins, en þar áttu líka 

sæti fulltrúar Alþýðusambandsins, Félags 

íslenskra hjúkrunarfræðinga, Starfsmenntar, 

fjármálaráðuneytisins, Sambands íslenskra 

sveitarfélaga, Reykjavíkurborgar og 

Samtaka atvinnulífsins. Niðurstaðan var sú 

að rétt væri að hafa námið í þremur lotum. 

Fyrst væri fjallað um lýðheilsu og vaktir, 

næst um umgjörð kjarasamninga og loks 

um vaktafyrirkomulag og vinnumenningu. 

Undirhópar sérfræðinga fóru nánar ofan í 

hvern þessara þriggja þátta fyrir sig og í kjöl-

farið var gengið frá námskránni.

Starfsmennt er þegar farið að bjóða upp 

á 30 klukkustunda nám og er fyrsti nema 

hópurinn byrjaður. Ekki hefur enn verið 

gengið frá því hver eigi að bera kostnaðinn 

af námskeiðunum. Brýnt er að stjórnendur 

fari einnig á þessi námskeið og þyrftu helst 

að vera skyldaðir.

Kjaradeilur og verkföll gegn 
ríkinu

Félagið stóð í viðræðum um nýjan kjara-

samning allt frá því áður en samningarnir 

urðu lausir í lok apríl 2015 enda stefna 

félagsins að standa þannig að málum að 

samningar taki við af samningum.

Fljótlega kom í ljós að samninganefnd 

ríkisins var ekki tilbúin að ræða um launalið 

nýs samnings áður en kjarasamningar hefðu 

tekist á almenna vinnumarkaðinum. Við 

það þurfti SLFÍ að una, en benti á að margt 

annað en launalið þyrfti að ræða, bæði í 

sameiginlegri kröfugerð félaganna þriggja 

og sérkröfum SLFÍ. Í kjölfarið voru haldnir 

nokkrir fundir þar sem farið var yfir sam-

eiginleg og sérmál félaganna. Viðræðurnar 

skiluðu ekki neinum árangri, enda engin 

raunverulegur vilji hjá viðsemjendum.

Á meðan beðið var eftir raunhæfum 

viðræðum fóru félög innan BHM í verkföll 

og síðan Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, 

en ríkisvaldið stöðvaði þessi verkföll með 

lögum og skipaði gerðardóm til að úrskurða 

um kjör þessara stétta. Ríkisvaldið gerði 

tilraun til þess að þrengja mjög möguleika 

gerðardómsins til að taka tillit til annarra 

samninga, sem þegar höfðu verið gerðir af 

hálfu ríkisins og á almenna markaðinum, en 

svo fór að gerðardómurinn tók mið af fyrri 

samningum ríkisins í niðurstöðu sinni.

Viðræður að nýju
 Gert var samkomulag við félögin fyrir 

milligöngu sáttasemjara ríkisins um að 

hlé yrði gert á viðræðum yfir hásumarið, 

en jafnframt að nýir samningar myndu 

Fundarritarar Fulltrúaþingsins: Jakobína Rut Daníelsdóttir og Jóhanna Pálsdóttir.

Fræðslumiðstöðin Framvegis
Framvegis er í eigu Sjúkraliðafélags Íslands, SFR – stéttarfélags í almannaþjón-

ustu og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar. Hjá Framvegis miðstöð símenntunar 
hafa sjúkraliðar sótt námskeið frá upphafi starfsemi miðstöðvarinnar

Framvegis er framsækin símenntunarmiðstöð með það að markmiði að bjóða 

metnaðarfullt nám og námskeið fyrir fullorðna sem svara þörfum atvinnulífsins. Hjá 

Framvegis er námsmaðurinn í fyrirrúmi og lögð áhersla á að hann eigi jákvæða og 

lærdómsríka upplifun. Lögð er áhersla á virka þátttöku námsmanna og fjölbreyttar 

kennsluaðferðir.

Framvegis miðstöð símenntunar hefur hlotið EQM gæðavottun (European Quality 

Mark) en með því hefur verið staðfest að Framvegis standist evrópskar kröfur um gæði 

fræðsluaðila.

Framvegis er aðili að Kvasir samtökum fræðslu- og símenntunarstöðva og Leikn 

samtökum um fullorðinsfræðslu.

Framvegis miðstöð símenntunar er fyrsti viðurkenndi námskeiðshaldarinn sem 

hlýtur starfsleyfi frá Samgöngustofu vegna endurmenntunar atvinnubílstjóra. Í því 

felst að skipulag, innihald og fagstjórn námskeiða hjá Framvegis taki mið af þeim 

kröfum sem gerðar eru til námskeiðshaldara, bæði í námskrá Samgöngustofu og opin-

berum reglugerðum er varða endurmenntun bílstjóra.
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gilda afturvirkt frá þeim tíma er gömlu 

samningarnir voru lausir ef samkomulag 

um nýja samninga næðist fyrir lok sept-

ember. Þegar viðræður hófust loksins á ný 

þá liggur niðurstaða gerðardóms fyrir. Það 

var augljóst áður en gerðadómurinn féll að 

samninganefnd ríkisins ætlaði sér að beita 

gerðardóminum gegn félögunum, en þegar 

niðurstaða lá fyrir og var á allt annan veg en 

ríkisvaldið hafði gert ráð fyrir, þá hafnaði 

samninganefndin því alfarið að taka mið af 

úrskurðinum.

Úrskurður gerðardóms var mjög vel 

rökstuddur og niðurstaðan mun jákvæðari 

en fulltrúar félaganna höfðu þorað að 

vona. Félögin töldu sjálfsagt að tekið 

yrði mið af úrskurðinum og lögðu því 

í lok ágúst fram drög að launalið nýrra 

samninga þessara þiggja félaga og stilltu 

nýjum launatöflum félaganna inn í ramma 

gerðardómsins, en þar var um að ræða 

tæplega 30% launahækkun á fjórum árum. 

Kröfugerð félagsins var að laun SLFÍ yrðu 

leiðrétt til samræmis við útkomu gerðar-

dóms gagnvart hjúkrunarfræðingum. 

Samninganefnd ríkisins tók við tillögum 

félagsins og hafnaði þeim algjörlega á 

fundi 1. september. Ríkissáttasemjari 

óskaði eftir nýjum viðræðufundi nokkrum 

dögum síðar til að kanna hvort viðhorf 

hefðu breyst. Sá fundur var haldinn 9. 

september og þar var hljóðið í samn-

inganefnd ríkisins óbreytt og þeim þá gerð 

grein fyrir því að Sjúkraliðafélagið væri að 

kanna vilja sjúkraliða til verkfallsaðgerða 

til að knýja á um samningsgerðina.

Baklandið klárt til átaka
Gerð var sérstök könnun meðal félags-

manna um vilja þeirra til verkfallsaðgerða 

áður en farið var út í atkvæðagreiðslur um 

verkfallsboðanir. Um 60% félagsmanna 

tóku þátt í könnuninni og hátt í 90% lýstu 

sig tilbúna að standa að baki samninganefnd 

félagsins ef hún teldi nauðsynlegt að grípa 

til verkfallsaðgerða. Það var því alveg ljóst 

að baklandið var sterkt og ákveðið.

Haldnir voru sérstakir fundir með sjúkra-

liðum á Landspítalanum við Hringbraut, 

Landspítalanum í Fossvogi, Húsavík, 

Akureyri og Akranesi og svo í tveimur 

rútum með samtals 100 sjúkraliða um borð, 

en þeir voru á leið í Kerlingafjallaferð. Þá 

var boðað til sameiginlegs fundar með SFR 

og lögreglunni í Háskólabíói 15. september. 

Einnig var mætt á aðra fundi eftir því sem 

trúnaðarmenn sjúkraliða óskuðu eftir.

Kjaradeilan endaði með verkfalli, sem 

hófst í október 2015 og skilaði nýjum kjara-

samningi við ríkisvaldið. Sjúkraliðar tóku 

mikinn og virkan þátt í baráttunni sem vakti 

verulegar umræður í fjölmiðlum.

Sjúkraliðar töldu sig nauðbeygða til 

að fara í verkfall þar sem kjaradeila 

þeirra og ríkisins var í algjörum hnút. 

Atkvæðagreiðsla um verkfall náði til nær 

1100 félagsmanna. Miðað var að verk-

fallsaðgerðirnar hæfust 15. október. Um 

tímabundin verkföll varð að ræða en alls-

herjarverkfall átti síðan að skella á 16. 

nóvember, ef ekki yrði búið að semja fyrir 

þann tíma.

Verkfallsboðanir SFR - stéttarfélags í 

almannaþágu og Sjúkraliðafélags Íslands 

voru samþykktar með miklum meirihluta í 

atkvæðagreiðslum félagsmanna. 85 prósent 

þeirra félaga SFR sem tóku þátt, greiddu 

atkvæði með verkfallsboðun. Hjá sjúkra-

liðum var verkfallsboðun samþykkt með 91 

prósenti atkvæða.

Kjarasamningar á milli ríkisins og SFR, 

Sjúkraliðafélags Íslands og Landssambands 

lögreglumanna voru undirritaðir á fimmta 

tímanum þann 28. október og verkföllum 

því aflýst. Næsta skref var að kynna nýjan 

samning fyrir stéttarfélögunum sem stóðu 

að samningunum en þeir gilda út mars 2019.

Samningarnir eru sambærilegir við 

niðurstöður gerðadóms varðandi hjúkr-

unarfræðinga og þá samninga sem ríkið 

hefur gert við aðra ríkisstarfsmenn.

Kjarasamningar við aðra við-
semjendur

Kjaramálanefnd hélt ótrauð áfram við 

að ná samningum við aðra viðsemjendur. 

Krafan var á sömu nótum og samið hafði 

verið um við ríkið.

Kjarasamningur við Reykjavíkurborg 

var síðan undirritaður þann 16. desember, 

eftir fjölda funda. Í þeim kjarasamningi var 

samþykkt að fara í starfsmat og var þó nokkur 

undirbúnings vinna vegna þess. Samningar 

tókust án aðkomu ríkissáttasemjara.

Kjarasamningur við Samtök fyrirtækja 

í velferðarþjónustu tók mun meiri tíma 

og var deilunni vísað til ríkissáttasemjara. 

Samningur var síðan undirritaður 8. janúar 

2016.

Hluti þingfulltrúa á Fulltrúaþinginu 2016.

Framtíðarsýn VIRK til 2020
• VIRK hefur í samstarfi við fagaðila, fyrirtæki og stofnanir skilað samfélagslegum 

ávinningi með aukinni þátttöku einstaklinga á vinnumarkaði.

• Samræmt starfsgetumat er grunnur að ákvarðanatöku varðandi vinnugetu 

einstaklinga.

• Almenningur, fyrirtæki, stofnanir og stjórnvöld eru vel upplýst um ávinning af 

starfsemi VIRK.

• VIRK er virt þekkingarsetur og leiðandi í rannsóknum og þróun á sviði 

starfsendurhæfingar.
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Kjarasamningur við fjölda minni stofnana 

var undirritaður jafnt og þétt eftir að samn-

ingur við ríkið náðist í október.

Viðræðum um kjarasamning við Samband 

íslenskra sveitarfélaga var vísað til ríkis-

sáttasemjara eftir áramót 2015/16. Uppúr 

samningaviðræðum slitnaði á 9. fundi undir 

stjórn ríkissáttasemjara og var í framhaldi 

farið í að afla heimildar til verkfallsboðunar. 

Verkfall var síðan boðað frá og með 4. 

apríl sl. Þann 1. apríl 2016 hófst 12. fundur 

undir stjórn ríkissáttasemjara sem stóð með 

hléum fram til fjögur aðfaranótt 2. apríl, en 

þá var kjarasamningur við samninganefnd 

Sambands íslenskra sveitarfélaga undirrit-

aður og fyrirhuguðu verkfalli aflýst.

Útgáfa Sjúkraliðans
Ritnefnd er skipuð þremur félagsmönnum, 

auk varamanns, og er kosin á Fulltrúaþingi til 

þriggja ára. Ritnefnd skipa: Bára Hjaltadóttir, 

María Busk, Þórhildur Una Stefánsdóttir. 

Varamaður er Kolbrún Matthíasdóttir. Starfs-

maður ritnefndar er Gunnar Örn Gunnarsson. 

Blaðamaður Elías Snæland Jónsson. Ábyrgðar-

maður blaðsins er formaður félagsins 

Kristín Á. Guðmundsdóttir. Ritnefnd ann-

ast útgáfu og ritstýrir málgagni félagsins 

„Sjúkraliðanum“ ásamt ritstjóra blaðsins. Í 

ársskýrslu ritnefndar segir meðal annars um 

útgáfuna á liðnu starfsári:

Frá síðasta fulltrúaþingi hafa verið gefin 

út fjögur tölublöð Sjúkraliðans, þar af eitt 

orlofsblað með upplýsingum um orlofskosti 

sjúkraliða fyrir komandi orlofstímabil.

Blaðið er mjög vandað að allri gerð og 

prýtt fjölda ljósmynda. Ritnefnd hefur kapp-

kostað að hafa blaðið sem fjölbreytilegast í 

efnisvali.

Blaðið er gefið út í 3.300 eintökum sem 

dreift er til félagsmanna, heilbrigðis-

stofnanna, ráðherra, alþingismanna, fjöl-

brautaskólanna og annarra sem hafa 

áhuga á málefnum sjúkraliða og félagið 

telur nauðsynlegt að halda upplýstum um 

málefni félagsins og félagsmanna.

Fastir þættir hafa verið í blaðinu undan-

farin ár, má þar nefna ritgerðir sjúkraliða 

og annað efni eftir sjúkraliða sem ritnefnd 

finnst eiga erindi í blaðið. Kynntar hafa verið 

stofnanir og störf sjúkraliða sem sýnir hvað 

störf sjúkraliða eru fjölbreytileg. Einnig eru í 

blaðinu greinar um kjaramál, lífeyrismál og 

annað efni sem er í brennidepli.

Blaðið er einnig gefið út rafrænt og er 

hægt að nálgast það á heimasíðu SLFÍ.

Fram hefur komið í könnunum að blaðið 

er mjög mikið lesið af félagsmönnum og 

þykir mjög góð kynning á sjúkraliðastörfum 

Þingfulltrúar á Fulltrúaþinginu.

Skipulagsskrá um
Starfsmenntasjóð SLFÍ

Reglur samkvæmt 32. gr. laga 
Sjúkraliðafélags Íslands

1. gr. Nafn sjóðsins Sjóðurinn heitir Starfsmenntasjóður Sjúkraliðafélags Íslands 

(SLFÍ). Heimili og varnarþing er í Reykjavík.

2. gr. Aðild að sjóðnum Sjóðfélagar eru allir félagsmenn SLFÍ sem starfa hjá ríki, borg, 

sveitarfélögum og sjálfseignarstofnunum, enda hafi atvinnurekendur gerst form-

legir aðilar að sjóðnum og staðið skil á iðgjaldi.

3. gr. Tilgangur sjóðsins Tilgangur sjóðsins er að félagsmenn SLFÍ geti sótt starfsnám 

og símenntun án verulegs kostnaðar og viðhaldið menntun sinni í samræmi við 

lög og reglugerðir um heilbrigðisstarfsmenn.

Styrkveitingin skal eingöngu veita til náms/námskeiðs sem beinlínis eru ætluð til 

þess að auka þekkingu sína og viðhalda menntun sinni og tileinka sér framfarir í 

heilbrigðisþjónustu.

4. gr. Tekjur sjóðsins Tekjur sjóðsins eru: 1. Samningsbundin gjöld atvinnurekenda 

til sjóðsins. 2. Fjármagnstekjur.

5. gr. Greiðslur úr sjóðnum Þeir sem óska eftir styrkjum úr sjóðnum skulu senda 

stjórn sjóðsins umsókn.

Greiðsla úr sjóðnum getur ekki átt sér stað nema að úthlutunarreglum sjóðsins sé 

fullnægt.

6. gr. Stjórn sjóðsins Stjórn sjóðsins skipa fimm fulltrúar kosnir á aðalfundi til þriggja 

ára í senn. Einum fulltrúa tilnefndum úr stjórn SLFÍ. Formaður skal kjörinn af 

sjóðstjórn. Stjórn sjóðsins skal halda gerðarbók yfir afgreiðslur úr sjóðnum svo og 

annað sem varðar störf hennar.

Stjórn sjóðsins setur sér reglur um úthlutun styrkja í samræmi við tilgang sjóðsins 

og afgreiðslu mála. Reglur þessar skulu hljóta afgreiðslu stjórnar SLFÍ.

7. gr. Rekstur sjóðsins og ávöxtun Skrifstofa SLFÍ. sér um daglegan rekstur í umboði 

stjórnar hans. Fé sjóðsins skal ávaxta á sem tryggilegastan hátt.

8. gr. Ársreikningur og endurskoðun Ársreikning sjóðsins skal birta með reikningum 

félagsins og hann endurskoðaður með sama hætti og félagssjóður.

Ársreikninginn skal leggja fram og afgreiða á aðalfundi með öðrum reikningum 

félagsins.

Skýrsla yfir starfsemi sjóðsins skal fylgja skýrslu stjórnar SLFÍ.

9. gr. Breytingar á reglum sjóðsins Reglum þessum má aðeins breyta á aðalfundi 

SLFÍ og fer með þær breytingar eins og um lagabreytingar væri að ræða.

Samþykkt á 25. Fulltrúaþingi Sjúkraliðafélags Íslands í maí 2016.
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og þeim starfsaðstæðum sem sjúkraliðar eru 

í við dagleg störf sín.

Ritnefnd vill þakka sjúkraliðum fyrir 

góðar og ánægjulegar móttökur inni á 

stofnunum og þakka félagsmönnum fyrir 

góðar viðtökur á blaðinu og öllum sem hafa 

komið að útgáfu blaðsins fyrir ánægjulegt 

samstarf.

Íbúðarkaup í Reykjavík
Í skýrslu orlofsnefndar félagsins segir 

meðal annars um starfsemina:

Orlofsnefnd skipa: Úlfheiður Kaðlín 

Ingvarsdóttir, Halldóra Lydía Þórðardóttir, 

Helga María Arnardóttir og varamaður Thelma 

Baldursdóttir Starfsmaður orlofsnefndar er 

Gunnar Örn Gunnarsson, framkvæmda-

stjóri SLFÍ. Stjórn orlofsnefnda er óbreytt 

frá síðasta ári. Úlfheiður er formaður 

orlofsstjórnar.

Stjórn Orlofssjóðs Sjúkraliðafélags 

Íslands hélt sjö stjórnarfundi á síðasta 

starfsári. Stjórnin fylgist vel með þörfum og 

væntingum félagsmanna varðandi orlofsmál 

til að geta brugðist við þeim kröfum sem 

uppi eru hverju sinni. Áherslur síðustu ára 

hafa verið á endurnýjun og viðhald orlofs-

eigna félagsins og eru allir bústaðir félagsins 

í mjög góðu ásigkomulagi.

Rekstur orlofssjóðs gekk vel á síðasta ári 

og lagt var í íbúðarkaup í Reykjavík þ.s. það 

var talin mesta þörfin á viðbótum. Ríkið 

samdi um viðbótargreiðslur í orlofssjóð og 

hefur það haft góð áhrif á efnahag sjóðsins 

og einnig var samið við alla launagreiðendur 

um að auka greiðslur í orlofssjóð.

Orlofsnefnd félagsins leggur áfram 

metnað sinn í að bjóða félagsmönnum upp 

á sem fjölbreytilegasta orlofskosti í sum-

arleyfinu. Til þess hefur hún leitast við að 

taka upp einhverja nýbreytni hverju sinni 

og haldið áfram með þá kosti sem hafa 

gefist vel árin á undan. Helstu nýjungar 

sumarsins 2015 voru tvær gönguferðir á 

Spáni og ein gönguferð innanlands með 

farastjóra.

Orlofssjóður keypti nýja 60 fm. íbúð 

í Safamýri, sem byrjað var að leigja út í 

nóvember 2015 eftir töluverðar endurbætur.

Stjórn Orlofsnefndar mun áfram leggja 

aðaláherslu á fjölbreytta afþreyingu og 

ferðir innanlands, en bjóða jafnframt upp 

á aukna möguleika á gistingu erlendis 

með íbúðum á Spáni og í Danmörku, á 

Flórída og innanlands og fjölbreytt úrval að 

hótelgistingum.

Umgengni og frágangur félagsmanna 

við orlofshús er yfirleitt til fyrirmyndar, 

en það kemur fyrir að til félagsins berast 

kvartanir um slæman frágang og kemur 

þá oftar en ekki í ljós að sjúkraliðar eru að 

lána tengdum aðilum húsin og er frágangi 

þá ábótavant. Stjórn orlofsnefndar leggur 

ríka áherslu á að félagsmenn virði eigur 

félagsins/sínar og skili þeim til viðtak-

anda hreinum og óskemmdum, þannig er 

mögulegt að losna við að ráða umsjónar-

menn með orlofseignum félagsins. 

Ákvörðun sem hefði í för með sér verulega 

hækkun leigugjalda.

Öll orlofshús félagsins verða töluvert 

endurnýjuð, hús máluð inna sem utan og 

fleira. Síðastliðið vor var dyttað að öllu því 

sem orðið var lúið og þreytt fyrir sumarút-

leigutíma. Rólur voru lagaðar, hús og pallar 

málaðir, flikkað var upp á vindskeiðar, 

rennur og handriði á verandir og borið 

var ofaní aðkeyrslu. Í Munaðarnesi hefur 

pallurinn/veröndin verið endurnýjuð og 

stækkuð mjög mikið.

Umsóknir og úthlutun orlofskosta til 

félagsmanna voru áfram unnar rafrænt 

með þar til gerðu forriti, Frímanni. Þeir 

sem ekki höfðu aðgang að tölvu gátu sótt 

um með aðstoð frá skrifstofu félagsins. 

Rafræni kosturinn á að gera félagsmönnum 

mögulegt að sækja um og greiða leigugjöldin 

strax með millifærslu af Visa korti. Félagið 

hefur verið með samning við tölvuþjónustu-

fyrirtækið AP media sem sér um og hannar 

orlofssíðu félagsins og heldur einnig utan 

um orlofsúthlutanakerfi félagsins. Reynslan 

af því samstarfi er mjög góð og eykur skil-

virknina í úthlutun eigna og orlofskosta.

