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Á  D A G S K R Á

Áformum um einkavæðingu mótmælt

FÁ er móðurskóli 
heilbrigðisgreina

Stjórn Sjúkraliðafélags Íslands hefur 
mótmælt áformum mennta- og menningar- 
málaráðherra um að einkavæða Fjölbrauta-
skólann við Ármúla með því að sameina 
hann Tækniskólanum sem er í eigu hags-
munafélaga atvinnulífsins.

Í ályktun sem stjórn félagsins sendi frá 
sér 8. maí síðastliðinn var lýst fullkominni 
andstöðu við áformin. „Sameining skólans 
við Tækniskólann sem nú er í eigu Samtaka 
fyrirtækja í Sjávarútvegi, Samtaka iðnaðar- 
ins, Samorku og Iðnaðarmannafélagsins í 
Reykjavík verður nemendum og starfsfólki 

„Ekki hagkvæm fyrir nemendur“

 

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

ekki til framdráttar.“ 
Stjórnin minnir á að FÁ sé „móðurskóli 

heilbrigðisgreina (Heilbrigðisskólinn) sem 
hefur sinnt menntun sjúkraliða af alúð alla 
tíð. Samtök útgerðarmanna, atvinnulífs 
eða orkufyrirtækja hafa enga beina þörf 
fyrir menntun heilbrigðisstétta og er því 
vandséð að áherslur og áhugi verði á slíkri 
menntun.”

Þess er krafist í ályktuninni að Kristján 
Þór Júlíusson mennta- og menningar- 
málaráðherra sjái sóma sinn í að láta af fyrir- 
hugaðri einkavæðingu skólans.

Sölvi Sveinsson sem lengi var skóla-
meistari Fjölbrautaskólans við Ármúla og 
þekkir starfsemina þar því manna best, 
lýsti því yfir í viðtali við Ríkisútvarpið að 
sameining við Tækniskólann yrði slæm 
bæði fyrir nemendur og starfsmenn.

„Ég held að þetta rústi starfsandanum í 
skólanum, bæði meðal nemenda og starfs- 
manna. Því miður. Þetta eru svo ólíkar 
stofnanir. Þó Tækniskólinn sé stærsti starfs- 
menntaskóli landsins þá eru þeir fyrst og 
fremst með iðnnám sem er gjörólíkt námi 
á heilbrigðisbrautum og ég sé ekki þessi 
samlegðaráhrif, mér sýnist að þau séu 
engin,“ sagði Sölvi. 

Hann minnti á að Fjölbrautaskólinn 
við Ármúla væri með stærstu framhalds-
skólum landsins og í góðum rekstri. „Ég 

skil ekki þessa ásókn, ef hún er komin frá 
Tækniskólanum í að sameinast, því þeir 
eru nú þegar stærsti skóli landsins. Ef þessi 
sameining gengur eftir, þá eru þeir þrisvar 
sinnum stærri en næstu skólar og það segir 
sig sjálft að stjórn á slíkum skóla er ekki 
hagkvæm nemendum.“

Sölvi taldi að sameining framhalds-
skóla væri lengra á veg komin en 
ráðamenn hafi gefið til kynna, enda 
væri það varla tilviljun að núverandi 
skólameistari FÁ hefði þegar ráðið sig til 
annars skóla. „Að skipstjórinn á annarri 
skútunni sé fyrstur í björgunarbátinn 
finnst mér segja allt sem segja þarf 
um það mál, menn eru búnir að ganga 
lengur með þetta heldur en gefið er í 
skyn,“ sagði hann í viðtalinu.

Fjölbrautaskólinn við Ármúla er móðurskóli heilbrigðisgreinanna.
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Bergrós Vala Marteinsdóttir og 
Amelía Ósk Hjálmarsdóttir voru 
sigurvegarar á Íslandsmeistaramóti 
nema í hjúkrun árið 2017.

Kristín Á. Guðmundsdóttir, 
formaður Sjúkraliðafélags 

Íslands, skrifar

Hundsa 
skýran vilja 
þjóðarinnar

Nýafstaðið Fulltrúaþing Sjúkraliðafélags Íslands var starfsamt og skilaði stefnu- 
mótun og verkáætlun inn í komandi starfsár. Síðasta ár hefur verið viðburða- 
ríkt, skemmtilegt og gefandi, en oft á tíðum erfitt og krefjandi. Því réðu þau mismunandi 
verkefni sem glímt var við hverju sinni. 

Kjaramál 
Hefja þarf undirbúning að gerð nýrra kjarasamninga ekki seinna en á komandi hausti ef 

vel á að vera. Stefnt er að því að ná kjarasamningum áður en þeir sem nú eru í gildi renna 
út í mars 2019. Að mörgu er að hyggja, en nauðsynlegt er að kanna hug félagsmanna 
varðandi innihald næstu samninga og helstu áherslur.  