Skýrsla Laganefndar
Í laganefnd sitja: Sigríður Konráðsdóttir, 

Guðrún Elín Björnsdóttir og Svava 

Bjarnadóttir. Varamaður er Elísabet 

Pétursdóttir Starfsárið hefur verið rólegt. 

Haldinn hefur verið einn fundur.

Laganefnd fékk til sín tvö erindi frá stjórn 

félagsins. Tillögu að breytingu á lögum 

félagsins vegna kjarasamningsákvæðis um 

að Starfsmenntasjóður BSRB verði lagður 

niður og félagið tæki við sjóðnum fyrir 

hönd sinna félagsmanna. Einnig var lögð 

fram tillaga að því að sjúkraliðar starfandi á 

Höfn í Hornafirði tilheyri Suðurlandsdeild 

félagsins í stað Austurlandsdeildar. 

Laganefndin vann að tillögunum að 

lagabreytingu sem lögð verður fyrir 

þingið í fjarvinnu, síma og tölvupóstum. 

Laganefndin gerði ekki athugasemdir við að 

Höfn færðist undan Austurlandsdeild yfir í 

Aukinn kostnaður
25. Fulltrúaþing SLFÍ mótmælir harðlega auknum kostnaði og hækkaðri greiðslu-

þátttöku notenda í heilbrigðiskerfinu. Slíkt hefur leitt í ljós að fólk leitar síður og/
eða seinna læknishjálpar sem aftur hefur aukinn kostnað í för með sér.

SLFÍ krefst aukins opinbers fjármagns til að greiða niður læknis , lyfja , og 

endurhæfingarkostnað.

Þingfulltrúar á Fulltrúaþinginu.
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Suðurlandsdeild og leggur fram tillögur þar 

að lútandi.

Eitt erindi barst nefndinni þar sem lagt er 

til að breyta reglum sérdeildar. Laganefndin 

fór yfir tillögurnar 26. mars sl. og samþykkti 

nefndin að tillagan yrði lögð óbreytt fyrir 24. 

fulltrúaþing SLFÍ.

Kosið um verkföll og samn-
inga

Kjörstjórn skipa: Ólöf Jóna Friðriksdóttir, 

formaður, Hafdís Dögg Sveinbjarnardóttir, 

Ólafía Ingvarsdóttir, Jóna Jóhanna Sveins-

dóttir, Sólveig Hildur Halldórsdóttir, Vara-

menn: Hulda Birna Frímannsdóttir, Silja 

Dögg Sævarsdóttir, Þórunn Kristín M. 

Arnardóttir.

Helstu verkefni kjörstjórnar á starfsárinu:

Kjörstjórn hélt fund í haust, þar sem 

nefndin skipti með sér verkum. Nefndin 

hefur síðan verið í tölvupóstsambandi. Inn 

á borð nefndarinnar hafa komið nokkur 

verkefni á starfsárinu.

29. september 2015 kom nefndin saman til 

að fara yfir kjörbréf og kærur inn á kjörskrá 

vegna kosninga um boðun verkfalls sjúkra-

liða sem starfa hjá hinu opinbera. Gekk 

sú vinna vel og skrifaði kjörstjórn undir 

samþykkt um boðun verkfalls. Á kjörskrá 

voru 1106. Þátttaka var 69,8% eða 772 og 

sögðu 90,9% já, 5,7% nei og 3,4% voru 

óákveðin.

10. nóvember 2015 skrifaði kjörstjórn undir 

niðurstöðu atkvæðagreiðslu sjúkraliða um 

nýjan kjarasamning við fjármálaráðuneytið. 

Á kjörskrá voru 1106. Þátttaka var 59,9% eða 

666 og sögðu 96,25% já, 3,3% nei og 0,45% 

voru óákveðin.

7. janúar 2016 skrifaði kjörstjórn 

undir niðurstöðu atkvæðagreiðslu 

sjúkraliða um nýgerðan kjarasamning við 

Reykjavíkurborg. Á kjörskrá voru 127. 

Þátttaka var 44,1% eða 56 og sögðu 78,57% 

já,12,50% nei og 8,93% voru óákveðin.

21. janúar 2016 skrifaði kjörstjórn undir 

niðurstöðu atkvæðagreiðslu sjúkraliða um 

nýgerðan kjarasamning við (SFV) Samtök 

fyrirtækja í velferðasþjónustu. Á kjörskrá 

voru 423. Þátttaka var 54,61% eða 231 og 

sögðu 93,5% já, 5,6% nei og 0,9% voru 

óákveðin.

14. mars 2016 skrifaði kjörstjórn undir 

niðurstöðu atkvæðagreiðslu um boðun 

verkfalls hjá sjúkraliðum sem starfa hjá 

sveitafélögum. Á kjörskrá voru 312 og kusu 

180. Já sögðu 97,22%, nei sögðu 1,67% og 

1,11% voru óákveðin.

 Apríl 2016 kom nefndin saman til að fara 

yfir kjörbréf fyrir Fulltrúaþing SLFÍ 10. maí 

2016.

Trúnaðarmannaráðið
Trúnaðarmannaráð kom saman 14. 

október á síðasta ári. Á fundinum var farið 

yfir stöðuna í samningamálum félagsins við 

viðsemjendur.

Undirbúningur fyrir þing BSRB sem 

haldið var dagana 28.-30. október. Farið yfir 

fjölda þingfulltrúa félagsins. Upplýsingar 

voru veittar um hvar hægt væri að nálgast 

þinggögn og farið yfir helstu málefni 

þingsins.

Undirbúningur að 50 ára afmæli félagsins 

og hugmyndir ræddar varðandi afmælis-

árið. Meðal annars voru ræddar hugmyndir 

að því að félagið legði áherslu á hvatningu 

til ungmenna að fara í sjúkraliðanám og 

lagðar fram tillögur um að auglýst yrði í 

kvikmyndahúsum svo hægt væri að nálgast 

ungmenni, ná sambandi við námsráðgjafa 

og skrifa greinar í blöð og tímarit. Gefa út 

nýtt og endurunnið sjúkraliðatal og sögu 

félagsins. Lagt var til að skipaður yrði vinnu-

hópur sem leggi línurnar og haldi utanum 

verkefnið.

Skýrsla fræðslunefndar
Starfsárið 2015–2016 sátu í 

fræðslunefndinni: Birna Ólafsdóttir, for-

maður, Jakobína Eygló Benediktsdóttir, 

Reykjavíkurdeild, Hafdís Dögg Svein-

bjarnardóttir, ritari, Norðurlandsdeild 

eystri. Varamaður: Guðrún Lárusdóttir, 

Reykjavíkurdeild.

Á starfsárinu voru haldnir 4 formlegir 

fundir, auk samskipta á netinu. Varamaður 

situr alla fundi nefndarinnar. Fundir 

voru haldnir í húsnæði Sjúkraliðafélags 

Starfsumhverfi og niðurskurður

Fá ekki fulla vinnu

Ólöf Jóna Friðriksdóttir færði Kristínu Á. Guð-
mundsdóttur blómvönd er hún hafði verið valin 
á ný sem formaður Sjúkraliðafélagsins.

25. Fulltrúaþing SLFÍ fordæmir áframhaldandi niðurskurð 
stjórnvalda á heilbrigðiskerfi þjóðarinnar, sem fyrir löngu er 
komið að fótum fram. 

Niðurskurðurinn hefur m.a. skaðað starfsumhverfi sjúkra-

liðastéttarinnar. Í vaxandi mæli er því þannig fyrirkomið að 

sjúkraliðar fá ekki fulla vinnu og er stýrt inn á „akkorðsvaktir“ 

þar sem álagið er mjög mikið, en álagsgreiðslur lágar eða engar. 

Álagið á stéttina verður enn meira, árslaunin skerðast og flótti úr 

stéttinni eykst til muna. Grein í kjarasamningi um mismunandi 

lengd vakta hefur verið misbeitt og við það hafa lífsgæði vakta-

vinnufólks skerst verulega, auk þess sem fagleg gæði hjúkrunar 

skerðast. 

Þess er krafist að vinnuveitendur virði starfsfólk í vaktavinnu 

til jafns við aðra, viðmiðunarlengd vakta verði átta tímar og 

vinnuvikan stytt. SLFÍ bindur miklar vonir við það starf sem 

farið er af stað með vinnuveitendum, til þess að koma í veg fyrir 

þvingaðar styttri vaktir, fjölga sjúkraliðum og skapa vaktavinnu-

fólki fjölskylduvænna starfsumhverfi.
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Íslands, að Grensásvegi 16. Fundarritari 

sat fundina í gegnum síma.

Helstu verkefni fræðslunefndarinnar á 

starfsárinu:

Framhaldsnám sjúkraliða í sérhæfðum 
störfum, símenntun sjúkraliða, heimsóknir 
í skóla, Íslandsmót í iðn- og verkgreinum, 
Vinnustaðanámssjóður, fagháskólastig og 
afgreiðsla erinda.

Framhaldsnám sjúkraliða í sérhæfðum 

störfum: Framhaldsnámið er samstarfs-

verkefni Landspítalans, Fjölbrautaskólans 

við Ármúla og Sjúkraliðafélagsins. 

Landspítalinn kallaði eftir sjúkraliðum 

með sérþekkingu við sérhæfð störf á skurð-

stofum, sótthreinsun, speglunardeildum, 

lagerum. Einnig á námið að gæti nýst á 

flestum deildum sjúkrahússins. Unnið var 

að kappi við að klára námskrána svo hægt 

væri að auglýsa það og byrja námið um 

áramótin 2015–2016. Það tókst. 13 sjúkra-

liðar skráðu sig í námið en 10 sjúkraliðar 

hófu námið eftir áramót. Ákveðin von-

brigði eru með það hversu fáir sjúkraliðar 

fara í þetta nýja nám sem er á 4 hæfniþrepi. 

Kennsla fer fram í FÁ og á skurðstofu og 

sótthreinsunardeild LSH.

Framhaldsnámið í öldrunar- og geð-

hjúkrun er búið að hæfnimeta svo það á að 

vera hægt að kenna það víðar í framhalds-

skólum, en bara við Fjölbrautaskólann við 

Ármúla.

Símenntun sjúkraliða: Jöfn og góð 

aðsókn sjúkraliða er á námskeið á vegum 

Framvegis. Sífellt fleiri sjúkraliðar nýta sér 

einmenningstölvur og fjarnám til þátttöku 

í námskeiðum. Mikil og góð fjölbreytni er í 

námskeiðsflórunni og sjúkraliðar almennt 

afar ánægðir með námskeiðin. Eins og 

fyrri ár hefur Helga Dögg Sverrisdóttir, 

sjúkraliði og kennari haft veg og vanda 

að bjóða upp á námskeið fyrir sjúkraliða 

norðan heiða.

Promennt seldi 49% hlut sinn í Fram-

vegis á árinu og keyptu SLFÍ, SFR og StRv. 

þann hluta og er skiptingin í dag, að SLFÍ á 

43,13%, SFR á 43,13% og StRv 13,72% hlut.

Heimsóknir í skóla: Farnar voru 

heimsóknir í skóla á starfsárinu. 

Fjölbrautaskóli Vesturlands á Akranesi 

var heimsóttur, ásamt formanni deildar-

innar á Vesturlandi. Verkmenntaskólinn 

á Akureyri var  heimsóttur og þar var 

einnig formaður Norðurlandsdeildar 

eystra og að lokum var Fjölbrautaskólinn 

við Ármúla sóttur heim, ásamt fulltrúa 

Reykjavíkurdeildar SLFÍ. Mikil og góð 

aðsókn hefur verið í sjúkraliðanámið á 

öllum þessum stöðum og í sumum skólum 

er um tvo bekki að ræða í byrjunar-

áföngum sjúkraliðanámsins.

Íslandsmótið í iðn- og verkgreinum: 

Ýmislegt hefur gengið á varðandi húsnæði 

til að halda Íslandsmótið. Í fyrstunni átti 

mótið að fara fram í Laugardalshöllinni 

í upphafi árs 2016, en ríkið greiddi 

ekki leiguna og misstu móshaldararnir 

húsnæðið. Mótinu var því frestað til loka 

september. Síðar kom í ljós að húsnæðið 

var tvíbókað og á þessari stundu er ekki 

vitað hvort mótið fer fram í nóvember á 

þessu ári eða hvort því verði frestað til 

næsta vors. Fræðslunefndin var búin að 

senda út bréf til þeirra skóla sem hugs-

anlega tækju þátt í keppninni. Ekki voru 

mikil viðbrögð við bréfinu, en eftirfylgni 

þarf þegar í ljós kemur hvenær keppnin 

verður haldin. Breyttar reglur eru í 

keppninni og mega þátttakendur ekki vera 

eldri enn 25 ára, en mega vera útskrifaðir 

sjúkraliðar, ekki bara sjúkraliðanemar eins 

og reglurnar voru.

Vinnustaðanámssjóður: Mikil og góð 

ásókn fyrirtækja er í Vinnustaðnámssjóð 

og getur sjóðurinn ekki orðið við öllum 

óskum þeirra, nema að fá viðbótarframlag 

í sjóðinn. Einnig var farið í gegnum 

umsýslugjaldið sem mönnum þótti orðið 

of hátt. Nýir samningar voru gerðir við 

umsýsluaðila og gjaldið lækkað umtals-

vert. Það er alveg ljóst að ef ríkisvaldið 

ætlar að standa við þau orð að auðvelda 

nemum að komast í verkþjálfun þarf aukið 

fjármagn í sjóðinn.

Fagháskólastig: Í lok mars sl. var 

skipaður verkefnahópur á vegum mennta- 

og menningarmálaráðuneytisins til þess að 

undirbúa fagháskólanám á Íslandi. BSRB 

var beðið að tilnefna í vinnuhópinn og situr 

Birna Ólafsdóttir f.h. BSRB í hópnum. Í 

verkefnalýsingu ráðuneytisins er hópnum 

ætlað að vinna að því að leiða saman skóla 

og atvinnulíf með það fyrir augum að 

til verði fagháskólanámsleiðir sem gefa 

starfsnámsnemendum möguleika á að 

útskrifast með námslok úr viðbótarnámi 

við framhaldsskóla, diplómu og BA/BS 

gráðu úr viðurkenndum háskóla. Hópnum 

er ætlað að skila niðurstöðum fyrir 1. sept-

ember nk. Sjúkraliðar hafa lengið beðið 

eftir því að þessi umræða hæfist þar sem 

framhaldsnám sjúkraliða hefur verið fært 

upp á 4 hæfniþrep (fagháskólastig).

Afgreiðsla erinda: Í maí sl. fékk 

félagið ósk um að koma upplýsingum 

Kristín Helga Stefánsdóttir og Hafdís Dögg Sveinbjarnardóttir á fulltrúaþinginu.

195 sjúkraliðar hjá Virk
Heildarfjöldi þeirra sem sóttu til Virk á síðasta starfsári voru 9. 370 og af þeim 

voru 195 sjúkraliðar. Flestir sóttu endurhæfingu vegna stoðkerfisvandamála.
Heildarfjöldi þeirra sem leituðu til VIRK er 9.370. Fjöldi í reglulegum viðtölum eða 

eftirfylgd: 1.929. Fjöldi þeirra sem hefur lokið þjónustu (útskrifast): 5.390. Fjöldi þeirra 

sem hefur hætt þjónustu: 2.411.
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til félagsmanna SLFÍ um breytt inn-

tökuskilyrði í hjúkrunarfræðideild HÍ. 

Umsækjendur þurfa að hafa lokið sjúkra-

liðanámi og vera að lágmarki 25 ára. Hafa 

5 ára starfsreynslu í minnst 80% starfs-

hlutfalli og hafa að lágmarki 9 einingar í 

ensku, 15 einingar í íslensku og 6 einingar 

í stærðfræði.

Síðast liðið sumar kom út ný kennslubók 

í Hjúkrun 2. Þessi nýja kennslubók er afar 

vönduð og góð aflestrar og löngu tímabær. 

Fleiri námsbækur eru í farvatninu í 

hjúkrun.

Ekki hefur gefist mikill tími til mikillar 

sköpunar í menntamálum síðasta 

starfsár. Á samningsári eru miklar annir 

hjá félaginu og eins var farið í verkfall á 

nokkrum lykilstofnunum ríkisins. Slíkt 

er tímafrekt og annasamt þegar um fátt 

starfsfólk er að ræða. Samt sem áður eru 

sjúkraliðar afar duglegir að sækja sér við-

bótarþekkingu og auknar launatekjur í 

gegnum námskeiðsstundir og vonandi 

verður haldið áfram á sömu braut.

Mikið tilhlökkunarefni er, að nú loksins 

verði farið í að skoða fagháskólastigið sem 

félagið hefur svo lengi barist fyrir og mikill 

áhugi er á hjá sjúkraliðum. Vonandi er að 

það komi eitthvað út úr vinnuhópnum 

sem er farin af stað að skoða þetta mál. Við 

verðum að vona að þetta verði ekki bara 

ein skýrslan í viðbót sem hafnar niður í 

skúffu.

Skýrsla Uppstillinganefndar
Uppstillinganefnd, skipuð 5 félags-

mönnum og 2 varamönnum, skal kosin á 

Fulltrúaþingi til 3 ára.  Kjörtímabilið skal 

fylgja kjörtíma formanns SLFÍ.

Uppstillinganefnd gerir tillögur um 

menn í stjórn, nefndir, ráð og önnur 

störf eða embætti sem fulltrúaþing kýs. 

Uppstillinganefnd skal afla staðfestingar 

viðkomandi einstaklings á því að hann 

gefi kost á sér til starfsins.

Nefndina hafa skipað á liðnu starfsári: 

Jóhanna Traustadóttir, (RVKD) formaður, 

Hafdís Dögg Sveinbjarnardóttir (DSNE), 

Erla Linda Bjarnadóttir (VLD), Þórhildur 

Una Stefánsdóttir (RVKD), Soffía Líndal 

(DSNE). Varamenn: Jóhanna Bjarndís 

Sævarsdóttir (RVKD) og Jakobína Rut 

Daníelsdóttir (RVKD).

Starf uppstillinganefndar fer að mestu 

fram síðustu mánuðina fyrir Fulltrúaþing. 

Í ár bar svo við að Jóhanna Traustadóttir, 

formaður nefndarinnar, sá sig knúna 

að stíga til hliðar vegna veikinda, og fól 

Jakobínu Rut, varamanni nefndarinnar, 

að sjá um samskipti við aðra nefndarmenn 

og halda utan um vinnu nefndarinnar í 

ár. Áður var Jóhanna búin að deila verk-

efnum milli nefndarmanna.

Samskipti nefndarmanna fóru að mestu 

fram í tölvupóstum og síma, sem er 

hentugt þegar til þess er litið að nefndar-

menn koma frá fjórum svæðisdeildum. 

Þetta fyrirkomulag hefur að mestu leyti 

reynst mjög vel.

Auglýst var eftir framboðum til 

nefndarstarfa í byrjun mars, og í lok fram-

boðsfrests höfðu borist þrjú framboð. Þá 

var haft samband við þá nefndarmenn sem 

eru að ljúka kjörtímabili sínu og kannaður 

vilji þeirra til áframhaldandi starfa. Mjög 

ánægjulegt var hversu margir þeirra gáfu 

kost á sér áfram. Þrjú framboð dugðu þó 

ekki til, því nokkuð fleiri gáfu ekki kost á 

sér áfram, og tók þá við vinna við að fylla 

í skörðin með því að leita enn frekar að 

fólki sem hugsanlega væri tilbúið. Og það 

tókst eins og alltaf áður. Áfram var reynt 

að ná sérstaklega til ungra sjúkraliða og fá 

þá í nefndarstörf en það gengur því miður 

erfiðlega.

Tekinn var saman fjöldi nefndarsæta og 

nefndarmanna í síðustu uppstillingu og 

hvernig þau skiptust á milli landshluta-

deilda og einnig má sjá fjölda sjúkraliða í 

hverri landshlutadeild.

Tillaga Uppstillinganefndar í fram-

kvæmdastjórn og starfsnefndir Sjúkraliða-

félags Íslands liggur fyrir og verður 

borin upp til samþykktar á þingi SLFÍ. 

Uppstillinganefndin óskar öllum nefndar-

mönnum heilla á komandi starfsári og 

þakkar þeim sem eru að hætta fyrir vel 

unnin störf.

Sjóðir sjúkraliða
Starfsmenntasjóður/Starfsþróunar-

sjóður: Fram til þessa hefur Sjúkra-

liðafélagið verið aðili að Starfsmenntasjóði 

BSRB. Úthlutanir úr sjóðnum hafa farið 

fram á skrifstofu félagsins og sjóðnum 

síðan sendur reikningur. Úthlutanir úr 

Starfsmenntasjóði og Starfsþróunarsjóði 

hafa farið fram jöfnum höndum eftir 

inneign félagsmanna.

Í síðustu kjarasamningum var samið um 

að sjóðurinn færðist alfarið yfir til félagsins 

og liggur nú fyrir Fulltrúaþinginu að sam-

þykkja lagabreytingar þar sem tekið er á 

Þingfulltrúar að störfum.

Skortur á sjúkraliðum
25. Fulltrúaþing SLFÍ lýsir yfir þungum áhyggjum af vaxandi skorti á sjúkra-

liðum. Hár lífaldur og stutt viðvera nýútskrifaðra í starfi eykur á vandann.
Auka þarf framboð framhaldsnáms sjúkraliða á landsvísu og að störf við hæfi verði 

í boði að námi loknu. Stjórnendur heilbrigðisþjónustunnar verða að leita allra leiða til 

að fjölga í sjúkraliðastéttinni með því m.a. að hvetja og stuðla að því að ófaglærðir nýti 

sér þær námsleiðir sem í boði eru.
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því, á hvern hátt lög félagsins taka utanum 

sjóðinn. Einnig þarf þingið að samþykkja 

sérstaka skipulagsskrá fyrir sjóðinn.

Þar sem úthlutað hefur verið úr báðum 

sjóðunum jöfnum höndum verða birtar 

sameiginlegar upplýsingar um úthlut-

anir úr sjóðunum og fjöldi þeirra styrkja 

til félagsmanna, sem úthlutað hefur 

verið á árinu 2015. Starfsþróunarsjóður 

úthlutaði samtals 23.576.110 krónum og úr 

Starfsmenntasjóði var úthlutað 49.013.483 

krónum. Fjöldi úthlutana voru 1.883

Styrktarsjóður BSRB: Sjóðurinn er 

grundvallaður á samkomulagi BSRB, 

BHM og KÍ annars vegar og fjármálaráð-

herra f.h. ríkissjóðs, Reykjavíkurborgar og 

Launanefndar sveitarfélaga hins vegar frá 

24. október 2000.

Sjóðurinn var stofnaður með reglugerð 6. 

desember 2001 en hóf reglulega starfsemi í 

febrúar 2002. Innheimta iðgjalda hófst frá 

og með 1. janúar 2001. Tekjur sjóðsins árið 

2010 voru 0,75% af heildarlaunum þeirra 

starfsmanna sem undir sjóðinn heyra. 

Aðildarfélög að styrktarsjóðnum eru öll 

félög BSRB nema SFR, Landsamband lög-

reglumanna og Póstmannafélag Íslands. 

Stjórn sjóðsins er kosin á aðalfundi til 

tveggja ára í senn. Hana skipa fimm full-

trúar þeirra félaga sem að sjóðnum standa. 

Varamenn eru tveir.

Styrktarsjóði BSRB er ætlað að greiða 

bætur til sjóðfélaga í slysa- og veikinda-

tilvikum eftir að veikindarétti lýkur hjá 

vinnuveitanda. Sjóðurinn styrktir einnig 

fyrirbyggjandi aðgerðir á sviði heilsu-

eflingar og forvarnir gegn sjúkdómum. 

Stöðugildi við sjóðinn eru þrjú.

Starfsendurhæfingarsjóðurinn Virk: 3,8 

milljarða króna ávinningur var af starf-

semi VIRK Starfsendurhæfingarsjóðs 

árið 2015 samkvæmt skýrslu sem 

Benedikt Jóhannesson tryggingastærð-

fræðingur hjá Talnakönnun vann fyrir 

stjórn VIRK. Niðurstöður fyrri athugana 

Talnakönnunar sýndu að ávinningur af 

starfi VIRK var 11,2 milljarðar króna 2014 

og 9,7 milljarðar á árinu 2013. Í þessu 

samhengi má benda á að rekstrarkostn-

aður VIRK árið 2015 var 2,2 milljarðar, 2 

milljarðar 2014 og 1,3 milljarðar á árinu 

2013.

Hlutverk VIRK er að efla starfsgetu 

einstaklinga í kjölfar veikinda eða slysa 

með árangursríkri starfsendurhæfingar-

þjónustu. VIRK skipuleggur, fjármagnar 

og hefur umsjón með störfum ráðgjafa, 

sérfræðinga og þjónustuaðila sem koma 

að mótun og framkvæmd einstaklings-

miðaðra áætlana í starfsendurhæfingu. 

VIRK metur raunhæfi starfsendurhæf-

ingar og starfsgetu einstaklinga sem 

búa við skerta starfsgetu vegna heilsu-

brests. VIRK nýtir þekkingu, rannsóknir 

og reynslu til að tryggja samþætta, 

árangursríka og örugga þjónustu á sviði 

starfsendurhæfingar og starfsgetumats. 

VIRK stuðlar að auknum rannsóknum 

og þróun á sviði starfsendurhæfingar. 

VIRK stuðlar að samstarfi mismunandi 

aðila sem koma að starfsendurhæf-

ingu einstaklings. VIRK vinnur með 

fagaðilum, fyrirtækjum og stofnunum 

að því skapa fjölbreytt tækifæri fyrir 

einstaklinga með skerta starfsgetu á 

vinnumarkaði.

Minningarsjóður: Ekkert hefur verið 

úthlutað úr sjóðnum þar sem hann hefur 

aldrei náð þeim styrkleika að það sé hægt.

Skýrslur félagsdeilda
Mikil og metnaðarfull vinna hefur 

verið lögð af mörkum til félagsstarfsins 

hjá félagsdeildum SLFÍ. Í ársskýrslunni 

birtist úrdráttur úr skýslum deildanna, en 

nánari frásögn af þeim birtist á heimasíðu 

félagsins og í Sjúkraliðanum, þar á meðal í 

þessu tölublaði.

Bandalag starfsmanna ríkis 
og bæja

Bandalag starfsmanna ríkis og bæja 

eru langstærstu samtök opinberra starfs-

manna á Íslandi. Öll sambönd og félög 

opinberra starfsmanna geta orðið aðilar 

að BSRB. Auk þess eiga rétt til aðildar 

sambönd og félög starfsmanna fyrirtækja 

og stofnana sem starfa í almannaþágu og 

einstaklingar í opinberri þjónustu sem ekki 

eiga rétt til aðildar að neinu bandalagsfé-

lagi. Aðildarfélög BSRB eru  27 talsins og 

er fjöldi félagsmanna rúmlega 20.000. Um 

tveir þriðju félagsmanna eru konur.

BSRB var stofnað 14. febrúar 1942. Á 

skrifstofu BSRB starfa  10 starfsmenn sem 

annast ýmis störf fyrir samtökin og aðildar-

félög þess. Meðal þess sem skrifstofan 

annast er hagfræðiþjónusta og lögfræði-

þjónusta við félögin. Þá gefur bandalagið 

út BSRB-tíðindi og miðlar upplýsingum í 

formi upplýsingablaða til félaganna. Auk 

þess sér skrifstofan um alhliða upplýsinga-

þjónustu við félagsmenn í aðildarfélögum 

BSRB, svo sem upplýsingar um réttindi og 

kjör, samninga og ýmislegt fleira.

Erlent samstarf
EPN - The European Counsil of Practical 

Nurses: Sjúkraliðafélag Íslands er aðili að 

EPN frá upphafi stofnunar sambandsins.

Markmið með sambandinu er að 

tengja saman sjúkraliða í Evrópu, deila 

viðburðum og nýjungum heilbrigðisþjón-

ustunni. EPN heldur fagráðstefnur annað 

hvert ár. Næsta ráðstefna EPN verður 

haldin á Íslandi um mánaðarmótin maí/

júní 2016 og mun hún fjalla um sjálfboða-

vinnu innan heilbrigðiskerfisins.

Krafa vegna aukins
ferðamannastraums

25. Fulltrúaþing SLFÍ krefst þess að aukið fé verði strax sett í heilbrigðiskerfið 

vegna aukins ferðamannastraums um landið. Mikil fjölgun erlendra ferðamanna til 

landsins skapar gríðarlegar tekjur í þjóðarbúið en valda auknu álagi á heilsugæslur, 

sjúkraflutninga, slysadeildir og sjúkrahús landsins. Heilbrigðisþjónustu sem þegar er 

undirmönnuð, ofkeyrð og fjársvelt.

Gunnar Örn Gunnarsson framkvæmdastjóri 
Sjúkraliðafélagsins í ræðustól á Fulltrúa-
þinginu 2016.

Jóna Jóhanna Sveinsdóttir gjaldkeri SLFÍ fer 
yfir ársreikninga félagsins.
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Hjúkrun á íslensku

Aðalbjörg Stefanía Helgadóttir ritstjóri 
kennslubókanna um hjúkrun.

„Bókin Hjúkrun 2. þrep – hjúkrun 
fullorðinna er kennd á öllum sjúkraliða-
brautum framhaldsskólanna og hefur 
fengið mjög góðar móttökur, en hún hentar 
einnig sem ítarefni við kennslu í hjúkrun 
við háskólana í Reykjavík og á Akureyri 
og jafnframt sem fræðsluefni fyrir alla 
sem vilja kynna sér hjúkrun. Bækurnar 
eru mjög aðgengilegar og því líka við hæfi 
almennings sem vill fræðast um tiltekna 
sjúkdóma og meðferð þeirra. Þar er líka 
vísað á margvíslegt ítarefni fyrir þá sem 
vilja kafa enn dýpra ofan í einstök atriði,“ 
segir Aðalbjörg Stefanía Helgadóttir sjúkra-
liði og hjúkrunarfræðingur.

Aðalbjörg er ritstjóri þriggja nýrra bóka 

um hjúkrun en þýðandi bókanna er Jóna 

Dóra Óskarsdóttir. Aðalbjörg starfar bæði við 

hjúkrun og kennslu:

„Ég er fimm barna móðir og fór því frekar 

seint í nám,“ segir hún. „Það eru núna liðin 

tíu ár frá því ég kláraði sjúkraliðanámið og 

fór að vinna sem sjúkraliði á Vökudeild. 

Seinna á því ári, 2006, tók ég stúdentspróf og 

fór árið eftir í hjúkrunarnám og útskrifaðist 

sem hjúkrunarfræðingur 2011.“

Aðalbjörg tók nú í janúar við starfi sem 

deildarstjóri hjúkrunar á Heilsustofnuninni 

í Hveragerði, en er einnig að ljúka meistara-

námi í heilbrigðisvísindum við Háskólann á 

Akureyri.

Skortur á kennsluefni á 
íslensku

„Þetta verkefni hefur verið lengi í undir-

búningi,“ segir Aðalbjörg. „Það hefur skort 

kennsluefni á íslensku um hjúkrun fyrir 

sjúkraliðanema og reyndar líka fyrir hjúkr-

unarnema. Lengi vel var notast við norskar 

kennslubækur og einnig enskar, en það var 

ekki samræmt kennsluefni milli skólanna. 

Því var það að kennslustjórar nokkurra skóla 

með sjúkraliðabrautir fóru að leita að góðu 

kennsluefni erlendis og ákveðið var að ganga 

til samninga við Munksgaard-bókaútgáfuna 

í Danmörku.

Danska sjúkraliðanámið hefur verið 

endurskoðað hin síðari ár, eins og reyndar 

hefur líka verið gert hér á landi í gegnum 

nýja aðalnámskrá sem var tekin í notkun í 

fyrra, en með henni er íslenska sjúkraliða-

námið alveg í samræmi við danska námið. 

Munksgaard-forlagið fór í það að láta semja 

nýtt kennsluefni sem væri í samræmi við 

nýju dönsku námskrána og gaf út nokkrar 

kennslubækur um heilbrigðisfræði, sjúk-

dómafræði, lyfjafræði og hjúkrun, en við 

tökum hjúkrunarþáttinn út í þeim bókum 

sem við erum að þýða og staðfæra á íslensku.

Fyrsta bókin sem kom út í fyrra heitir 

Hjúkrun 2. þrep – Hjúkrun fullorðinna en 

annað þrep vísar til þrepanna í námskránni. 

Bókin sem kemur út í haust er um fyrsta 

þrepið, sem er almenn hjúkrun. Þriðja bókin, 

sem kemur út haustið 2017, mun fjalla 

um öldrunarhjúkrun, en það vantar mjög 

kennsluefni á því sviði, auk þess sem sívax-

andi þörf er fyrir fagfólk með sérþekkingu 

í hjúkrun aldraðra. Þriðja bókin er þannig 

tilraun af okkar hálfu til að efla fagmenntun 

á þessu sviði og bæta í leiðinni ímynd öldr-

unarhjúkrunar í landinu. Það skiptir okkur 

miklu máli að Þróunarsjóður námsganga 

styrkir þetta verkefni.“

Nýta líka íslenska þekkingu
- Hvernig komst þú að þessari útgáfu?
„Það var Guðrún Hildur Ragnarsdóttir, 

kennslustjóri við FÁ, sem bað mig að taka 

að mér að ritstýra þessum bókum. Ég fór 

með framkvæmdastjóra IÐNÚ útgáfu til 

Danmerkur haustið 2013 og við hittum 

þær konur sem sjá um þessa útgáfu hjá 

Munksgaard. Það tókust mjög góðir samn-

ingar við danska fyrirtækið því við fengum 

leyfi til að nota þá kafla sem við töldum henta 

úr tveimur bókanna og búa til þrjár bækur á 

íslensku um hjúkrun. 

Mitt hlutverk sem ritstjóra felst fyrst 

og fremst í því að staðfæra bækurnar, 

til dæmis varðandi lagaumhverfi, fyrir-

komulag tilheyrandi stofnana hér á landi 

og meðferðina sjálfa, og færa þannig efnið 

inn í íslenskt samfélag. Ég er með frábæran 

þýðanda, Jónu Dóru Óskarsdóttir sem býr 

í Sviss, þannig að þetta er samstarf á milli 

landa. Þetta hefur verið mikil vinna en afar 

skemmtileg og ég er stolt af því að taka þátt 

í þessu verkefni. Mér fannst líka gaman 

að þegar fyrsta bókin kom út í fyrra voru 

fimmtíu ár frá því að byrjað var að bjóða 

upp á nám til starfsréttinda sjúkraliða á 

Íslandi, en það var árið 1965. Það var því 

sérlega viðeigandi að á afmælisári íslensks 

sjúkraliðanáms væri gefið út vandað 

kennsluefni í hjúkrun sem hefur verið 

aðlagað og staðfært að íslenskum veruleika 

og leggur lóð á vogarskálar til styrkingar 

faglegra stoða námsins, eflingar fagvit-

undar og gæða hjúkrunarþjónustu meðal 

komandi kynslóða öflugs fagfólks.“

Umhyggja og virðing
- Fyrsta bókin er um 500 blaðsíður að stærð. 

Geturðu lýst efni hennar í stuttu máli?
„Meginmarkmið Hjúkrunar 2. þrep er 

að auka þekkingu á hjúkrun sem byggir 

á umhyggju og virðingu fyrir mannhelgi 

einstaklinga um leið og kenndar eru aðferðir 

sem efla hæfni fagfólks til að veita gæða-

þjónustu,“ segir Aðalbjörg. „Viðfangsefni 

bókarinnar er fræðigreinin hjúkrun og 

undirstöður hennar, almenn hjúkrun, 

sjálfsumönnun, umhyggja við heilbrigðisstörf 

og hjúkrunarferlið. Í kjölfarið er umfjöllun 

um verklegar aðferðir við aðhlynningu og 

einn kafli er helgaður faglegri umgengni við 

sjúklinga af erlendum uppruna. Kaflar 8 til 

17 fjalla hver og einn um tiltekið líffærakerfi, 

tilheyrandi vanda og klínísk hjúkrunarvið-

fangsefni. Lokakafli bókarinnar er helgaður 

hjúkrun sjúklinga með verki.

Flestir kaflanna eru þýddir og stað-

færðir, en einnig er tekið inn kennsluefni 

sem þróað hefur verið hér á landi. Það á 

til dæmis við um kaflann um sár og sára-

meðferð sem er byggður á sérþekkingu 

Guðbjargar Pálsdóttur, hjúkrunarfræðings á 

Landspítalanum, sem er helsti sérfræðingur 

okkar á því sviði, og kafla um faglega 

umhyggju sem byggir á verkum Sigríðar 

Halldórsdóttur, prófessors á Akureyri, en 

allir sem eitthvað hafa lesið um hjúkrun á 

Íslandi kannast við hennar verk.“
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Hætturnar við að 
einkavæða þjónustu
Er einkarekstur í heilbrigðisþjónustu 

almannahagur? Ef einkarekstur í opinberu 
heilbrigðiskerfi takmarkar getu og svigrúm 
stjórnvalda til að taka stefnumarkandi 
ákvarðanir um forgangsröðun og skipulag 
kerfisins í þágu almannahagsmuna, þá er 
stutta svarið við spurningu málþingsins 
NEI, sagði dr. Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir 
í fyrirlestri sínum á málþingi ASÍ og BSRB 
sem haldið var á Hótel Natura í Reykjavík 
3. maí síðastliðinn.

Í skeleggu erindi sínu minnti Sigurbjörg 

á að yfirlýst meginmarkmið einkarekinnar 

heilbrigðisþjónustu í opinberum kerfum sé að 

auka skilvirkni þjónustunnar með því að virkja 

kosti einkarekstrar til að ná fram aukinni hag-

kvæmni og auknum gæðum, að auka valkosti 

sjúklinga og að veita þannig opinberum stofn-

unum aðhald í formi ákveðinnar samkeppni. 

En benti jafnframt á að heilbrigðiskerfið hefur 

fleiri markmið en skilvirkni og gæði.

Jöfnuður og hagkvæmni
Hvers vegna viljum við opinbera fjár-

mögnun heilbrigðiskerfisins?

Með opinberri fjármögnun er þeirri fjár-

hagslegu áhættu sem fylgir því að veikjast 

eða slasast dreift á mill heilbrigðra og 

sjúkra, yngra fólks og eldra fólks og þeirra 

efnameiri og efnaminni, sagði Sigurbjörg. Í 

heilbrigðiskerfum sem fjármögnuð eru með 

almennum sköttum hefur betur tekist til við 

að ná og viðhalda markmiðum um jöfnuð 

og halda kostnaði í skefjum.

Hún benti hins vegar á að opinber heil-

brigðiskerfi væru ekki gallalaus:

Þegar ríkið er nánast eitt um veitingu 

þjónustunnar er það í einokunaraðstöðu. 

Slík staða getur gert þjónustuna óskilvirka 

sökum skorts á aðhaldi frá samkeppni eða 

samanburði, getur haft tilhneigingu til að 

mynda biðlista, getur haft neikvæð áhrif á 

starfsánægju og getur hamlað nýsköpun.

Einkavæðing þjónustunnar
Sigurbjörg taldi upp mismunandi 

tegundir heilbrigðiskerfa:

A. Opinber fjármögnun - opinber þjónusta.

B. Opinber fjármögnun – einkarekin 

þjónusta. 

C. Einkafjármögnun – opinber þjónusta. 

D. Einkafjármögnun – einkarekin þjónusta.

E. Einka- og opinber fjármögnun – opinber 

þjónusta og einkarekin þjónusta.

Hún nefndi sem dæmi um opinbera 

fjármögnun einkarekstrar í heilbrigð-

isþjónustu á Íslandi endurhæfinguna 

á Reykjalundi (SÍBS), hjúkrunar- og 

dvalarheimili aldraðra (DAS, Skjól o.s.frv.), 

áfengismeðferð SÁÁ, læknastofur heim-

ilislækna og tvær heilsugæslustöðvar, 

rannsókna- og myndgreiningarþjónustu og 

sérgreinalæknastofur.

Í þessari þróun megi sjá hvernig einka-

rekstur hefur afmáð tengslin milli þjónustu 

og fjármögnunar – og þar með grafið 

undan vitundinni um hlutverk og þátt hins 

opinbera í mikilvægi þjónustunnar.

Einkarekstur læknisþjónustu í opinberum 

heilbrigðiskerfum er einkavæðing – það er 

einkavæðing þjónustu, sagði Sigurbjörg. 

Einkavæðing þjónustu er ekki það sama og 

einkavæðing fjármögnunar. En einkavæðing 

þjónustunnar hefur í vaxandi mæli leitt til 

einkavæðingar á fjármögnun til dæmis með 

þjónustugjöldum frá sjúklingum og einka-

fjármögnun í formi fjárfestinga í tækjum, 

búnaði og húsnæði.

Hættur einkarekstrar
Með einkafjárfestingum lækna skapast 

viðskiptahagsmunir innan kerfisins 

og kröfur koma fram um arðgreiðslur. 

Viðskiptahagsmunir lækna breyta eigin-

leikum og „eðli“ kerfisins. Væntingar og 

hvatar hafa meiri áhrif. Stjórnvöld hafa með 

hefðbundnum aðferðum minni stjórn á þróun 

kerfisins og kostnaði þjónustunnar. Stjórntæki 

eru eina leiðin fyrir stjórnvöld til að stýra 

einkarekinni þjónustu. Kerfið þarf að skoða 

í ljósi hugtakanna eftirspurn og framboð og 

hafa í huga að í heilbrigðiskerfum er fram-

boðið ekki óháð eftirspurninni.

Sem viðskiptahagsmuni innan opinberra 

heilbrigðiskerfa nefndi hún lyfjaiðnaðinn og 

lyfjafyrirtæki, hátækniiðnað á sviði grein-

ingar- og lækningatækja, rannsóknar- og 

myndgreiningarþjónustu og sérgreinalækn-

ingar á einkastofum.

Sigurbjörg taldi upp ýmsar hættur 

sem fylgja einkarekstri í opinberum heil-

brigðiskerfum, þar á meðal að ekki verði 

beitt viðeigandi stjórntækjum og að 

framboðsleidd eftirspurn verði eftir læknis-

þjónustu. Hún nefndi einnig hættuna 

á oflækningum og rjómafleytingum í 

Dr. Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir flytur erindi sitt á ráðstefnunni.

Á niðurskurðartímum hafa 
aðgerðir stjórnvalda bitnað 
harðar á opinberri þjónustu 

en einkarekinni
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einkarekstrinum sem myndi leiða til aukins 

einingakostnaðar opinbera kerfisins. Einnig 

að erfiðara verði að ná markmiðum um gæði 

og öryggi, þjónustan verði dreifð og brota-

kennd þjónusta og kerfislæga heildarsýn 

á þjónustu skortir, en það sé ávísun á 

stefnurek og stefnubresti.

Niðurskurður bitnar á opin-
berri þjónustu

Á niðurskurðartímum hafa aðgerðir 

stjórnvalda bitnað harðar á opinberri 

þjónustu en einkarekinni, sagði Sigurbjörg 

og nefndi tölur því til sönnunar:

Frá 2004 til og með 2012 jukust heildar-

útgjöld til heilbrigðismála um 1,61% á 

raunvirði. Sem hlutfall af heildarútgjöldum 

stóðu útgjöld til heilsugæslu í stað (10%), 

en útgjöld til sjúkrahúsa drógust saman úr 

49% í 40%. Útgjöld vegna lyfjakostnaðar 

hækkuðu úr 9% í 12%. Útgjöld til sérgreina-

lækninga utan sjúkrahúsa hækkuðu um 1%.

Frá apríl 2011 til loka desember 2013 

störfuðu sérgreinalæknar utan sjúkrahúsa 

án nýrra samninga við Sjúkratryggingar 

Íslands. Á tímabilinu þurftu sjúklingar að 

greiða hækkun umfram það gjald sem gilti 

í apríl 2011 úr eigin vasa. Hlutdeild sjúk-

linga í gjaldinu hækkaði úr 30% í 40% í lok 

tímabilsins. Þessi hækkun á gjaldskrá sér-

greinalækna var yfirtekin af ríkinu og kom 

fram á fjárlögum árið eftir, sagði Sigurbjörg.

Hvernig þarf að bregðast 
við?

Ef aukinn einkarekstur heilsugæslunnar 

eykur stórlega vægi og áhrif einkahags-

muna innan kerfisins, og ef það leiðir til 

þess að svigrúm og geta stjórnvalda til að 

forgangsraða og skipulegga þjónustu kerf-

isins í þágu almannahagsmuna minnkar, þá 

þurfa stjórnvöld að hafa skipulagða áætlun 

til að sporna við þessum áhrifum og fylgja 

þeim áætlunum fast eftir, sagði Sigurbjörg.

Hún lagði áherslu á að stjórnvöld mættu 

ekki gefa eftir skipulagsvald sitt með því 

að láta nýjum einkareknum heilsugæslu-

stöðvum eftir að ákveða staðsetningu 

stöðvanna.

Heimilislækningar á landinu eiga að 

þjóna því hlutverki að vera stjórntæki 

hins opinbera við þjónustustýringu innan 

kerfisins, þ.e. verði hinn raunverulegi 

fyrsti viðkomustaður sjúklinga innan kerf-

isins. Stjórnvöld þurfa samhliða að draga 

úr greiðslum til sérgreinalækninga utan 

sjúkrahúsa í áföngum, en beini þess í stað 

„kaupum“ sínum á slíkri þjónustu inn í opin-

beran rekstur á göngudeildum sjúkrahúsa, 

sagði dr. Sigurbjörg.

Útgjöld hins opinbera til heilbrigðismála

- sem hlutfall af vergri landsframleiðslu

Útgjöld hins opinbera til heilbrigðismála hafa minnkað verulega sem hlutfall af lands-
framleiðslu það sem af er á þessari öld.

Bein heilbrigðisútgjöld heimila

- sem % af heildartekjum heimilis

Spurt var í landskönnun Rúnars Vilhjálmssonar um heilsu og lífshætti Íslendinga 
árið 2015: Finnst þér að hið opinbera eigi að leggja meira fé, minna fé eða óbreytt fé til 
heilbrigðisþjónustu miðað við það sem nú er? Yfirgnæfandi meirihluti íslensku þjóðar-
innar vill leggja meira fé til heilbrigðisþjónustunnar.

Á að auka eða minnka fjármagn til heilbrigðisþjónustu?

Kostnaður heimilanna vegna heilbrigðisþjónustu verður sífellt stærri hluti af tekjum 
heimilanna. Gröfin eru byggð á fyrirlestri Rúnars Vilhjálmssonar sem nánar er rakinn 
á næstu blaðsíðu.

Hvað borgar ríkið og hvað borga sjúklingar?

Hlutdeild sjúklinga í kostnaði við heilbrigðisþjónustuna hefur aukist hin síðari ár og 
voru 18,9% prósent árið 2014.
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Fresta læknisþjónustu
vegna kostnaðarins

Félagsleg heilbrigðiskerfi byggja á grunn-
gildum um samábyrgð, sanngirni og gæði 
þjónustu. Í félagslegum kerfum er þjónustan 
fyrst og fremst fjármögnuð og starfrækt af 
hinu opinbera. Yfirgnæfandi stuðningur er 
við félagslegt heilbrigðiskerfi á Íslandi, bæði 
hvað varðar opinbera fjármögnun og rekstur. 
Þessi viðhorf hafa farið vaxandi á undan-
förnum árum, sagði Rúnar Vilhjálmsson 
prófessor í erindi sínu á málþinginu um 
einkarekstur í heilbrigðisþjónustunni.

Fram kom að mestur er stuðningur 

almennings við opinberan rekstur stærri 

rekstrareininga (s.s. sjúkrahúsa og heilsu-

gæslustöðva), auk tannlækninga barna.

 Þrátt fyrir þetta hefur íslenska heilbrigð-

iskerfið færst frá kjörmynd hins félagslega 

heilbrigðiskerfis á undanförnum árum með 

einkavæðingu innan kerfisins, bæði í formi 

einkafjármögnunar og einkareksturs, sagði 

Rúnar. Rekstrarleg einkavæðing heilbrigðis-

þjónustunnar hefur bæði átt sér stað innan 

heilsugæslunnar, og frá heilsugæslunni til 

sérfræðiþjónustunnar.

Fresta vegna kostnaðar
Heilbrigðisútgjöld á Íslandi hafa hækkað 

sem hlutfall af heimilistekjum, sagði Rúnar. 

Útgjaldabyrði vegna heilbrigðisþjónustu er 

hæst á heimilum ungs fólks og námsmanna, 

atvinnulausra og fólks utan vinnumarkaðar, 

lágtekjufólks, langveikra og öryrkja. Af eins-

tökum sjúklingahópum eru krónutöluútgjöld 

vegna læknishjálpar og lyfja hæst meðal 

krabbameinssjúklinga, taugasjúklinga og 

geðsjúklinga.

Hann sagði að hlutfall þeirra sem fresta 

læknisþjónustu á 6 mánaða tímabili hafi staðið 

í stað síðan 2006 (22%), en ástæður frestana 

hafi þó breyst. Fleiri fresta nú læknisþjónustu 

vegna kostnaðar við þjónustuna og vegna 

þess að þeir vita ekki hvert þeir eiga að leita 

í kerfinu.

Andstætt viðhorfum almenn-
ings

Frumvarp ráðherra um greiðsluþátttöku-

kerfi setur þak á komugjöld sjúklinga, en 

færir gjöld milli sjúklingahópa gæti því aukið 

frestun heilbrigðisþjónustu að mati Rúnars 

sem sagði að varast ætti millifærslukerfi af 

þessu tagi.

Hann benti einnig á að áform ráðherra 

um heilsugæsluna fela í sér einkavæðingu 

sem samræmist ekki viðhorfum almennings 

heldur ganga á skjön við viðhorf almenn-

ings til rekstrarumhverfis heilsugæslunnar. 

Áformaður samkeppnismarkaður í heilsu-

gæslunni gæti bitnað á heildstæðri og sam-

felldri þjónustu sem er þó meginmarkmið 

góðrar heilsugæslu. Þá sé alls ekki ljóst að hann 

auki gæði þjónustunnar þar sem samkeppnis-

markaðir í heilbrigðisþjónustu snúast einkum 

um magn og verð þjónustu og geta beinlínis 

bitnað á gæðum þjónustunnar. Einnig sé 

óvíst að einkavæðing fjölgi heimilislæknum. 

Aðrar leiðir að því markmiði (t.d. námsstöður, 

skuldbindandi námsstyrkir, greiðslufyrir-

komulag og starfsaðstaða lækna) samræmist 

betur félagslegum heilbrigðiskerfum.

Framangreind áform leiða í ljós að ráðherra 

heilbrigðismála getur gert veigamiklar breyt-

ingar á rekstrarumhverfi heilbrigðisþjón-

ustunnar án þess að bera þær undir Alþingi, 

sagði Rúnar. Þar styðst ráðherra við heim-

ildarákvæði laga um heilbrigðisþjónstu og 

sjúkratryggingar sem þyrfti að skoða nánar.

Leiðir til að styrkja kerfið
Í erindi sínu fjallaði Rúnar einnig um leiðir 

til að styrkja stoðir félagslegs heilbrigðiskerfis 

Íslendinga á næstu árum og benti meðal 

annars á eftirfarandi aðgerðir.

• Efla almannatryggingakerfið og lækka lyf-

jakostnað og komugjöld  sjúklinga frá því 

sem nú er.

• Setja þak á heildarkostnað heimila vegna 

heilbrigðisþjónustu.

• Styrkja heilsugæsluna og efla persónuleg 

tengsl sjúklinga við fagfólk  hennar, ekki 

einungis læknana heldur einnig annað 

sérmenntað fagfólk.

• Bæta aðbúnað sjúklinga og starfsmanna 

innan þjónustustofnana.

• Auka nálægð þjónustunnar, t.d. með 

vinnustaðaþjónustu, heilsugæslu í fram-

haldsskólum og sérfræðingaheimsóknum 

á   heilsugæslustöðvar.

• Efla teymisvinnu innan þjónustustofnana.

• Auka samfelluna í heilbrigðisþjónust-

unni, með auknu samstarfi stofnana og 

þjónustuaðila.

• Halda einkavæðingu heilbrigðisþjón-

ustunnar í skefjum, bæði  varðandi 

eignasölu, einkafjármögnun og einka-

rekstur.

Rúnar Vilhjálmsson prófessor flytur erindi sitt 
á málþinginu.

Yfirgnæfandi meirihluti Íslendinga vill að heilbrigðisþjónustan eigi fyrst og fremst að vera 
rekin af ríki og sveitarfélögum.
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Heiladauði og
líffæragjöf

Í síðasta vinnustaðanáminu mínu  var ég 
á Gjörgæsludeild í Fossvogi. Lokaritgerð 
mín fjallar um heiladauða og líffæra-
gjafir og vonast ég til að fleiri öðlist betri 
þekkingu á hugtakinu heiladauði, hvernig 
heiladauði er skilgreindur og líffæragjöf í 
kjölfar andláts. Ég gerði einnig könnun á 
Facebook þar sem ég lagði fyrir nokkrar 
spurningar um heiladauða og líffæragjöf.

Einstaklingur telst látinn þegar allri heila-

starfsemi er lokið. Þrátt fyrir að heilinn sé 

hættur að virka er hægt að halda líkam-

anum „lifandi“ með vélum, það er að segja 

eins og flestir þekkja lifandi líf, hjartsláttur 

og öndun. En þegar heilinn hættir starf-

semi stöðvast starfsemi annarra líffæra. 

Heiladauði verður þegar súrefnisskortur til 

heila verður það mikill að starfsemi hættir. 

Einstaklingar geta orðið fyrir súrefnisskorti 

án þess að verða heiladauðir, ef súrefn-

isskortur er ekki of mikill eða stendur ekki 

yfir of lengi. Súrefnisskortur til heila getur 

orðið í aðgerð, í slysi og af völdum sjúkdóma 

og höfuðáverka.

Andlátspróf
Löggjöfin kveður á um hvernig á að stað-

festa að heilastarfsemi sé hætt.

Samkvæmt lögum þarf að beita tvenns-

konar greiningaraðferðum og framkvæmd 

þeirra þarf ávallt að vera framkvæmd af 

tveimur læknum, taugaskurðlækni og 

taugalækni og með tveggja tíma milli-

bili. Ef einhver vafi leikur á greiningu um 

heiladauða eða ef sjúklingur hefur verið 

svæfður í lengri tíma, ber að framkvæma 

æðamyndatöku. Einnig ef ættingjar óska 

þess. Þegar síðasta prófi er lokið telst það 

andlátsstundin.

Samkvæmt sænskum reglum og lögum 

þarf brottnám líffæra hjá líffæragjafa að 

fara fram innan við 24 klukkustundum frá 

úrskurði um heiladauða. Þessar reglur gilda 

ekki hérlendis, engar kröfur eru gerðar um 

þetta og því engin fyrirstaða gegn því að 

bíða lengur, sér í lagi ef aðstandendur óska 

þess að hafa meiri tíma.

Teymi frá Svíþjóð
Hvaða líffæri er hægt að gefa?

Oftast þegar rætt er um líffæragjöf er 

átt við hjarta, lungu, lifur, bris og nýru. 

Brottnám hornhimnu augans má líka telja 

sem líffæragjöf. Blóð og blóðmergur eru 

endurnýjanlegir hlutar af líkamanum sem 

fellur því ekki undir líffæragjöf.

Teymi sérfræðinga kemur frá Svíþjóð og 

sér um brottnám líffæra og eru þau flutt 

beinustu leið til Svíþjóðar. Þar er sérteymi 

fyrir hjartað og sú aðgerð er framkvæmd 

fyrst og hjartateymið bíður ekki eftir hinu 

teyminu heldur fer beint af stað, það er 

vegna þess að hjartað er talið einungis hafa 

fimm klukkustunda líftíma utan líkama og 

er því mjög brýnt að koma því sem fyrst 

á réttan stað. Seinna teymið tekur önnur 

líffæri og fer með þau. 

Teymið samanstendur af sérfræði-

læknum og hjúkrunarfræðingum og hver 

læknir hefur sitt líffæri til að sjá um.

„Norrænt samstarf er um líffæragjafir 

undir merki ígræðslustofnunarinnar Scandia-

transplant sem starfrækir  líffærabanka. 

Líffæri sem Íslendingar gefa fara í líffæra-

banka Scandiatransplant en ígræðla þeirra 

fer oftast fram á samstarfssjúkrahúsi okkar 

á Norðurlöndum sem nú er Sahlgrenska 

háskólasjúkrahúsið í Gautaborg.“ (nyra.is)

Samkvæmt lögum númer 16/1991 má 

taka líffæri úr látnum einstaklingi liggi 

samþykki hans fyrir, en þrátt fyrir þessi lög 

er það samt ekki svo einfalt. Í dag geta allir 

sem vilja skráð sig sem líffæragjafa gert 

það á vef Landlæknis, en það er samt alltaf 

atkvæði aðstandenda sem gildir. 

En þökk fyrir mikla og opna umræðu nú 

í dag um líffæragjöf, vita aðstandendur oft 

af því ef einstaklingur hefur tekið ákvörðun 

um að vera eða vera ekki líffæragjafi og 

virða oftast þá ákvörðun. 

Ástæður sem hindra líffæragjöf er HIV, 

lifrasjúkdómar, eitrun, kulnun og miklar 

truflanir á saltbúskap og efnaskiptum 

líkamans.

Aðstandendur
Þegar grunur er um heiladauða er mik-

ilvægt að útskýra verkferlið vel fyrir 

aðstandendum, útskýra taugaskoðunina 

og hvað hugtakið heiladauði merkir og 

hvernig er staðið að ákvörðun í því. Eins 

eru margir sem skilja þetta einfaldlega ekki 

vegna þess að öndun og hjartsláttur er enn 

til staðar en með vélrænum hætti. Erfitt 

getur verið fyrir aðstandendur að sætta sig 

við andlát eftir staðfestan heiladauða þegar 

það finnur hjartað slá og heyrir öndun. 

Æskilegt er að sjúkrahúsprestur sé með í 

umönnun aðstandenda og mikilvægt er að 

bjóða uppá þjónustu hans snemma í ferlinu.

Þegar aðstæður leyfa ber að upplýsa 

aðstandendur um möguleikann á líffæragjöf 

og kanna grundvöll fyrir því. Ef frumkvæði 

Andrea Björnsdóttir skrifaði ritgerðina.

Merki Skandiatransplant sem var stofnað fyrir 
forgöngu Norðurlandaráðs.
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kemur frá aðstandendum um líffæragjöf 

skal að sjálfsögðu veita allar upplýsingar og 

styðja við þá ákvörðun ef hún er tekin. Ef 

aðstandendur eru á móti líffæragjöf eða eru 

ósammála innbyrðis skal virða það skilyrðis-

laust. Sama gildir um ef aðstandendur draga 

samþykki sitt um líffæragjöf til baka. Taka 

ber tillit til óska ættingja í einu og öllu og gefa 

þeim nægan tíma til að taka sína ákvörðun, 

eins að taka tillit til allra aðstæðna.

Mikilvægt er að sýna öllum aðstandendum 

samúð og hlýju, reyna að vera til staðar eins 

og mögulegt er. Þrátt fyrir litla vitneskju um 

ástandið er samt gott að vita af starfsmanni til 

staðar. Einhver er betri en enginn.

Skortur á þekkingu
Samkvæmt könnun sem ég gerði kom í 

ljós að fólk þekkir ekki hugtakið heiladauði 

þrátt fyrir að halda það, og hér held ég að 

það skipti miklu máli. Þrátt fyrir ítarlegar 

útskýringar frá læknum um heiladauða 

getur verið erfitt að meðtaka þær. 

Þetta sýnir mikilvægi þess að ræða þessa 

afdrifaríku ákvörðun við sína nánustu.

Ég gerði könnun í gegnum Google sem 

ég dreifði svo á ýmsa hópa á Facebook. Þar 

var ég að kanna hvort almenningur þekki 

hugtakið Heiladauði og hvort almenn-

ingur telji að einstaklingur geti lifað með 

heiladauða.

Það kom mjög skýrt í ljós að almenningur 

telur sig þekkja hugtakið heiladauði en 

gerir það í raun og veru ekki, því það telur 

einstakling geta lifað með heiladauða. 558 

manns tóku þátt í könnunni, 73,8% sögðust 

þekkja hugtakið heiladauði, og 57% töldu 

að einstaklingur gæti lifað með heiladauða.

Með þessari ritgerðavinnu komst ég 

að mun meiru um bæði heiladauða og 

líffæragjöf en ég vissi áður, og hvernig 

afstaða almennings gagnvart líffæragjöf 

og heiladauða er. Ég er reynslunni ríkari 

og þakka öllu starfsfólki á Gjörgæsludeild 

í Fossvogi kærlega fyrir alla kennsluna 

sem ég var svo heppin að hljóta þar, og 

kennurum mínum í FB.

Sahlgrenska háskólasjúkrahúsið í Gautaborg.

Nemendur sem fluttu erindi á Málstofu FB. Neðri röð frá vinstri: Sadikshya Bohora, Jeenisha 
Gurung og Alfa Markan Elfarsdóttir. Miðröð frá vinstri: Ásgerður Birna Halldórsdóttir, 
Brynhildur Helgadóttir, Svava Andrea Arnardóttir, Örn Danival Kristjánsson og Elva Björt 
Sigtryggsdóttir. Efri röð frá vinstri: Valdís Ösp Gísladóttir, Heiðrún Kristín Axelsdóttir, 
Andrea Björnsdóttir, Bryndís Ósk Birgisdóttir, Unnur Sigurbjörnsdóttir, Karolis Strasunskas, 
Katrín Brynja Björgvinsdóttir, Kolbrún Siv Freysdóttir, Ástrós Ingvarsdóttir, Fanney Viktoría 
Kristjánsdóttir og Stella Eyrún Sigurbaldursdóttir. Á myndina vantar Guðfinnu Magneu 
Clausen, Ingimundu Hersisdóttur og Rebekku Hlíðkvist Ingadóttur.

Tuttugu nemar fluttu
erindi á málstofu FB
Sjúkraliðabraut Fjölbrautaskólans í 

Breiðholti er öflug braut þar sem kennsla 
fer fram bæði í dag- og kvöldskóla. Vorönn 
2016 voru 54 nemendur á sérdeildum í Vin 
305, síðasta vinnustaðanámi sjúkraliða. 
20 nemendur í dagskóla fluttu áhugaverð 
erindi fimmtudaginn 28. apríl í Sunnusal 
FB frá klukkan 10-15 að viðstöddum fjölda 
gesta.

En af hverju málstofa? 
Tilgangur er tvíþættur. Annars 

vegar verður námið markvissara því 

nemendur safna saman þekkingu sinni, 

kunnáttu og færni í stuttu erindi. Hins 

vegar að sýna fram á umfang námsins 

og miðla því til annarra nemenda. Á sér-

deildum hitta þau sérfræðinga, sérhæft 

starfsfólk, sem er ómetanlegt tækifæri 

fyrir nemendur að geta speglað í þeirri 

sérþekkingu hið bóklega nám og tengja 

það hinu verklega.

Auk þess með því að gera lokaskrefin í 

sjúkraliðanáminu sýnileg á þennan hátt, 

bæði með málstofuerindi sem og birtingu 

á verkefnum í sjúkraliðablaðinu, gerir 

þetta námið merkilegra og skýrara fyrir 

öðrum nemendum sjúkraliðabrautar FB.

Nemendur þurfa að standa fyrir máli 

sínu, þekkingu sinni og geta skilgreint 

hvað þau voru að skrifa og af hverju við-

fangsefnið var valið. Það eykur víðsýni 

þeirra og þekkingu en kannski fyrst og 

fremst eflir það sjálfstraust þeirra og 

skilning á námi sínu.

Hér í blaðinu eru stuttir útdrættir úr 

fimm afar áhugaverðum erindum.

Ágústa Jóhannsdóttir framhaldsskóla-
kennari, ljósmóðir, hjúkrunarfræðingur og 
ráðgjafi á Fjölskyldumiðstöð Reykjavíkur, 
hefur umsjón með vinnustaðanámi nemenda 
á sérdeildum og kennir samfélagshjúkrun í 
FB.
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Nærgætni og færni 
í samskiptum

Lokaverkefni mitt í sjúkraliðanámi í FB 
fjallar um mikilvægi góðra og faglegra 
tengsla við skjólstæðinga sem og aðstand-
endur. Ég horfi gagnrýnum augum á 
tengslamyndun þar sem ég hef verið 
beggja megin borðs, bæði sem sjúklingur 
og sem heilbrigðisstarfsmaður.

Langanir, þarfir og þrár sjúklingsins 

er það mikilvægasta í okkar starfi og við 

viljum að honum vegni svo vel að við 

sjáum sem minnst af honum! Því að sjúk-

lingur sem fer heim og er heilbrigðari en 

hann var áður er okkar markmið!

Tengslamyndun
Nærgætni og færni í samskiptum skipti 

höfuðmáli. Tengslamyndun inniheldur öll 

þau samskipti sem við eigum við sjúkling. 

Og tengslin byrja að myndast á fyrsta augna-

bliki samskipta. Við þurfum þess vegna að 

vanda okkur því það getur brugðið til beggja 

átta í tengslamyndun og þau geta orðið stirð 

og erfið eða traust og góð.

Með markvissri tengslamyndun byggjum 

við upp traust milli okkar og sjúklingsins. 

Við göngum inn á stofu sjúklings og vegum 

og metum ástand og útlit sjúklingsins eins 

og meðvitundarástand, húðlit og hegðun. 

En sjúklingur og aðstandendur hans eru að 

gera hið sama gangvart okkur.

Hvernig ætli sjúklingnum líði nú undir 

þessum grandskoðandi augum okkar 

jafnvel án þess að við höfum kynnt okkur? 

Til að byggja góð tengsl þurfum við að 

gefa af okkur og hugsa um hvernig við 

viljum að sjúklingar upplifi okkur.

Af hverju ætti sjúklingur að segja okkur 

frá hlutum sem honum finnst vera óþarfir 

en skipta kannski miklu máli í bataferlinu, 

ef honum finnst við ekki hafa tíma fyrir sig 

eða ekki hafa áhuga á sér? Við megum ekki 

gleyma að við erum að vinna með mann-

eskjur en ekki dauða hluti. Við eigum því að 

rækta betur hæfileikann til tengslamynd-

unar svo sjúklingar upplifi bandamann 

sem þeir geti treyst.

Áhugi og virk hlustun
Þegar við kynnum okkur skiptir almenn 

kurteisi miklu máli, bjóða fram hægri hönd, 

bjóða góðan daginn, brosa, segja nafnið 

okkar, hver við erum og segja frá því hvað 

við ætlum að gera. Með því byggjum við 

upp ramma utan um hvers sjúklingur má 

vænta frá okkur.

Í samtalinu þurfum við að sýna áhuga og 

nota virka hlustun þar sem að þú endur-

segir í eigin orðum það sem sjúklingurinn 

segir. Með því gefur þú til kynna að þú 

sért að meðtaka upplýsingar og að skilja 

það sem sagt er. Það er því mikilvægt að 

gefa fólki tíma til að segja frá og leyfa því 

að upplifa þolinmæði, fordómaleysi og 

skilning. Ef við sýnum hluttekningu án 

fyrirfram mótaðra skoðanna, þá byggjum 

við upp traust sem er mikilvægt til að fá 

heildarmynd af veikindum og aðstæðum 

sjúklinga fyrir utan sjúkrahúsið. Hvað 

gerðist áður en viðkomandi kom inn, af 

hverju kom hann inn, er eitthvað sem að 

hefði verið hægt að fyrirbyggja?

Þegar sjúklingur kemur inn á heilbrigð-

isstofnun er hann varnarlaus gagnvart 

veikindum sem hafa tekið völdin, hann 

hefur því ríka þörf fyrir að finna að hann 

skipti máli þar sem hann upplifir jafnvel að 

hann sé búinn að missa sjálfstæði sitt. Því er 

mikilvægt að hann geti unnið með fagfólki 

til að ná aftur heilsu. Til að hann vilji vinna 

með okkur þarf hann að upplifa traust, 

öryggi, samkennd, umhyggju og fá von um 

bata. Ef þetta meðferðarsamband myndast 

er sjúklingur mun móttækilegri fyrir því 

sem þarf að gera. Þegar sjúklingur upplifir 

að heilbrigðisstarfsfólk tekur ekki bara 

ákvarðanir fyrir hann, heldur að hann ráði 

einhverju þá verður öll meðferð og hjúkrun 

mun auðveldari því að flæði upplýsinga 

verður gott og óhindrað. Vinnan sem við 

leggjum upp með skilar sér margfalt til 

baka.

Í rannsóknum hefur komið fram að það 

að spyrja sjúklinginn „hvað finnst þér um 

það“ eða „hvernig myndir þú vilja hafa 

það“ bætir samskiptin mikið og sjúklingur 

upplifir sig hafa meiri stjórn og verður því 

öruggari og það getur stytt legutímann.

Þar sem sjúklingur tekur virkan þátt í 

ákvörðunum og finnur eigið vægi þá verða 

færri árekstrar hvort heldur við hann eða 

aðstandendur.

Aukin vellíðan í starfi
Fagmennskan getur einnig gefið  heil-

brigðisstarfsmönnum sem eru vel að sér í 

tenglsamyndun margt, sjálfstraust og færni 

sem skilar sér í vellíðan í starfi, fjarvistum 

fækkar og starfsgeta vex því þau upplifa 

tilgang vinnunnar og vellíðan af því að 

hjálpa öðrum.

Niðurstaða mín er augljóslega sú að 

þörfin fyrir góð tengsl við sjúklinga er 

mikilvæg og skila sér í bættum starfsháttum 

og árangri. Með bættari starfsháttum sé ég 

fyrir mér mun upplýstara umhverfi sem 

eykur líkurnar á bata og árangri og hvernig 

best sé að taka ábyrgð á eigin heilsu og 

bæta hana. Það er því í höndum okkar 

allra að efla hæfni okkar til öflugra tengsla-

myndunar hvort sem það er í daglegu lífi 

eða sem fagfólk því það mun bæta öryggi 

og vellíðan sjúklinga.

Tengslamyndun inniheldur öll þau samskipti 
sem við eigum við sjúkling.

Fanney Viktoría Kristjánsdóttir höfundur rit-
gerðarinnar.
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Neysla vímuefna
á meðgöngu

Sem útskriftarnemi af sjúkraliðabraut frá 
Fjölbrautaskólanum í Breiðholti vann ég 
lokaverkefnið mitt í framhaldi af verknámi 
sem ég tók á móttökugeðdeild 33A. 
Verkefnið mitt bar yfirskriftina „Fíknivandi 
ófrískra kvenna, framtíð og horfur barna 
þeirra.“ 

Með verkefninu langaði mig að skoða 

hvaða áhrif neysla á meðgöngu hefur á ófædd 

börn og eins skoða hvernig þessum börnum 

reiðir af hvort sem þau eru send til fósturfjöl-

skyldna eða foreldrar þeirra fái tækifæri til 

að ala þau upp. En ef upp koma mál þar sem 

heilsu eða lífi ófædds barns er stefnt í hættu 

vegna neyslu móður, er farið fram á vistun á 

deild undir eftirliti heilbrigðisstarfsfólks og 

þær konur innlagðar  á deild 33A.

Nauðungarvistun
Í 30. grein barnaverndarlaga sem fjallar um 

úrræði þungaðra kvenna kemur fram að ef 

ófrísk kona stofnar heilsu eða lífi ófædds barns 

í hættu með líferni sínu getur barnavernd farið 

fram á sviptingu sjálfræðis í því skyni að koma 

konunni til meðferðar á viðeigandi stofnun.

Ef til þess kemur að ófrískar konur séu 

nauðungavistaðar á 33A er auðvitað stóra 

spurningin sú hvernig málum barna þeirra er 

háttað eftir fæðingu hvort sem farið er fram 

á varanlegt eða tímabundið fóstur strax eftir 

fæðingu. Í 27. grein barnaverndarlaga sem 

fjallar um vistun barns utan heimilis segir að ef 

brýnir hagsmunir barns mæla með því getur 

barnavernd gegn vilja foreldra kveðið á um að 

barn skuli vera kyrrt á þeim stað þar sem það 

dvelst í allt að tvo mánuði eða tekið af heimili 

í allt að tvo mánuði og ráðstafað í fóstur, á 

stofnun eða annara úrræða leitað. Einnig 

getur nefndin tryggt að viðeigandi rannsóknir 

séu gerðar á barninu og veita því nauðsynlega 

meðferð og aðhlynningu.

Skaðleg neysla
Flestir vita og gera sér grein fyrir að öll 

neysla kvenna á meðgöngu á áfengi og 

vímuefnum getur verið skaðleg og jafnvel lífs-

hættuleg fóstrinu. Mikilvægt er að nærast og 

drekka vel ásamt því að borða fjölbreytta og 

holla fæðu, til að stuðla að eðlilegum þroska 

fósturs. Neysla áfengis og vímuefna getur 

valdið margskonar kvillum og valdið barninu 

skaða ævilangt.

Í mínu verknámi skoðaði ég hvort algengt 

væri að einstaklingar sem dveldu á deildinni 

ættu fósturfjölskyldur. En ég tók eftir því og 

einnig var starfsfólk á deildinni sammála um 

að það væri frekar algengt. Og því velti ég 

því fyrir mér hvort fósturbörn foreldra sem 

glímdu við áfengis eða vímuefnavanda væri 

í meiri hættu á að feta sömu leið og kynfor-

eldrar sínir.

Guðrún Kristinsdóttir prófessor við Háskóla 

Íslands gerði viðtalsrannsókn á árunum 

2002-2004 af reynslu barna og ungs fólks af 

langtímafóstri á vegum barnaverndarnefndar. 

Úrtakið var 16 einstaklingar á aldrinum 17-29 

ára. Spurt var um reynslu þeirra frá bernsku og 

stöðu þeirra þegar rannsóknin var gerð, raddir 

þeirra áttu þannig að koma því á framfæri 

hvaða merkingu það hefur fyrir ung börn að 

vera send í fóstur. Flestir foreldrar þessara 

barna áttu það sameiginlegt að hafa átt við 

alvarlegan geð- og/eða félagslegan vanda að 

stríða sem leiddi til þess að barnavernd greip 

inn í. Þeim börnum sem leið vel í fóstrinu 

voru ánægð og höfðu tengst fósturforeldrum 

sínum og voru þakklát fyrir samveru þeirra og 

hjálp. Öðrum börnum leið ekki vel í fóstrinu 

en þau voru t.d. kvíðin, óörugg og söknuðu 

jafnvel kynforeldra sinna. Sama er að segja 

um skólagöngu, sumum börnunum gekk vel í 

skóla á meðan öðrum gekk illa í námi og voru 

jafnvel lögð í einelti. 

En í fáum tilvikum höfðu börnin reglulega 

umgengni við kynforeldra sína og systkini 

ef þau voru til staðar. Þau lýstu m.a. tilfinn-

ingum eins og söknuði, sorg og reiði. Staða 

einstaklinganna var breytileg en nokkrir 

sýndu mikinn styrk og festu í núverandi lífi 

en aðrir höfðu ekki eins mikla festu, glímdu 

við margskonar erfiðleika og lifðu við erfiðar 

aðstæður. 

Ýmis úrræði
FMB teymið stendur fyrir foreldrar, 

meðganga og barn og er þverfaglegt teymi 

sem ætlað er fólki sem eiga von á barni 

og foreldrum með barn á fyrsta ári. Saga 

foreldis eða foreldra með geð-, fíkni- eða 

félagslegan vanda sem gæti leitt til vanda 

við tengslamyndun við barnið. Verkefnið er 

samstarf milli geð-, kvenna- og barnasviðs 

Landspítala. Markmið þjónustunnar er 

að vinna með tengslamyndun foreldra og 

barns.

Úrræðin sem eru í boði eru t.d. lyfjameð-

ferð, viðtalsmeðferð, slökun, fíknimeðferð, 

parameðferð, tengslaefling og hugleiðsla 

svo eitthvað sé nefnt. Ef innlagnar er þörf 

leggjast móðir og barn inn á deild 33C en 

33A ef móðirin er í neyslu. Ef ekki er þörf 

á innlögn fer meðferðin fram á göngu-

deild geðdeildar, kvennadeildar eða á 

Hvítabandinu. Þessi hópur er mjög við-

kvæmur og öll úrræði fyrir hann er góð 

fjárfesting fyrir foreldra, börn þeirra og sam-

félagið í heild.

Gott aðgengi er að heimildum og svo 

virðist sem mikill áhugi sé á þessum málum 

því margar lokaritgerðir hafa verið skrifaðar 

og rannsóknir gerðar um fíknivanda ófrískra 

kvenna og afleiðingar þess á ófædd börn 

þeirra. Hins vegar er mun minna til af heim-

ildum er varða það hvernig þessum börnum 

reiðir af. Þótt svo að barnið sjálft sé að sjálf-

sögðu alltaf í fyrsta sæti þarf líka að horfa 

á aðrar hliðar eins og kostnað samfélagsins. 

Það er því hagur barnsins, fjölskyldu þess 

og samfélagsins að halda vel utanum þær 

konur sem berjast við fíknina á meðgöngu 

og sem gæti haft varanlegar líkamlegar og 

andlegar afleiðingar fyrir börn þeirra. 

Heiðrún Kristín Axelsdóttir höfundur rit-
gerðarinnar.
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Víðtæk meðferð 
við meðvirkni

Verkefni mitt fjallar um alkóhólisma og 
meðvirkni.

Alkóhólismi er sjúkdómur sem hefur 

áhrif á líkamsstarfssemi, geðheislu og 

persónuleika fólks sem og alla fjöl-

skyldumeðlimi. Einnig hefur hann áhrif 

á ættingja og vini þess sem er haldinn 

sjúkdómnum.

Meðvirkni er eitt algengasta fræðilega 

hugtakið sem snertir fjölskyldur sem eiga 

við áfengis- og eða vímuefnavanda að stríða. 

Meðvirkni er mynstur sem þróast helst hjá 

ástvinum alkóhólista eða fíkla, það er óheil-

brigð hegðun þar sem sá meðvirki reynir 

fyrst og fremst að stjórna öðrum í umhverfi 

sínu frekar en að stjórna sjálfum sér.

Meðvirkur einstklingur trúir því að 

hann geti haldið stjórninni með viljastyrk 

sínum en þegar það tekst ekki, reynir hann 

annaðhvort betur eða gefst upp og fyllist 

þá vonleysi og vanmáttarkennd.  Með 

umhyggju sinni reynir hinn meðvirki að 

hjálpa, en sú hjálpsemi þróast yfir í sjúklega 

áráttu sem virkar öfugt við áætlunina og 

í kjölfarið gefur sá meðvirki, alkanum 

aðstæður til að halda neyslu sinni áfram.

Stöðug streita
Sá sem er meðvirkur á erfitt með að 

upplifa gott og heilbrigt sjálfsmat, í kjölfarið 

verður hann tilfinningalega háður öðrum og 

þarf alltaf samþykki annarra.

Meðvirkni fylgir mikil andleg vanlíðan og 

eiga einstaklingar sem þjást af meðvirkni oft 

erfitt með að mynda tilfinningaleg tengsl og 

traust.

Meðvirkur einstaklingur býr við stöðuga 

streitu í umhverfi sínu og fer í kjölfarið að 

finna fyrir sívaxandi kvíða, þunglyndi og 

sektarkennd. Líkamleg einkenni koma 

einnig fram vegna streitunnar vöðvabólga, 

síþreyta og maga- og ristil vandarmál. Hann 

einangrast félagslega og getur þróað með 

sér hegðunarvandarmál og geðvandarmál 

eins og kvíðaraskanir og persónuleikarask-

anir. Timmen L. Cermak fræðimaður telur 

að meðvirkni sé það alvarlegt ástand að 

hana ætti að flokka með DSM III greiningar-

kerfinu undir persónuleikaröskun.

Í meðvirku sambandi við alkóhólista er sá 

meðvirki alltaf að hylma yfir hversu mikil 

neyslan er, sá meðvirki getur ekki slitið sam-

bandinu og finnst hann alltaf þurfa að hugsa 

um  og hafa vit fyrir honum.

Meðvirkur einstaklingur gerir allt til 

að þóknast og eru þarfir og langanir við-

komandi mikilvægari en þarfir annarra 

fjölskyldumeðlima.

Fjögur skref meðvirkni
Fjölskyldan þóknast oft öll í meðvirkni 

til að hafa frið á heimilinu, hún tekur þátt í 

feluleiknum um hversu mikil neyslan er og 

í kjölfarið getur alkóhólistinn drukkið inni á 

heimilinu.

Talið er að þróun fjölskyldu í meðvirkni 

gerist í fjórum skrefum.

Fyrsta skref er afneitun þar sem fjöl-

skyldan trúir því ekki uppá ástvin sinn að 

hann sé að veikjast, hún réttlætir hegðun 

hans og hylmir yfir neysluna. Samhliða 

því reynir hún að halda andliti út á við og 

stjórna hegðun og líðan alkans. Fjölskyldan 

telur sig vera með tök á aðstæðum og líður 

nokkuð vel á fyrsta stiginu.

Annað stig er stjórnunarstig þar sem fjöl-

skyldan byrjar að viðurkenna vandarmálið 

að hluta til, en það er ekki viðurkennt utan 

fjölskyldunnar svo feluleikurinn heldur 

áfram. Meðvirka fjölskyldan gerir allt til að 

lækna alkann með því að hafa áhrif á hegðun 

hans, en það eru ekki samræmdar aðgerðir 

heldur reyna allir fjölskyldumeðlimir sínar 

aðferðir. Vanlíðan hjá fjölskyldunni eykst, 

hún verður ósamheldin og ósætti brjótast 

úr. Oft fer alkinn í meðferð á þessu stigi og 

býr til falskar væntingar hjá fjölskyldunni. 

Þriðja stig er einangrun og er erfiðasta stigið 

fyrir fjölskylduna. Þá skynja fjölskyldumeð-

limir að viðbrögð þeirra hafa ekki náð 

tilætluðum árangri og alkinn heldur áfram að 

vera virkur í drykkjunni. Afleiðingarnar eru 

vonleysi og fjölskyldumeðlimum  finnst þeir 

hafa brugðist. Fjölskyldan bregst við með því 

að einangra sig félagslega og tengsl við aðra 

rofnar, samverustundum fækkar og áhuga-

málum er ekki sinnt. 

Síðasta stig þróunar í meðvirkni er 

upplausn en þá hættir fjölskyldan að vera 

til sem fjölskylda. Maki alkóhólistans finnur 

sér ný verkefni sem eru yfirleitt utan fjöl-

skyldunnar, börnin flýja heimilið og mynda 

sína eigin fjölskyldu. Aftenging við fíkilinn á 

sér stað á þessu stigi.

Sérhæfð meðferð
Rannsóknir hafa sýnt að meðvirkur 

einstaklingur þarf sjálfur á sérhæfðri 

meðferð að halda alveg eins og alkinn. 

Í bataferlinu er lögð mikil áhersla á að 

byggja upp sjálfstraust og sjálfsvirðingu 

sem og heilseflingu til að vinna gegn 

streitueinkennum.

Meðvirkir einstaklingar verða að fá 

innsýn í vandann og finna þörf til að 

breyta lífi sínu. Meðferð gegn meðvirkni 

er víðtæk og þarf að taka á öllum þáttum 

í lífi einstaklingsins. Fyrst þarf sá meðvirki 

að viðurkenna fíkn ástvina sinna og 

hvernig það hefur áhrif á fjölskyldulíf. 

Nauðsynlegasta skrefið í bata hjá með-

virkum einstaklingi er að hann hætti allri 

hegðun sem miðar að því að forða fíklinum 

frá því að falla eða reyna að stjórna neyslu 

og lifnaðarháttum hans.

Bati við meðvirkni næst ekki fyrr en látið 

er af þeirri hegðun.

Margt er í boði við meðvirkni og má þar 

nefna sjálfshjálparhópa eins og AlAnon og 

CoDA sem hjálpar fólki með hópfundum 

að ná innsýn í ástand sitt og í sameiningu er 

hjálpast að út úr meðvirkninni.

Valdís Gísladóttir höfundur ritgerðarinnar
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Hugræn atferlismeðferð
við þunglyndi og kvíða
Hugræn atferlismeðferð er samsett 

úr tveimur eldri meðferðum sem eru 
atferlismeðferð og hugræn meðferð. 
Atferlismeðferð hafði áður verið notuð við 
þunglyndi en tilgangurinn var að hjálpa 
skjólstæðingi að efla virkni og framtaks-
semi. Bandaríski geðlæknirinn Aaron Beck 
var sá sem tengdi saman hugræna meðferð 
og atferlismeðferð og nefndi hana hugræna 
atferlismeðferð. 

Hugræn atferlismeðferð (HAM) er 

meðferðarúrræði sem hefur mikið verið rann-

sakað og er mikið notað af sálfræðingum, 

geðhjúkrunarfræðingum og geðlæknum í 

dag, en meðferðin byggir á árangursríkum 

aðferðum sem auðvelda fólki að takast á við 

erfiðar tilfinningar og hegðun. Meðferðin 

byggist á samspili milli hugsana, tilfinninga 

og hegðunar og skoðað er hvernig hugsanir 

og hegðun hafa áhrif á líðan og líkamlegt 

ástand fólks. Hugsanir, tilfinningar, hegðun 

og líkamlegt ástand virka oft hvert á annað 

og leiðir til þess að fólk lendir í nokkurs 

konar vítahring sem það festist í. Með því 

að auka virkni er hægt að rjúfa þennan víta-

hring þar sem aukin virkni leiðir oft til áhuga 

og ánægju og þar af leiðandi betri líðan.

Hugsun og hegðun
Markmið meðferðar er að fá fólk til að 

tileinka sér hugsun og hegðun sem bætir 

líðan þeirra og aðstæður. Tengslin milli 

hugsana og tilfinninga eru skoðuð og reynt er 

að fá einstaklinginn til að finna þær hugsanir 

sem valda vanlíðan og sjá þær á raunsæjan 

hátt svo hægt sé að hafa áhrif á þær og breyta 

þeim.

Meðferðin fer fram sem samtalsmeðferð 

bæði í hópum og einstaklingsviðtölum 

og er algengast að meðferðin sé um það 

bil tíu til tuttugu skipti. Viðkomandi fær 

heimaverkefni sem unnin eru á milli með-

ferðartíma og byggja þau á því að gera 

hugsanaskráningu og virknidagbók yfir 

vikuna. Í hugsanaskráningunni er leitast 

eftir hugsanavillum þar sem hugsanir eru 

endurmetnar til þess að fá fólk til ná  valdi 

á hugsunum sínum og um leið og hugsan-

irnar verða raunsæjar og eðlilegar verður 

líðan betri. Þegar líður á meðferðina er 

farið yfir hvaða hugsanir það eru sem koma 

endurtekið fram og leitað er eftir samhengi 

í þeim sem hægt er að vinna úr.

Virknidagbókin er til þess að auka virkni 

einstaklingsins þar sem hann skrifar niður 

hvað hann gerir yfir daginn og með því getur 

hann aukið virkni sína. Heimaverkefnin í 

meðferðinni eru mjög mikilvæg en þau geta 

ráðið úrslitum um árangur meðferðar því 

virkni einstaklings í meðferðinni skiptir öllu 

máli. 

Þunglyndi og kvíði
Meðal algengustu sálrænu vandamála sem 

fólk glímir við er þunglyndi og hefur tíðni 

tilfella þar sem fólk er greint með þunglyndi 

aukist síðastliðin ár. Viss einkenni þurfa að 

vera til staðar til að hægt sé að greina einstak-

ling með þunglyndi og eru þau helstu depurð 

og áhugaleysi. Önnur einkenni geta verið til 

staðar eins og til dæmis þróttleysi þar sem 

einstaklingur er stöðugt þreyttur og getur 

átt erfitt með að framkvæma hversdagslega 

hluti og athafnir. Svefn getur raskast þar 

sem annaðhvort sefur fólk of lítið, á erfitt 

með að sofa eða að svefninn verður of mikill. 

Matarlyst getur einnig raskast, minni áhugi 

á kynlífi, fólk verður eirðarlaust, grátgjarnt, 

framtakslaust, einbeiting verður erfiðari og 

sjálfsvirðing verður minni en alvarlegustu 

einkennin eru sjálfsvígshugsanir og hugsanir 

um dauðann. Einstaklingar sem þjást af 

þunglyndi skynja, túlka og rifja upp atburði 

á neikvæðan hátt þannig að þeir eru líklegri 

til þess að taka eftir neikvæðum hlutum í 

umhverfi sínu og líklegri til þess að túlka 

allar upplýsingar á neikvæðan hátt. 

Endurtekið hefur verið sýnt fram á sam-

greiningu milli þunglyndis og kvíða en tveir 

þriðju þeirra sem greinast með þunglyndi 

greinast einnig með kvíða og helmingur af 

þeim sem greinast með kvíða greinast einnig 

með þunglyndi. Kvíði er eðlilegt tilfinningaá-

stand sem flestir kannast við til dæmis þegar 

próf er í vændum en almenn kvíðaröskun er 

mun alvarlegri en sá kvíði eða áhyggjur sem 

fólk finnur fyrir dags daglega. Einstaklingar 

með almenna kvíðaröskun finna fyrir viðvar-

andi áhyggjum og spennu sem eiga sér ekki 

endilega eðlilegar skýringar. Áhyggjurnar 

geta verið til dæmis af fjárhag, framtíð, 

samskiptum og velferð ættingja en með 

áhyggjum er átt við neikvæðar hugsanir, 

efasemdir eða hugsanir um að allt gæti farið 

úrskeiðis í framtíðinni en oftast á viðkom-

andi einstaklingur erfitt með að hafa stjórn á 

þessum áhyggjum. 

HAM hjálpar mörgum
Gerðar hafa verið rannsóknir á því hvaða 

meðferðir eru áhrifaríkar gegn þunglyndi og 

kvíðaröskun og hefur komið í ljós að hugræn 

atferlismeðferð hjálpar mörgum og er sú 

árangursríkasta en mælt er með að nota hana 

sem fyrsta úrræði í meðferðum við þunglyndi 

og kvíðaröskun. Einkenni hjá viðkomandi 

einstakling sem glímir við þunglyndi og 

kvíðaröskun minnka töluvert í meðferðinni 

og haldast stöðug eftir að meðferð lýkur. 

Mikilvægt er fyrir einstakling að fjöl-

skyldan sé til staðar fyrir viðkomandi og 

veiti stuðning og skilning á sjúkdómnum og 

meðferðinni. Þolinmæði og virðing þeirra 

skiptir sköpum sem og virk hlustun og góð 

samskipti því þá finnur viðkomandi að hann 

standi ekki einn. Vilji einstaklingsins um að 

ná bata skiptir höfuð máli sem og virkni hans 

í meðferðinni en ekki er hægt að neyða neinn 

til þess að fá hjálp. Það er í lagi að fá hjálp ef 

maður þarf á henni að halda og þá er gott að 

vita góð meðferðarúrræði. Einstaklingur þarf 

ýmis verkfæri til að vinna í sjálfum sér alveg 

eins og hann þarf verkfæri til að smíða hús. 

Bryndís Ósk Birgisdóttir höfundur ritgerðar-
innar.
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Ársskýrsla Reykjavíkurdeildar 2014-2015

Fundir, gönguferðir 
og skemmtanir

Suðurlandsdeild, Suðurnesjadeild, 
Reykjavíkurdeild og Vesturlandsdeild 
buðu til haustferðar í Kerlingarfjöll 
í september. Í ferðina mættu um 100 
sjúkraliðar og var stemmingin einstak-
lega góð í hópnum þrátt fyrir ekki neitt 
spennandi veður, segir í ársskýrslu 
stjórnar sem Jóhanna Traustadóttir, 
formaður Reykjavíkurdeildarinnar, flutti 
á aðalfundi 24. nóvember síðastliðinn.

Í ársskýrslunni kemur eftirfarandi meðal 

annars fram um starfsemi deildarinnar: 

Stjórn Reykjavíkurdeildar hefur fund-

að að jafnaði einu sinni í mánuði. Farið 

var í mikla vinnu ásamt kjörstjórn 

Reykjavíkurdeildar við að fá trúnaðar-

menn til að koma kjörbréfum sínnum í lag 

fyrir verkfall SLFÍ, SFR og LL.

26. nóvember var hinn árlegi 

Evrópudagur sjúkraliða. Að þessu sinni 

var tveimur viðburðum slegið saman og 

litlu jólin haldin hátíðleg. Á litlu jólunum 

var boðið upp á upplestur úr nokkrum 

jólabókum, ljúfan jólasöng og píanótón-

list. Um tónlistina sá Stefán H. Henrýsson 

píanóleikari og Ólafía Jensdóttir sá um 

sönginn. Allir fóru heim ánægðir að loknu 

góðu kvöldi.

Í byrjun desember var ákveðið að fara 

aftur af stað með gönguferðirnar og var 

ákveðið að þessu sinni að ganga kringum 

Bessastaðatjörn undir leiðsögn Ragnhildar 

Eyjólfsdóttur.

Fulltrúar Reykjavíkurdeildar voru 

viðstaddir útskriftir sjúkraliða frá 

Fjölbrautaskólanum í Ármúla og 

Fjölbrautaskólanum í Breiðholti, afhentu 

blóm og lykilinn ásamt heillaóskum frá SLFÍ 

og buðu nýútskrifaða sjúkraliða velkomna 

í hópinn. Það útskrifuðust 3 sjúkraliðar úr 

Fjölbrautaskólanum í Ármúla og 18 sjúkra-

liðar úr Fjölbrautaskólanum í Breiðholti 

eða samtals 21 sjúkraliði.

Síðasta verk stjórnarinnar og nefndar-

manna Reykjavíkurdeildar á síðasta 

ári var að sjá um pökkun á vaktabók-

inni og félagsskírteininu og gera klárt til 

útsendingar til félagsmanna.

Opið hús og Þorrablót
Í janúar bauð Reykjavíkurdeildin upp á 

opið hús í húsakynnum SLFÍ þar sem við-

burðadagatal fyrir árið var lagt fram.

Þann 6. febrúar var boðið til veislu með 

því að halda þorrablót í nýrri félagsmið-

stöð SLFÍ. Mjög góð mæting var á blótið 

og allir skemmtu sér konunglega. Boðið 

var upp á fjölbreytt skemmtiatriði að 

ógleymdu hinu stórglæsilega happa-

drætti. Maturinn kom frá Múlakaffi og 

stóð alveg undir væntingum. Toppurinn 

á kvöldinu var þegar Raggi Bjarna og 

Þorgeir Ástvalds sungu og spiluðu fyrir 

hópinn og að sjálfsögðu söng Raggi 

Bjarna með afmælisbarni dagsins Huldu 

Hönnu Jóhannesdóttur „Kenndu mér að 

kyssa rétt.“ Að lokum var slegið upp smá 

Sjúkraliðar ganga á Kerlingarfjöll. Fremst á myndinni eru Jóna Jóhanna Sveinsdóttir, Jóhanna 
Traustadóttir, formaður Reykjavíkurdeildar, og Hulda Ragnarsdóttir.

Í ferðina mættu um 
100 sjúkraliðar og var 

stemmingin einstaklega 
góð í hópnum
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dansleik þar sem Júlla diskó sá um fjörið. 

Stjórn Reykjavíkurdeildar þakkar öllum 

þeim sjúkraliðum sem mættu á viðburðinn 

kærlega fyrir frábært kvöld. 

Þann 16. febrúar átti að fara í fyrstu 

göngu ársins en vegna veðurs var henni 

frestað um nokkra daga. Gengið um 

Öskjuhlíðina undir leiðsögn Ragnhildar 

Eddu Eyjólfsdóttur. Fáir mættu í þessa 

göngu vegna breyttrar dagsetningar og 

lélegs veðurs dagana á undan.

62 sjúkraliðar útskrifuðust
Á 1. maí baráttudegi verkalýðsins var gengið 

með fána félagsins í kröfugöngu verkalýðsins 

niður á Ingólfstorg þar sem útifundurinn fór 

fram. Góð þátttaka var í göngunni og voru 

sjúkraliðar nokkuð áberandi í hvítu sjúkra-

liðapeysunum í göngunni. Fánaberi í ár var 

Ingibjörg Jóhannsdóttir.

Fulltrúaþing SLFÍ var haldið 14. maí og 

átti Reykjavíkurdeildin þar 12 fulltrúa.

22. maí voru fulltrúar Reykjavíkurdeildar 

viðstaddir útskriftir sjúkraliða frá Fjöl-

brautaskólanum í Ármúla og Fjölbrauta-

skólanum í Breiðholti, afhentu þeim blóm 

og lykilinn ásamt heillaóskum frá SLFÍ og 

buðu nýútskrifaða sjúkraliða velkomna 

í hópinn. Það útskrifuðust 18 sjúkra-

liðar úr Fjölbrautaskólanum í Ármúla 

og 23 sjúkraliðar úr Fjölbrautaskólanum 

í Breiðholti eða samtals 41 sjúkraliði. Á 

þessu ári hafa því 62 sjúkraliðar útskrifast 

úr Fjölbrautaskólanum í Ármúla og 

Fjölbrautaskólanum í Breiðholti. 

Þann 4. júní var vorferð Eftirlaunadeildar 

SLFÍ og fóru Birna Helgadóttir og 

Ragna Ágústsdóttir með fyrir hönd 

Reykjavíkurdeildarinnar þar sem 

formaður deildarinnar var vant við látinn. 

Farið var að þessu sinni um Suðurnesin 

og Suðurstrandavegur keyrður til baka og 

deginum lauk svo á kvöldverði í Rauða 

húsinu á Eyrarbakka.

Fjölmenn ferð í Kerlingar-
fjöll

Suðurlandsdeild, Suðurnesjadeild, 

Reykjavíkurdeild og Vesturlandsdeild 

buðu til haustferðar í Kerlingarfjöll 

í september. Í ferðina mættu um 100 

sjúkraliðar og var stemmingin einstak-

lega góð í hópnum þrátt fyrir ekki neitt 

spennandi veður. Ferðin hófst með 

mætingu á BSÍ klukkan 8.00 þar sem 

Kristín Á. Guðmundsdóttir formaður 

SLFÍ og Gunnar Örn Gunnarsson 

framkvæmdastjóri SLFÍ komu og héldu 

kjaramála- og samstöðufund í rútunum. 

Ferðin lá síðan á Selfoss þar sem sjúkra-

liðar úr Suðurlandsdeildinni slógust með 

í förina. Eftir að hafa stoppað aðeins við 

Gullfoss var haldið af stað inn á hálendið 

í átt að Kerlingarfjöllum. Stoppað var á 

einum stað á leiðinni, við vörðu sem er 

við veginn, því þar eiga allir sem fara 

þarna um að setja einn stein í vörðuna 

og er það talið vera heillamerki. Þegar í 

Kerlingarfjöll var komið var gengið inn í 

skála og fengið sér hressingu og að henni 

lokinni var farið með rútunum upp í 

fjall þar sem gangan hófst þrátt fyrir að 

ennþá væri hvasst, rigning og haglél. 

Ákveðið var að fara eina mjög stutta 

gönguferð niður í Hveradali og með 

rútunni til baka og eina langa göngu 

frá Hveradölum og til baka í skálann en 

sú ganga tók um 3 klukkustundir. Að 

Góð þátttaka var í göngunni 
og voru sjúkraliðar nokkuð 
áberandi í hvítu sjúkraliða-

peysunum

Sjúkraliðar tóku þátt í kröfugöngu í Reykjavík fyrsta maí og fylktu liði undir fánum félagsins.

Fimm nefndir Reykjavíkurdeildar
Fræðslu- og skemmtinefnd:

Meðal verkefna hennar er að mæta við útskrift sjúkraliða 

og færa þeim rósir og hamingjuóskir frá félaginu og sjá um 

félagsstarfsemi deildarinnar. Þar sitja 5 sjúkraliðar.

Fjáröflunarnefnd:
Nefndin sér um fjáröflun til fræðslu og menningarstarfa 

deildarinnar. Þar sitja 3 sjúkraliðar.

Uppstillinganefnd:
Nefndin fer á stjá þegar haustar og leitar uppi áhugasama 

sjúkraliða til starfa í stjórn og nefndum deildarinnar í stað 

þeirra sem hætta. Þar sitja 3 sjúkraliðar og 2 varamenn.

Kjörstjórn:
Ný nefnd í Reykjavíkurdeildinni, en hlutverk hennar er að 

sjá um undirbúning atkvæðagreiðslu um kjör formanns og 

annast aðrar atkvæðagreiðslur eða kosningar í deildinni. 

Þar sitja 3 sjúkraliðar og 2 til vara.

Kjaramálanefnd:
Nefndin tók að sér að sjá um þátttöku félagsins á baráttu-

degi verkalýðsins í Reykjavík. Þar sitja 4 sjúkraliðar auk 

formanns deildarinnar sem er sjálfkjörin.
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göngu lokinni var slegið upp veislu og 

boðið upp á grillkjöt og meðlæti. Eftir 

matinn var nokkurskonar kvöldvaka. 

Hans fararstjóri var búinn að gera texta 

sem heimfærður var á sjúkraliða við 

lagið Waltzing Mathilda og var hann 

sunginn við undirspil Vallýjar sjúkra-

liða. Á kvöldvökunni þökkuðu formenn 

deildanna sem stóðu að ferðinni fyrir 

góða mætingu og skemmtilega ferð og 

tóku jafnframt áskorun um að endurtaka 

þetta árið 2016 og var ákveðið að fara þá 

um Snæfellsnesið. Að kvöldvöku lokinni 

var haldið heim á leið um klukkan 21:30 

og komið í bæinn um miðnætti.

Sá leiðinlegi atburður varð í ferðinni 

að einn sjúkraliði meiddist, en hún 

fauk í vindhviðu á járnstöng og var 

flutt í bæinn seinna um kvöldið. Stjórn 

Reykjavíkurdeildar sendi henni blóm og 

konfekt með óskum um góðan bata.

Fundir og þing
Þann 3. október fóru Jóhanna 

Traustadóttir formaður Reykjavíkur-

deildar og Jóna Jóhanna Sveinsdóttir 

gjaldkeri á 40 ára afmælishátíð Fjölbrauta-

skólans í Breiðholti og færðu sjúkraliða-

brautinni heillaóskir og blómvönd fyrir 

hönd Sjúkraliðafélags Íslands.

Þann 12. október birtist ályktun Reykja-

víkurdeildar á fréttasíðu Morgunblaðsins, 

en þar lýsti stjórn deildarinnar megnustu 

hneykslun á þeirri lítilsvirðingu sem 

sjúkraliðum var sýnd af fjármálaráðherra 

í kjarabaráttunni.

14. og 15. október var starfsnefnda-

fundur, fundur með BSRB–þingfulltrúum, 

trúnaðarráðsfundur og félagsstjórnar-

fundur Sjúkraliðafélags Íslands. Vegna 

yfirvofandi verkfalls og vinnu í undan-

þágunefnd SLFÍ og SFR gat formaður 

Reykjavíkurdeildar ekki setið þessa fundi 

en Jóna Jóhanna og Jakobína Rut mættu á 

fundina.

28.-30. október var BSRB þingið haldið á 

Nordica Hótel og átti Reykjavíkurdeildin 

þar nokkra fulltrúa.

Að lokum vil ég þakka öllum þeim 

sjúkraliðum sem starfa í stjórn og nefndum 

á vegum deildarinnar fyrir alla þá vinnu 

sem þeir hafa lagt á sig. Þakkir vil ég færa 

Eddu Þöll sem er núna að hætta í stjórn 

deildarinnar. Að endingu þakka ég fyrir 

mig og öllum þeim sjúkraliðum sem hafa 

verið duglegir að mæta á viðburði deildar-

innar og vona ég að fleiri komi á næstu 

viðburði, sagði Jóhanna Traustadóttir, 

formaður Reykjavíkurdeildar SLFÍ, í 

skýrslunni.

Sjúkraliðasöngurinn í 
Kerlingarfjallaferðinni

Í ferðinni til Kerlingarfjalla í september sungu sjúkraliðar 
eftirfarandi söng við lagið Waltzing Mathilda: 

Ef að þú sjúkraliði leiður ert á lífinu
Löngun öll búin og taugarnar með.
Rífðu þig upp úr amstrinu og kífinu.
Æddu til fjalla þá geturðu séð

Að
Betra er á fjöllum
Hjá konum og köllum
Koma þau öllu að nýju í lag
Því vistin á öræfum eykur fjör og styrkir þrótt
öræfin skulum við gista í nótt.

Vinnur á spítala daginn út og daginn inn
Dómharða sjúklinga hlustandi á
Hundleið orðin á öllu þessu auminginn
Æddu til fjalla og þá munt þú sjá
Að
Betra er á fjöllum………..

Vinnan er mikil og launin eru allt of lág
Lífið er erfitt og hjúkkan er frek
Veit ekki lengur hvað „stjórnvöld“ eru nú að spá
Æddu til fjalla það eykur þitt þrek
Því
Betra er á fjöllum………..

Stöndum nú saman þótt baráttan hún verði löng
Styðjum hvor aðra um bjartari tíð
Látum öll leiðindi hverfa fyrir gleði og söng
Lokum nú á þetta leiðinda stríð.
Því betra er á fjöllum………..

Það var vel við hæfi að slá upp kvöldvöku í Kerlingarfjöllum
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Ársskýrsla Suðurnesjadeildar 2014-2015

Álag og óánægja
sjúkraliða á HSS

„Kristín Á. Guðmundsdóttir formaður 
Sjúkraliðafélags Íslands og Gunnar Örn 
Gunnarsson framkvæmdastjóri félagsins 
komu og héldu fund með sjúkraliðum 
á HSS vegna óánægju og mikils álags á 
sjúkraliða á stofnuninni,“ sagði Viktoría 
Magnúsdóttir formaður Suðurnesjadeildar 
í skýrslu stjórnar deildarinnar til aðal-
fundar sem haldinn var 5. nóvember 
síðastliðinn í K-húsinu við Hringbraut í 
Keflavík.

Í skýrslunni kom meðal annars eftirfar-

andi fram um starfsemina:

Á aðalfundi deildarinnar 21. október 

2014 gaf Ingibjörg Þorsteinsdóttir ekki 

kost á sér í áframhaldandi formann-

stöðu en gaf hins vegar áfram kost á sér í 

stjórn til eins árs. Brynja Hafsteinsdóttir 

gaf kost á sér í stjórn og Ingibjörg 

Bjarnadóttir gaf einnig kost á sér í stjórn 

til 2ja ára. Í stjórnina voru kjörnar Viktoría 

Magnúsdóttir formaður, Ólafía Guðrún 

Bragadóttir varaformaður, Ingibjörg 

Þorsteinsdóttir gjaldkeri, Ingibjörg Anna 

Bjarnadóttir ritari, Ása K. Þórðardóttir 

meðstjórnandi og Brynja Hafsteinsdóttir 

varamaður. Endurskoðendur voru Valdís 

Þórarinsdóttir og Erla Sigurðardóttir 

sem skoðunarmenn fyrir árin 2014-2016. 

Ingibjörg Þorsteinsdóttir er í Styrktar-  og 

minningarsjóðsnefnd SLFÍ.

Fundir og gleði
Á síðasta starfsári voru haldnir 6 stjórn-

arfundir og á fyrsta stjórnarfundi þann 

20. nóvember 2014 skipti stjórnin með sér 

verkum.

Viktoría Magnúsdóttir og Ingibjörg Anna 

Bjarnadóttir sátu fulltrúaþing SLFÍ í maí.

Viktoría formaður var við útskrift sjúkra-

liðanema hjá FS í maí þar sem 6 sjúkraliðar 

útskrifuðust og veitti hún þeim viðurkenn-

ingu og færði þeim blóm.

Evrópudagur sjúkraliða er 26. nóvember 

ár hvert og hittust sjúkraliðar af öllum 

Suðurnesjum á Kaffi Duus og fengu sér 

kaffi/súkkulaði og köku sem hver og ein 

borgaði sjálf.

Hinn árlegi jólafundur var haldinn í sal 

á Nesvöllum og sáu Hrafnistu skvísur um 

veitingar og skemmtun.

Haldin var Góugleði 20. mars þar sem 

óvæntur gestur kom í heimsókn og flutti 

skemmtilegan pistil. Eldhress kona kom í 

heimsókn og kenndi okkur smá línudans 

og var það mikið fjör. Sjúkraliðarnir Joseph 

og Norma vinnufélagar okkar matreiddu 

handa okkur asískan mat sem gerði mikla 

lukku.

Starfskynning
Reykjanesbær býður öllum nemendum 

í 9. og 10. bekk grunnskólanna á öllum 

Suðurnesjum á starfskynningu þar sem 

öllum vinnandi stéttum á Suðurnesjum er 

boðið að vera með og kynna sitt starf og sína 

þjónustu og var hún haldin í íþróttahúsinu 

við Sunnubraut þriðjudaginn 21. apríl kl. 9 12. 

Við sjúkraliðar tókum þátt í því að kynna 

okkur, svo sem menntun, starfsmöguleika 

og fjölbreytni sjúkraliðastarfsins. Kynntum 

við blaðið Sjúkraliðann sem félagið gefur út, 

gáfum bæklinga um sjúkraliðastarfið, plástur 

og penna merkta félaginu okkar. Vorum með 

blóðþrýstingsmæli og súrefnismettunarmæli 

til sýnis fyrir nemendur sem var mikið spurt 

út í, einnig mældum við þá sem það vildu. 

Við vorum tveir sjúkraliðar sem mættum til 

að kynna okkar starf, Viktoría Magnúsdóttir 

formaður og Ása Kristveig Þórðardóttir 

meðstjórnandi.

Formaður fór á BSRB þing sem haldið var á 

Hilton hótel dagana 28. til 30. október, ásamt 

20 öðrum fulltrúum frá Sjúkraliðafélagi 

Íslands.

Vor- og haustferðir
Það var A og D gangur á HSS sem sá 

um vorferðina að þessu sinni. Það var 

ákveðið að bjóða hjúkrunarfræðingum að 

vera með okkur í vorferðinni þetta árið. 

Neyðarlínan skoðuð, sem var mjög áhuga-

vert. Síðan var farið í sal í Kópavogi þar 

sem farið var í allskonar skemmtilega leiki 

undir stjórn skemmtistjóra, það var mikið 

hlegið og mikið gaman. Fengum við mat frá 

Grillbílnum sem var algjört lostæti. Síðan 

kom trúbador og það var sungið með og 

dansað.

Haldin voru 3 námskeið í 
samvinnu við Símenntun

Hressir sjúkraliðar í Reykjanesbæ tilbúnir í verkfallsátök til að knýja á um samninga.
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Reykjavíkurdeild, Suðurlandsdeild, 

Suðurnesjadeild og Vesturlandsdeild 

ákváðu að sameinast aftur með haustferð. 

Farið var í Kerlingarfjöll 10. september. Það 

voru 12 hressir sjúkraliðar af Suðurnesjum 

sem fóru í þessa ferð, en alls voru um 

100 sjúkraliðar í ferðinni. Haldin voru 

3 námskeið í samvinnu við Símenntun: 

Öldrunarlyfjafræði, Tíma- gæða- og 

verkefnastjórnun og Þunglyndi og kvíðar-

askanir. Voru þau mjög vel sótt. Einnig sóttu 

einhverjir sjúkraliðar námskeið í Reykjavík 

hjá Framvegis.

Trúnaðarmenn og kjaramál
Formaður fór yfir skráningu trúnaðar-

manna sem er í góðum málum allstaðar 

nema í Dagdvölinni og í Selinu, en þar neita 

þær ennþá að hafa trúnaðarmann. Árið 2016 

á að skipta um trúnaðarmenn á öllu landinu 

í einu fyrir 1. október og verður það gert 

annað hvert ár. Þriggja manna kjörstjórn á 

að vera á hverju svæði eða stofnun og ákvað 

stjórnin á stjórnarfundi að aðaltrúnaðar-

menn á HSS væru í einni kjörstjórn sem sæi 

um að endurnýja og/eða kjósa næstu trún-

aðarmenn á HSS og að aðaltrúnaðarmenn 

hjá Hrafnistu, á Hlévangi og Nesvöllum 

væri í annari kjörstjórn sem sæi um þær 

stofnanir.

Formaður sat 3 félagsstjórnarfundi í 

Reykjavík. Einnig trúnaðarmannaráðsfundi 

ásamt trúnaðarmönnunum af Suðurnesjum.

Kristín Á Guðmundsdóttir formaður 

Sjúkraliðafélags Íslands og Gunnar Örn 

Gunnarsson framkvæmdastjóri félagsins 

komu og héldu fund með sjúkraliðum 

á HSS vegna óánægju og mikils álags á 

sjúkraliða á stofnuninni, mikillar óánægju 

sjúkraliða með stubbavaktir, minnkaða 

vinnuprósentu og þar með töluverðar 

skerðingar launa auk aukins bensínkostn-

aðar þar sem sjúkraliðar þurfa að koma 

mikið oftar til vinnu. Ekki er borgað fyrir 

ferðir þó svo að ekki séu strætisvagnasam-

göngur, sem hægt er að nýta sér á allar 

vaktir, einnig er ekki greitt samnings-

bundið fæðisfé á kvöldin og um nætur 

þegar mötuneytið er lokað og ekki fá 

sjúkraliðar heldur greitt fyrir að gefa lyf 

og eru sjúkraliðar orðnir langþreyttir á 

þessu ástandi.

Einnig komu Kristín og Gunnar Örn og 

héldu fund með sjúkraliðum vegna verk-

fallsins. Þar sem farið var yfir ýmis mál 

varðandi verkfallið. Sjúkraliðar í verkfalli 

fengu lánað félagsheimilið hjá lögreglu-

mönnum á Suðurnesjum og settu þar upp 

verkfallsmiðstöð. Þar sem sjúkraliðar hittust 

daglega til að spjalla og styrkja hvorn annan.

Ársskýrsla Vestfjarðadeildar 2014-2015

Formannsskipti
á miðju starfsári
Aðalfundur Vestfjarðadeildarinnar 

var haldinn í Bolungarvík 22. október 
2015 í miðju verkfallsbaráttunnar og 
var vel sóttur enda hiti í mönnum og 
margar spurningar varðandi verkfallið.

Fundastjóri var Margrét Þóra 

Óladóttir sem stóð sig með mikilli prýði. 

Farið var yfir árið hjá deildinni. Sitjandi 

formaður Linda Björk Óskarsdóttir hætti 

í maí 2015 vegna búsetuflutnings og 

Bergdís Sveinsdóttir varaformaður tók 

við, en hún hafði hvatt sætið haustið 

2014. Ársreikningar voru lagðir fram og 

samþykktir. Auður Ólafsdóttir hjúkr-

unarfræðingur var með  spjall um lífið og 

tilveruna og að lokum var boðið upp á 

súpu og kaffi ásamt ljúfu tónlistaratriði.

Kjarabaráttan
Í skýrslu Bergdísar formanns kom eft-

irfarandi einnig fram:

Ég sótti einn fund hjá Sjúkraliðafélag-

inu 14. október og hann snerist að sjálf-

sögðu aðallega um kjarabaráttuna, en  

Kristín Á. Guðmundsdóttir formaður 

SLFÍ og Gunnar Örn Gunnarsson 

framkvæmdastjóri voru á miklum funda-

lotum. Ennfremur var rætt um þing 

BSRB sem haldið var 28.-30. október, 50 

ára afmæli SLFÍ og EPN-ráðstefnuna 

sem verður hér á landi árið 2016. 

Vestfjarðardeildin bauð uppá 

haustferð sem ekki gekk upp vegna 

þátttökuleysis.

Elín Hólm hætti sem gjaldkeri og 

Helga Rebekka Stígsdóttir tók við.  

Núverandi stjórn er þannig skipuð: 

Bergdís Sveinsdóttir formaður, Jóhanna 

G. Þórðardóttir varaformaður, Helga 

Rebekka Stígsdóttir gjaldkeri, Ólafía 

Sif Magnúsdóttir ritari og Sigurbjörg 

Kjartansdóttir meðstjórnandi.

Punktar frá Lindu Björk
Linda Björk Óskarsdóttir fyrrver-

andi formaður sendi þessa punkta um 

starfsemina:

Alþjóðlegi sjúkraliðadagurinn var 26. 

nóvember 2014. Sjúkraliðar á Ísafirði 

mættu í Neista og voru með í boði blóð-

þrýstingsmælingar og það var mjög 

góð aðsókn. Einnig voru sjúkraliðar í 

Bolungarvík með mælingar í Samkaup.

Hin árlegi jólafundur var haldinn 17. 

desember 2014 á Hótel Ísafirði. Í boði var 

Smörrebrauð og það var mjög góð mæting. 

Slegið var saman í peningagjöf sem ég og 

Elín Hólm fóru með í kirkjuna þar sem Sr. 

Magnús Erlingsson tók við gjöfinni sem 

var ætluð fyrir félitlar fjölskyldur. 

Sjúkraliðar með sérnám buðu upp á 

fræðsludag 2. mars 2015. Ekki var góð 

mæting hjá sjúkraliðum. Einnig gekk illa 

að sjá og heyra í fjarfundarbúnaðinum 

vegna lélegs sambands.

Farið var í kröfugöngu 1. maí með fána 

SLFÍ. 

Formaður fór á tvo félagsstjórnarfundi 

og eitt fulltrúaþing.

23. maí útskrifuðust fimm sjúkraliðar frá 

Menntaskólanum á Ísafirði og færðum við 

þeim kveðjur og blóm frá félaginu.

Vorfundur var haldinn 26. maí 2015 

á Hótel Ísafirði. Þar sagði Linda Björk 

Óskarsdóttir af sér sem formaður og 

Bergdís Sveinsdóttir tók við.

Sjúkraliðar á Vestfjörðum á fundi um kjaramál.
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Ársskýsla Vestmannaeyjadeildar 2014-2015

Sjúkraliðaferð
til Brighton

Á aðalfundi Vestmannaeyjadeildar 2014-
2015, sem haldinn var í Svölukoti 26. 
nóvember 2015, gengu tvær úr stjórninni, 
þær Anna Ingibjörg Lúðvíksdóttir og 
Þórunn Ingólfsdóttir og þökkum við þeim 
vel unnin störf fyrir deildina. Formaður gaf 
kost á sér áfram ásamt Dagmar Skúladóttur 
ritara og Vilborgu Stefánsdóttur gjaldkera. 
Tvær nýjar komu inn í stjórnina, María Rós 
Sigurbjörnsdóttir sem tók sæti varaformanns 
og Margrét Ársælsdóttir meðstjórnandi. 
Mjög vel var mætt á fundinn eða 28 manns. 
Veitingar voru frá veitingastaðnum Gott.

Formaður deildarinnar setti fundinn, 

bauð alla velkomna og þakkaði fyrir góða 

mætingu, en fór því næst yfir starf sitt fyrir 

félagið. 

Margvísleg fundarhöld
Evrópudaginn 26. nóvember buðu sjúkra-

liðar í Vestmannaeyjum samstarfsfólki og 

skjólstæðingum sínum til kaffisamsætis á 

Sambýlinu, Hraunbúðum og á sjúkrahúsinu 

til að minna á okkur sjúkraliðana og að vera 

sýnilegar. Almenn ánægja var með þetta 

framtak okkar.

Formaður hefur farið nokkrar ferðir 

vegna funda í Reykjavík, þar af voru tveir 

formannafundir, félagsstjórnarfundur, full-

trúaþing og trúnaðarmannaráðsfundur. Ég 

vil lýsa yfir ánægju minni með okkar trúnað-

armenn sem komu 3 af 4,  en einn fékk ekki 

leyfi frá sínum vinnustað. Tvær ferðir voru á 

Selfoss vegna stofnanasamninga, en skrifað 

var undir stofnanasamninga 19. nóvember 

2015.

44. þing BSRB var haldið í 28.-30. október 

og var það vel skipulagt og skemmtilegt þing.

Einn fundur var haldinn með trúnaðar-

mönnum í Vestmannaeyjum, einn fundur 

með sjúkraliðum á Hraunbúðum og fundur 

með sjúkraliðum á sjúkradeild HSU í 

Vestmannaeyjum.

Ferð til Brighton
Súpufundur var haldinn á HSU 21. febrúar 

í fundarsal á HSU Vestmannaeyjum þar sem 

stjórnin reiddi fram dýrindis súpu. Mæting á 

fundinn var góð og var mikið rætt um vænt-

anlega ferð til Brighton.

Þann 29. apríl lögðu 30 hressir og kátir 

sjúkraliðar upp í ferðalagið. Fyrsta stopp 

var að skoða nýju félagsmiðstöð SLFÍ á 

Grensásvegi þar sem Birna Ólafsdóttir 

og Kristín Á. Guðmundsdóttir tóku vel á 

móti okkur með skemmtilegu spjalli eins 

og þeim er einum lagið. Næst lá leiðin á 

Bráðamóttökuna í Fossvogi þar sem sjúkra-

liðarnir Aðalsteinn, Eygló og Ingibjörg 

ásamt deildarstjóra og fleira starfsfólki tóku 

vel á móti okkur og fengum við skemmti-

lega og góða fræðslu um deildina. Að þeirri 

heimsókn lokinni var brunað til Keflavíkur 

það sem við áttum skemmtilegt kvöld.

30. apríl var ferðinni heitið til Brighton 

til að skoða tvö hjúkrunarheimili og 

hafa góða og skemmtilega stund saman 

og sjoppa smá. Fyrra heimilið sem við 

sóttum heim var Ifield Park Care Home 

sem er einkarekið, gamalt og huggulegt 

og nálægt Gatwick flugvelli. Þar fengum 

við yndislegar móttökur og fundum að 

þar var vel búið að undirbúa komu okkar. 

Heimilinu var skipt upp í fjögur mismun-

andi svæði, eitt húsið var fyrir þá sem eru 

sjálfsbjarga, annað fyrir þá sem þurftu 

hjúkrunar við og þriðja var lokuð deild 

fyrir heilabilaða. Einnig var þar dagdeild. 

Seinna heimilið sem við heimsóttum - 

Dean Woods Nursing Home í Brighton 

- er rekið af ríkinu, nýtt og flott hjúkr-

unarheimili sem staðsett er inn í Brighton 

borg. Aðstaða fyrir skjólstæðinga þeirra 

var öll til fyrirmyndar, herbergi rúmgóð 

og öll aðstaða vel skipulögð, flott útivista-

svæði og huggulegar setustofur.

Heimsókn í lundinn
Í maí sóttu okkur heim 25 sjúkraliðar frá 

Suðurlandsdeildinni. Snorri Jónsson fór í skó 

leiðsögumanns og leiddi þær um allan sann-

leikann um eyjuna okkar. Við mæltum okkur 

mót við þær í landnámsbænum  inn í dal 

og buðum þeim upp á þjóðlegar veitingar. 

Suðurlandsdeildin færði okkur þrjú birkitré 

að gjöf sem Rósa Sigurjónsdóttir tók í fóstur 

þar til við hittumst í lundinum okkar til að 

gróðursetja.

Í byrjun júní var farið í lundinn okkar 

Hópurinn heimsótti bráðamóttöku LSH í Fossvogi og fékk  þar skemmti-
lega og góða fræðslu um deildina.

Sjúkraliðarnir frá Vestmannaeyjum heimsóttu Dean Woods hjúkr-
unarheimilið í Brighton.
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þar sem við fundum góðan stað fyrir tréin 

frá Suðurlansdeildinni, og áttum við þar 

góðan dag í yndislegu veðri. Grillaðar voru 

pylsur og Torfhildur bauð upp á sitt vinsæla 

kartöflusalat. 

Verkfallið
Í september komu Kristín formaður og 

Gunnar Örn framkvæmdastjóri og héldu 

fund hér vegna fyrirhugaðs verkfalls og var 

góð þátttaka á fundinum. 

Aðfaranótt 15. október hófst verkfall. 

Mikið álag var á sjúkradeild og heilsugæslu 

og þurfti að veita nær undantekningarlaust 

undanþágur á flestum vöktum til að hægt 

væri að sinna þeim einstaklingum sem 

voru á sjúkradeild. Sjúkraliðar við HSU í 

Vestmannaeyjum hittust reglulega og skipu-

lögðu verkfallsvaktir og hvar næsti hittingur 

ætti að vera. Þessir hittingar þjöppuðu okkur 

vel saman. Okkur fannst við mæta skilningi 

hjúkrunarfræðinga á okkar aðgerðum. 

Gunnar Örn kom og kynnti fyrir okkur 

nýjan kjarasamning 8. nóvember og var 

sæmilega mætt á þann fund. 

Einn fund átti formaður með umsjónar-

kennara á sjúkraliðabraut FÍV. 

Þegar formaður lauk máli sínu tók gjald-

keri deildarinnar við. Vilborg Stefánsdóttir 

fór yfir reikninga deildarinnar sem voru 

samþykktir. Þyrí Ólafsdóttir og Ingibjörg 

Þórhallsdóttir sáu um kosningu í stjórn og 

nefndir. Hópur frá Hressó líkamsræktarstöð 

kom og sýndi okkur tvo zumba-dansa undir 

stjórn Dagmarar Skúladóttur, og sýnt var 

vídeó frá ferð okkar til Brighton sem Hjördís 

Kristinsdóttir tók. 

Þrír sjúkraliðar áttu 15 ára útskriftaaf-

mæli á þessu ári og fengu þær Sigríður 

Gísladóttir og Jóhanna S. Jónsdóttir úr, en 

Elsa Gunnarsdóttir fékk hálsmen.

Stjórn deildarinnar
Stjórn deildarinnar er þannig skipuð: 

Formaður: Áslaug Steinunn Kjartansdóttir. 

Varaformaður: María Rós Sigurbjörnsdóttir. 

Gjaldkeri: Vilborg Stefánsdóttir. 

Ritari: Dagmar Skúladóttir. 

Meðstjórnandi: Margrét Ársælsdóttir.

Kosið var í eftirtaldar nefnd-
ir:
Uppstillingarnefnd: Þyrí Ólafsdóttir og 

Ingibjörg Þórhallsdóttir.

Skoðunarmenn: Sigríður Gísladóttir og Elín 

Sigríður Björnsdóttir.

Fræðslunefnd: Erna Þórsdóttir og Kristín 

Sjöfn Ómarsdóttir.

Kjaramálanefnd: Áslaug Steinunn 

Kjartansdóttir og Vilborg Stefánsdóttir.

Ársskýrsla stjórnar Suðurlandsdeildar 2014-2015

Óróleiki á árinu
„Ég vil þakka samstarfsfólki í stjórn 

og nefndum fyrir gott starf. Árið hefur 
einkennst af óróleika vegna kjarasamn-
inganna og hefur verið gott að leita 
til skrifstofunnar á Grensásveginum 
sem er öllum sjúkraliðum opin,“ 
sagði Helga S. Sveinsdóttir formaður 
Suðurlandsdeildar í skýrslu sinni til 
aðalfundar deildarinnar sem haldinn 
var í Eldhúsinu á Selfossi 23. nóvember 
síðastliðinn.  

Í skýrslunni segir meðal annars eftir-

farandi um starfsemina: 

Á aðalfundi Suðurlandsdeildar 19. 

nóvember árið 2014 urðu þær breytingar 

á stjórn að Rósa Birgisdóttir hætti og 

ungliðinn Inga Kristín Pétursdóttir kom 

inn. Á síðasta aðalfundi SLFI voru þær 

breytingar gerðar á lögum félagsins að 

ungliðadeildin var lögð niður en gert 

skylt að kjósa að minnsta kosti einn 

ungliða, 35 ára eða yngri í hverja lands-

hlutastjórn. Aðalheiður Einarsdóttir gaf 

kost á sér áfram í stjórn. Skoðunarmenn 

reikninga voru kosnar áfram þær Guðrún 

Ágústsdóttir og Ragnheiður Jónsdóttir. 

Á fulltrúaþingið í maí voru kosnar 

Helga Sveinsdóttir og Margrét Auður 

Óskarsdóttir. Ekki var kosið í fræðslu- 

eða skemmtinefnd. Í kjörstjórn gaf Þóra 

Bjarney Jónsdóttir áfram kost á sér og 

nýjar inn komu Magnea Valdimarsdóttir 

og Guðbjörg Stefánsdóttir.

Fundir og námskeið
Stjórnin hélt fjóra fundi að aðalfundi 

meðtöldum á árinu. Á fulltrúaþinginu 

voru, auk Helgu og Auðar, Guðbjörg 

Stefánsdóttir ritari þingsins.

Margir fundir hafa verið haldnir í 

tengslum við gerð stofnanasamnings á 

HSU. Sjúkrahúsið í Vestmannaeyjum er 

komið undir HSU og samrýma þarf þessa 

tvo stofnanasamninga.

Fræðslunet Suðurlands hélt tvö 

námskeið á vorönn og tvö á haustönn. 

Voru þau vel sótt og kemur sér vel að 

geta náð til stórs hóps sjúkraliða með 

Facebook síðu deildarinnar og minnt 

þannig á námskeiðin.  

Við fjölbrautaskólann útskrifuðust 

tveir sjúkraliðar í vor og væntanlega 

tveir eftir haustönnina. Það þurfti að 

taka nýja nemendur inn á brautina núna 

í haust vegna mikils brottfalls á síðasta 

ári og voru ekki nema 6 nemendur eftir 

og brautin þá ekki starfhæf. 14 nýir komu 

inn og lítur allt vel út með það, en þessir 

6 þurfa að seinka námslokum sem er 

slæmt.  

Annað árið í röð var þremur deildum 

boðið með í ferð sem Reykjavíkurdeildin 

hefur veg og vanda að. Þetta eru 

Suðurlandsdeildin, Suðurnesjadeildin 

og Vesturlandsdeildin. Að þessu sinni 

fóru 100 sjúkraliðar saman þann 10. sept-

ember upp í Kerlingarfjöll. Farið var í 

göngur og skoðuð hverasvæðin og flestir 

gengu niður að skálanum í Ásgarði. 

Alvöru skálastemming skapaðist með 

góðum grillmat og söng. 

Verkfall hjá ríkinu
Kjarasamningar voru lausir í vor og 

gekk lítið að semja. Það endaði með 

að sjúkraliðar sem vinna hjá ríkinu 

fóru í verkfall 15. október. Hér á svæði 

Suðurlandsdeildar erum við með rík-

issamning á HSU. Vorum við í samfloti 

með lögreglunni og SFR. Mikill bar-

áttuandi var með þessum stéttum og 

útifundir og kröfugöngur haldnar víða 

um land. Hér á Selfossi fóru stéttirnar 

í kröfugöngu 23. október, gengu frá 

Arnbergi að Bókakaffinu og minntu 

þannig á sig. Samningar voru síðan 

undirritaðir 28. október og samþykktir 

10. nóvember með  miklum meirihluta 

atkvæða. Þetta var mikil samningalota 

og Margrét Auður var meira og minna í 

Karphúsinu meðan á þessu stóð. Gott að 

hafa okkar konu í kjaramálanefnd sem 

þekkir þá mjög vel til samninganna. 

Morguninn eftir að samningar tókust 

fór formaður á þing BSRB sem haldið 

er á þriggja ára fresti. Gott þing þar sem 

mörkuð er stefna BSRB til næstu þriggja 

ára.  

Evrópudagurinn er 26. nóvember. Fyrir 

ári síðan var ákveðið að þema dagsins 

væri jákvæðni og að bjóða skyldi sam-

starfsfólki okkar upp á kaffi og kökur. 

Komu þá sjúkraliðar með bakkelsi og var 

þessu framtaki mjög vel tekið og sýndu 

myndir á Facebook síðu deildarinnar að 

borðin svignuðu undan kræsingunum. 

Við ætlum að hvetja sjúkraliða til að 

endurtaka leikin, sagði Helga.
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Fagráðstefna EPN á Íslandi

Sjálfboðaliðar í
heilbrigðisþjónustu

Árleg fagráðstefna Evrópusambands 
sjúkraliða – EPN – var haldin á Íslandi 
að þessu sinni, 31. maí síðastliðinn, en 
þar var fjallað um sjálfboðaliðastörf í 
heilbrigðisþjónustu á Norðurlöndum og 
framtíðarsýnina einkarekstur eða ríkis-
rekstur í heilbrigðiskefinu.

Ráðstefnuna sóttu 140 fulltrúar sjúkra-

liða frá 6 löndum, þeirra á meðal um 60 

íslenskir sjúkraliðar. Heyra mátti á ráð-

stefnugestum að hún hefði heppnast afar 

vel og lýstu margir erlendu gestanna 

ánægju með ráðstefnuhaldið og skipulag 

þess af hálfu Sjúkraliðafélags Íslands. 

Í upphafi dags bauð Kristín Á. 

Guðmundsdóttir, formaður Sjúkraliða-

félags Íslands, gesti velkomna og þá 

sérstaklega þá sem voru komnir um 

langan veg erlendis frá. Þá afhenti hún 

Ögmundi Jónassyni, fyrrum formanni 

BSRB og heilbrigðisráherra, fundar-

stjórnina, en hann hafði verið fenginn 

til að stýra ráðstefnunni og taka saman 

helstu efnisþætti í lok ráðstefnudags. 

Ráðstefnan var skipulögð með það 

í huga að sem flestir gætu tekið þátt í 

umræðu að loknum erindum, borið fram 

spurningar eða sett fram eigin sjónarmið. 

Talsverðar umræður spunnust þannig 

um erindin sem flutt voru.

Áður en fyrsti fyrirlesari steig í pontu 

ávarpaði Tiia Rautpalo ráðstefnugesti en 

á fundi EPN sem haldinn var samhliða 

ráðstefunni lét hún af formennsku í sam-

bandinu, en við keflinu úr hendi Finna 

tók Raymond Turöy formaður norskra 

sjúkraliða. Var vel við hæfi að fráfarandi 

formaður opnaði ráðstefnuna en nýr 

formaður flytti sitt ávarp undir lokin þar 

sem hann horfði fram á veginn.

Arðgreiðslur grundvallar-
breyting

Dr. Steinunn Hrafnsdóttir, dósent við 

Félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands, 

flutti fyrsta erindið en titill þess var 

Sjálfboðaliðastörf í heilbrigðisþjón-

ustu, áskoranir og tækifæri. Hún sagði 

mikilvægt að meta kosti og galla sjálf-

boðastarfa í heilbrigðisþjónustunni og 

draga lærdóma af reynslunni. Hún sagði 

að umræðan væri löngu tímabær og 

bagalegt hve lítil hún hefði verið fram til 

þessa. 

Dr. Steinunn rakti á skýran hátt þær 

áherslubreytingar sem orðið hefðu 

innan heilbrigðisþjónustunnar á undan-

förnum árum og vakti sérstaka athygli á 

því að nú væri farið að greiða arð út úr 

heilbrigðiþjónustunni og væri það grund-

vallabreyting. Steinunn sagði að ýmislegt 

jákvætt fylgdi framlagi sjálfboðaliða, það 

gæti t.d. stuðlað að virkni þeirra sem nytu 

aðstoðar þeirra. En gjalda bæri varhug 

við því að sjálfboðaliðar væru ekki látnir 

sinna störfum sjúkraliða eða annarra og 

hér bæri að horfa til þess hve mikilvægt 

væri að undirmönnun stuðlaði ekki að 

slíkri þróun. Annað atriði sem hún varaði 

við var útboð á þjónustu enda væru 

brögð að því að stórfyrirtæki sölsuðu 

undir sig þjónustu oft með undirboðum 

sem smærri aðilar réðu ekki við. 

Dr. Halvard Vike prófessor við 

háskólann í Þelamörk hefur rannsakað 

þessi mál í samstarfi við rannsóknar-

stofnunina Telemarkforskning. Titillinn 

á hans erindi var: Sjálfboðaliðastörf 

við þjónustu aldraða: Ímynd og raun-

veruleiki. Hann setti viðfangsefnið í 

sögulegt og siðferðilegt samhengi. Hann 

sagði að athyglisvert væri hve mismun-

andi viðhorf væri að finna í mismunandi 

löndum til þjónustunnar við aldraða. 

Formaður EPN Raymond Turöy þakkar Birnu Ólafsdóttur skrifstofustjóra SLFÍ og Krístínu Á 
Guðmundsdóttur formanni fyrir frábæra fagráðstefnu á Íslandi.

Kristín þakkar Ögmundi Jónassyni fyrir rögg-
sama stjórn ráðstefnunnar.
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Í Bretlandi væri t.d. meiri vantrú á 

„kerfið“ en á Norðurlöndum og gæti 

söguleg þróun skýrt það að einhverju 

leyti. Í Bretlandi hefði kerfið þróast „að 

ofan“ en á Norðurlöndum sprottið upp 

í nærsamfélaginu með áherslu á þarfir 

og rétt einstaklingsins. Engu að síður 

væru lausnirnar sífellt að verða heild-

stæðari og yrðum við að gæta að því að 

einstaklingurinn gleymdist ekki í öldr-

unarþjónustukerfi sem yrði í ætt við 

fjöldaframleiðslu í iðnaði (elderly care 

became mass-production). Þarna vöknuðu 

alvarleg siðferðileg vandamál sem ekki 

mætti horfa framhjá. Einstaklingurinn 

mætti ekki gleymast!

Starfsfólk sé með í ráðum
Birgir Jakobsson landlæknir flutti afar 

athyglisvert erindi þar sem áherslan var á 

breytingar. Við yrðum að þróa heilbrigð-

iskerfið og gera það betra. Hann sagði 

að þrennt yrði að hafa í huga við þróun 

kerfisins. Í fyrsta lagi yrðum við gera 

okkur grein fyrir því að sjúklingurinn og 

vellíðan hans yrði alltaf að vera sýnileg og 

raunverulegt markmið. Í öðru lagi yrðum 

við að hafa í huga að engin kerfi tækju 

raunverulegum og jákvæðum breytingum 

nema þau sem ynnu störfin væru með í 

ráðum og tækju þátt í breytingarferlum. Í 

þriðja lagi yrði að vanda sig við að byggja 

upp samstarfsteymi þar sem allar stéttir 

kæmu að vinnuferlum innan kerfisins. 

Þetta væri raunverulegt verkefni sem 

landlæknir lagði áherslu á að sinna yrði 

af alvöru og alúð.

Karen Stæhr frá FOA stéttarfélaginu 

í Danmörku kallaði erindi sitt: 

Sjálfboðaliðar og þátttaka ættingja. Hún 

sagði margt væri gott að segja um sjálf-

boðaliðastörf. Þar hittust þeir sem gæfu 

og hinir sem væru þiggjendur á jafn-

ræðisgrunni. Það mætti þó aldrei fela 

sjálfboðaliðum verkefni sem þeir réðu 

ekki við. Í öldrunarþjónustunni yrði að 

tryggja fagmennsku og samfellu og hún 

fengist aldrei nema með kerfi sem tryggði 

hvoru tveggja.

Erindi Karen var mjög vekjandi. Hún 

vísaði til þróunar í Hollandi sem væri 

að hennar mati varasöm. Þar væri farið 

að fela sjálfboðaliðum verkefni og ætlast 

til að þeir sinntu verkefnum sem ætti að 

vera á hendi velferðarkerfisins. Réttur 

einstaklingsins væri fyrir borð borinn í 

slíku kerfi. Setjum nú svo að fjölskyldan 

verði látin sinna þessum verkefnum, 

hver væri þá réttur þess einstaklings sem 

væri ekkert sérstaklega sáttur við sína 

fjölskyldu?

Merja Kaivolainen þróunarstjóri frá 

Finnlandi flutti erindi sem bar titilinn: 

Þjónustuaðilar og viðskiptavinir, sér-

fræðingar og félagar - sýn fagfólks á 

samstarf í heilbrigðisþjónustu. Hún 

greindi frá þróun í Finnlandi sem virtist 

nokkuð í ætt við þá stefnu sem Karen 

Stæhr lýsti í Hollandi. Þannig væri unnið 

að því hvetja til aðkomu sjálfboðaliða að 

öldrunarþjónustunni. Erindi hennar var 

fróðlegt en í umræðunum á eftir komu 

fram varnaðarorð um þessa þróun. 

Ingrid Thrane sjúkraliði á Nordsjælland 

sjúkrahúsinu í Hillerod í Danmörku 

fjallaði um samvinnu sveitarfélaga 

og Rauðakrossins. Hún sýndi tvær 

stuttmyndir um samstarf fagfólks og 

sjálfboðaliða á sjúkrahúsinu í Hilleröd. 

Myndböndin og framlag Ingrid Thrane  

var mjög upplýsandi og sýndi hve 

vakandi fagfélögin og reyndar stjórn 

þessa sjúkrahúss eru að tryggja að virt 

séu landamærin á milli fagfólks og 

sjálfboðaliða. 

Einkavæðingin
Síðasta erindið á ráðstefnunni flutti Dr. 

Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir stjórnsýslu-

fræðingur og lektor í opinberri stjórnsýslu 

við Háskóla Íslands. Fyrirlestur hennar 

nefndist: Staða heilbrigðiskerfisins með 

tilliti til einkavæðingar á Norðurlöndum.

Erindið vakti mikla athygli. Hún 

gerði grein fyrir þeim kerfisbreytingum 

sem ættu sér stað í íslenska heilbrigð-

iskerfinu. Hvernig stendur á því, spurði 

Sigurbjörg, að einkavæðing eykst þvert á 

vilja þjóðarinnar, en margoft hefði komið 

fram í könnunum að almenningur vildi 

ekki þessa þróun. Ástæðan væri að hluta 

til sú að kerfið væri fólki ekki sýnilegt. 

Aðkoma skattgreiðenda að tilkostnaði 

við einkavædda þjónustu væri ógagnsæ 

og með einkavæðingunni væri hætt við 

því að ákvörðunarvaldið færðist frá 

fulltrúum skattgreiðenda til þeirra sem 

stæðu í einkarekstri. Drifkrafturinn innan 

opinberra kerfa breyttist þannig með 

einkavæðingu. 

Í lok ráðstefnunnar tók ráðstefnustjórinn, 

Ögmundur Jónasson, saman helstu atriðin 

sem fram komu á ráðstefnunni eins og þau 

hafa verið rakin hér að framan.

Daginn eftir ráðstefnuna var farið í siglingu með ráðstefnugesti sem hér 
gæða sér á íslensku sjávarfangi.

Formannsskipti urðu í EPN fyrir ráðstefnuna; Tiia Rautpalo Finnlandi 
afhenti Raymond Turöy frá Noregi stjórnartaumana.
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Tilraunaverkefni um styttingu vinnuvikunnar

Jákvæð áhrif
á starfsfólkið

Tilraunaverkefni um styttingu vinnu-
vikunnar hjá tveimur vinnustöðum 
Reykjavíkurborgar hefur staðið í eitt ár og 
skilað svo góðum árangri að borgarstjórn 
hefur ákveðið að framlengja verkefnið og 
fjölga þeim vinnustöðum sem taka þátt í 
tilrauninni.

Birt hefur verið ítarleg skýrsla um niður-

stöður þessa verkefnis. Þar kemur fram að 

atvinnuþátttaka á Íslandi er mest allra landa 

í Evrópu, 81,7% meðal fólks á aldrinum 

15-64 ára. Íslendingar eru með fjórðu lengstu 

vinnuviku í Evrópu og hlutfall fólks sem 

vinnur lengri vinnuviku en 50 tíma er þriðja 

hæsta í Evrópu. Verg landsframleiðsla á 

Íslandi er hins vegar ekki í neinu samræmi 

við lengd vinnuvikunnar. Þetta allt, ásamt 

rannsóknum um að of löng vinnuvika geti 

beinlínis haft skaðleg áhrif á heilsu, gaf tilefni 

til að kanna hvort stytting vinnuvikunnar á 

Íslandi gæti haft jákvæð áhrif á samfélag og 

atvinnulíf.

Tilraunaverkefni borgarinnar fór fram 

á tveimur vinnustöðum, Þjónustumiðstöð 

Árbæjar og Grafarholts og Barnavernd 

Reykjavíkur. Þjónustumiðstöðin lokar 

klukkustund fyrr á hverjum degi, þar sem 

vinnuvikan er stytt í 35 klukkustundir, en hjá 

Barnavernd í 36 klukkustundir þar sem lokað 

er á hádegi á föstudögum.

Umtalsverð eftirfylgni var með verkefninu, 

reglulegar kannanir voru framkvæmdar, 

bæði meðal starfsfólks og þjónustuþega, og 

fylgst var með hreyfingum í málaskrá, yfir-

vinnu og veikindafjarvistum. Auk þess voru 

tekin eigindleg viðtöl við þátttakendur í ver-

kefninu af háskólanemum í viðskiptafræði 

við Háskóla Íslands.

Mælikvarðarnir
Vorið 2014 samþykkti borgarstjórn að 

stofnaður yrði starfshópur með það að 

markmiði að útfæra tilraunaverkefni um 

styttingu vinnudags án launaskerðingar. 

Starfshópurinn var skipaður með erindisbréfi 

dags. 21. október 2014. Tillögur starfshópsins 

voru samþykktar í borgarráði þann 4. 

desember 2014. Stýrihópur um verkefnið var 

skipaður með erindisbréfi dags. 23. janúar 

2015, en hlutverk hans var að bera ábyrgð 

á verkefninu og hafa yfirumsjón með því. 

Verkefninu var svo ýtt úr vör mánudaginn 2. 

mars 2015.

Þeir mælikvarðar sem notaðir voru í til-
raunaverkefninu eru eftirfarandi:

1. Rafræn könnun sem send var á alla 

starfsmenn Þjónustumiðstöðvar Árbæjar 

og Grafarholts, skrifstofu Barnaverndar og 

Þjónustumiðstöðvar Breiðholts sem ákveðið 

var að yrði samanburðarhópur. Könnunin 

var send út áður en verkefnið hófst, eftir 

að það hafði verið í gangi í 7 mánuði og 

eftir að það hafði verið í gangi í 12 mánuði. 

Könnuninni var ætlað að meta eftirfarandi:

• Andlega og líkamlega þreytu í lok 

vinnudags

• Álag í starfi

• Starfsánægju og starfsanda

• Samræmingu vinnu og einkalífs

• Væntingar til verkefnisins

2. Þjónustukönnun var lögð fyrir notendur 

þjónustu Þjónustumiðstöðvar Árbæjar 

og Grafarholts og Þjónustumiðstöðvar 

Breiðholts (til samanburðar). Könnunin 

var lögð fyrir áður en verkefnið hófst, 

eftir að það hafði verið í gangi í 7 mánuði 

og eftir að það hafði verið í gangi í 12 

mánuði. Könnuninni var ætlað að meta 

eftirfarandi:

• Ánægju með þjónustuna

• Ánægju með viðmót og framkomu 

starfsfólks

• Ánægju með opnunartímann á 

þjónustumiðstöðinni

3. Hreyfingar í málaskrá hjá Þjónustu-

miðstöð Árbæjar og Grafarholts, Barna-

vernd og Þjónustumiðstöð Breiðholts

4. Símtalafjöldi inn til Þjónustumiðstöðvar 

Árbæjar og Grafarholts og Þjónustu-

miðstöðvar Breiðholts

5. Yfirvinnutímar

6. Tíðni og umfang veikindafjarvista

7. Kostnaður vegna lenginga á bakvöktum 

hjá Barnavernd

Niðurstöður benda til jákvæðra áhrifa ver-

kefnisins segir í skýrslunni:

„Andleg líðan, líkamleg líðan og starfs-

„Það er mat stýrihópsins 
að niðurstöðurnar séu al-
mennt jákvæðar og það 
sé vel þess virði að halda 

áfram með frekari tilraunir 
á þessu sviði“
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ánægja mælist marktækt meiri á tilrauna-

vinnustöðunum en samanburðarstaðnum 

á meðan enginn munur mælist á viðhorfi til 

þjónustu eða opnunartíma.

Skammtímaveikindi lækka á tilrauna-

vinnustöðunum en ekki á samanburðar-

staðnum og engar breytingar er að merkja á 

hreyfingum í málaskrá hjá Barnavernd. 

Vísbending er um að sérfræðiþjón-

usta skóla á Þjónustumiðstöð Árbæjar og 

Breiðholts vinni heldur færri mál, en það 

kann að skýrast af því að mál eru unnin 

meira á dýptina en áður, en ekki endilega 

vegna styttingar vinnuvikunnar. 

Yfirvinna eykst hjá Barnavernd vegna 

bakvakta á föstudögum en ekki að öðru leyti. 

Hjá Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts 

eykst unnin yfirvinna úr 5,9 klukkustundum 

í 8,9 klukkustundir. Það er þó innan fast-

launasamninga, svo launakostnaður eykst 

ekki.

Eigindleg viðtöl við þátttakendur í ver-

kefninu komu sömuleiðis vel út. Almennt 

virðist starfsfólk hafa aðlagast verkefninu vel 

og ánægja ríkir með fyrirkomulagið.“

Næstu skref
„Það er mat stýrihópsins að niðurstöðurnar 

séu almennt jákvæðar og það sé vel þess 

virði að halda áfram með frekari tilraunir á 

þessu sviði. Brýnt er að afla frekari gagna á 

tilraunastöðunum tveimur, mæla áhrif til 

lengri tíma, enda hætta á að langtímaáhrif 

kunni að vera önnur en þau sem mælast eftir 

eitt ár. Því er lagt til að haldið verði áfram á 

tilraunastöðunum tveimur í að minnsta kosti 

ár til viðbótar. Á sama tíma er lagt til að farið 

verði í fleiri tilraunaverkefni, þar sem áhrifin 

verði könnuð á fleiri sviðum og aðra starfs-

mannahópa. Æskilegt væri að í það veldust 

starfsstaðir með jafnara kynjahlutfall en nú 

er eða jafnvel fleiri körlum en konum og 

dreifðust á sem flest fagsvið borgarinnar.

Jafnframt er lagt til að farið verði í samstarf 

við háskólasamfélagið um frekari rann-

sóknir, að áhrif verkefnisins á heimilishald 

og fjölskylduaðstæður verði könnuð sem og 

viðhorf aðstandenda starfsfólks ef mögulegt 

er. Að auki verði óskað eftir samstarfi við 

starfshóp ríkisstjórnarinnar um tilraunaver-

kefni um styttingu vinnuvikunnar sem senn 

hefur störf. 

Á næstu vikum mun stýrihópurinn leggja 

fram tillögur að næstu skrefum til borgarráðs, 

um nýja vinnustaði og frekari rannsóknir. 

Gert er ráð fyrir að hægt verði að setja verk-

efnið af stað á þeim með haustinu og að 

stýrihópurinn haldi áfram að fylgjast með og 

þróa verkefnið í umboði borgarráðs,“ segir í 

skýrslunni.



Félagsmenn Sjúkraliðafélags Íslands eiga kost á haustleigu í sex orlofshúsum innanlands, íbúðum 
á Akureyri og í Reykjavík og íbúð í Kaupmannahöfn. Nú þegar er opið á orlofsvefnum fyrir 
bókanir í Kaupmannahöfn út yfirstandandi ár, en frá 20. september kl. 13.00 verður hægt að bóka 
fyrir allt árið 2017. Þann 18. ágúst nk. kl. 13.00 verður opnað fyrir bókanir innanlands vegna leigu 
á tímabilinu 9. september til 2. janúar 2018. 

Verð innanlands:
• Vikuleiga frá föstudegi til föstudag  . . . . . . . . 21.000 krónur
• Helgarleiga frá föstudegi til mánudags  . . . . 14.000 krónur
• Virkir dagar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000 krónur
• Jól frá 21. desember til 28. desember  . . . . . . 21.000 krónur
• Áramót frá 28. desember til 4. janúar  . . . . . . 21.000 krónur
Leiga um jól og áramót kostar einnig 24 orlofspunkta.
Dagsleiga er á íbúðinni í Kaupmannahöfn (hámark 7 dagar) og kostar hver dagur 12.000 kr.

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. 

Leiga á sængurfatnaði
Leigutökum íbúðanna í Reykjavík og á Akureyri býðst að leigja sængurfatnað og handklæði.

Haustleiga orlofshúsa Sjúkraliðafélag
Íslands

Frá og með 18. ágúst verður hægt að bóka 
haustleigu í bústöðum og íbúðum félagsins.

Hægt er að bóka á orlofsvef SLFÍ gistingu í 
Kaupmannahöfn út árið. Frá 20. september 
verður hægt að bóka fyrir allt árið 2017.

Gönguferðir í sumarGönguferðir í sumar

Gengið um Spán
í september

Jónsmessuganga
Dagana 24. til 26. júní verður gönguferð fyrir sporlétta sjúkra-
liða sem vilja njóta augnabliksins í einstakri náttúru Austur 
Barðastrandarsýslu. Hámarksfjöldi 14 manns.

Austur Barðastrandarsýsla er stórkostlegt svæði, en Múlasveitin 
hefur þá sérstöðu að hafa verið í eyði í meira en hálfa öld. Þetta er 
helsta arnarsvæði landsins

Dagur 1: Lagt verður af stað frá SLFÍ klukkan 9.00 að morgni 
föstudagisins 24. júní. Ekið  í Fjarðarhorn í Kollafirði þar sem við 
gistum í 2 nætur. Förum hægt yfir á leiðinni, stoppum og skoðum 
það sem fyrir augu ber.

Dagur 2: Ekið í Kvígindisfjörð, gengið út fjörðinn vestanverðan 
út fyrir Svínanes, gengið framhjá Svínanesseli þar sem búið var 
á fyrri hluta 20. aldar og mun kotið vera ein af fyrirmyndum 
Halldórs Kiljan Laxnes að lýsingu Sumarhúsa í Sjálfstæðu fólki. Frá 
Svínanesi er svo haldið inn með Skálmafirði austanverðum. Þessi 
dagleið er 20 km. 

Dagur 3: Heimferð, siglt með Baldri yfir Breiðafjörð kl. 12.00. 
Stoppum í  6 tíma í Flatey milli ferða Baldurs. Förum áfram með 
Baldri í Stykkishólm kl. 20.00. Áætluð koma til RVK er um 23.00.

Eins og í fyrri ferðum SLFÍ eldum við saman kvöldmat fyrsta og 
annað kvöldið. Fólk nestar sig að öðru leyti fyrir ferðina.

Verð 30.000 krónur. Innifalið akstur frá Reykjavík, sigling með 
Baldri í Flatey, sigling úr Flatey í Stykkishólm, akstur til RVK, leiðsögn.

Ferðaskipuleggandi og leiðsögumaður Úlfheiður Kaðlín 
Ingvarsdóttir. Sími 694 4920, kadlinheida@gmail.com

Síðari göngu- og skemmtiferð sjúkraliða til Spánar þetta 
árið verður farin dagana 12. til 22. september 2016. 

Flogið verður með Primeria Air að morgni 12. september til 
Malaga. Ekið til Ronda sem er 102 km uppi í fjöllunum frá Malaga. 
Þar er gist á 4 stjörnu hóteli í 2 nætur.  Farið í heimsókn á Plasa 
De Toros sem er einn elsti og fallegasti nautaatshringur á Spáni, 
frá 1785.

Gengið frá Ronda til Benajoan, 12,5 km, ca 5 tímar. Gist á 
sveitahóteli 1 km frá Benajoan.

Gengið frá Benajoan til Jimera de Libar, 9.7 km, ca 4 tímar. Gist 
á sveitahóteli í Jimera de Libar.

Eins verður gengið frá Jimera de Libar til Benalauria, 10 km, ca 
5 tímar. Gist á sveitahóteli þorpsins.

Þá verður gengið frá Benalauria til Genalguacil, 11,6 km, ca 5 
tímar. Gist í íbúðum og  heimagistingu.

Loks verður gengið frá Genalguacil til Caseres, 11 km, 4,5 tíma 
ganga. Að göngu lokinni er ekið á hótelið i Estapona þar sem við 
gistum á 3 stjörnu hóteli við ströndina næstu 3 næturnar.

Flogið verður heim til Íslands 22. september.
Ferðaskipuleggjandi og fararstjóri er Úlfheiður Kaðlín 

Ingvarsdóttir, sími: 6944920, vefpóstur: kadlinheida@gmail.com. 