Það hefur verið gríðarlega erfitt og tímafrekt að glíma við stofnanir vegna endur- 
nýjunar stofnanasamninga þó svo að félagið hafi samið um fjármuni til uppfærslu þeirra 
og peningarnir löngu komnir inn á reikninga stofnana. Það er með öllu ótækt að þurfa 
að fara landshorna á milli og mæta allt of víða því viðmóti stofnana að reksturinn sé 
svo erfiður að ekki verði um neitt samið nema að fé fylgi. Stjórnendur víla ekki fyrir sér 
að taka launahækkun starfsmanna sinna í gíslingu svo mánuðum skiptir. Uppfærsla á 
stofnanasamningum sem gilda frá 1. júní á síðasta ári er ekki í höfn enn, heilu ári seinna. 
Þessu verður að breyta enda er stéttarfélögunum gert að semja á friðartíma með engin 
vopn í höndum til að beita gegn þeim yfirgangi sem margar stofnanir sýna.

Menntamál
 Eitt af því jákvæða sem nú er að gerast er að sérnám sjúkraliða mun flytjast á fag-

háskólastig sem tilraunaverkefni. Miklar vonir og væntingar fylgja þessum breytingum 
og er það ósk félagsins að námið verði enn betra og auki færni þeirra sem það sækja enn 
frekar. Um er að ræða gríðarlega spennandi tækifæri fyrir stéttina og framþróun mennt-
unar í landinu og ekki síður þá auknu breidd sem skapast í hjúkrunarmenntun. 

Mikill ótti er meðal sjúkraliðastéttarinnar vegna áforma um að einkavæða 
Heilbrigðisskólann/FÁ. Einkavæðing á mjög mikilvægri menntun, þar sem skorturinn á 
sjúkraliðum er gríðarlegur og á langt í land að ná að uppfylla þörfina sem er ört vaxandi 
og ekki eru líkur á að stjórnendur Tækniskólans muni leggja áherslu á slíkt nám.  

Velferðarmál
Um þessar mundir er Rúnar Vilhjálmsson að kynna niðurstöður úr nýrri rannsókn sinni 

á vegum Háskóla Íslands á viðhorfum Íslendinga til einkavæðingar í heilbrigðiskerfinu, 
en BSRB hefur styrkt rannsóknina. 

Niðurstöðurnar eru sláandi þegar kemur að svörum við spurningunni um hver eigi 
að fjármagna og reka heilbrigðisþjónustuna. 91% landsmanna vill sjá meiru opinberu fé 
veitt til heilbrigðisþjónustunnar. 86% landsmanna vill að starfsemi og rekstur sjúkrahúsa 
verði á hendi hins opinbera. Þetta eru afgerandi tölur sem hafa farið stighækkandi milli 
ára. Þrátt fyrir þennan skýra vilja þjóðarinnar er hann hundsaður þar sem ákvarðanir 
ríkisstjórnarinnar eru allar í öfuga átt með ört vaxandi einkavæðingu á heilbrigðiskerfinu 
sem reynt er að halda leyndri með mismunandi hugtaka notkun. 

SLFÍ óskar félagsmönnum sínum og landsmönnum öllum sólríks og gleðilegs sumar.

Mikill ótti er meðal sjúkraliðastéttarinnar vegna 
áforma um að einkavæða Heilbrigðisskólann/FÁ
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Ársskýrsla Sjúkraliðafélags Íslands 2016-2017

Síðasta starfsár
mjög fjölbreytt

Starfsár Sjúkraliðafélags Íslands árið 
2016-2017 hefur verið mjög fjölbreytt 
og tekið hefur verið á  margvíslegum 
málum. Hæst ber innra starf félagsins á 
afmælisári, gagnrýni félagsins og félags-
manna á þá heilbrigðisþjónustu sem 
veitt er á Íslandi, ásamt félagspólitískum 
málum er snerta almenning í landinu líkt 
og lífeyrismál og velferðarmál af ýmsum 
toga. Framkvæmdastjórn, félagsstjórn og 
trúnaðarmannaráð SLFÍ hafa látið í sér 
heyra með ályktunum, blaðaviðtölum og 
greinaskrifum þar sem málefnum félags- 
ins og félagsmanna er komið á framfæri.

Félagið hefur notað árið til þess að fylgja 
eftir kjarasamningum sem gerðir voru 
2015 og mun þurfa að fylgja þeim málum 
eftir áfram og einnig uppfærslu stofnana- 
samninga hjá ríkinu. 

Félagið hefur yfir að ráða áhugasömu 
stjórnarfólki og öflugu starfsfólki á skrifstofu 
félagsins sem leggur sig fram í hvívetna við 
að þjónusta félagsmenn eins vel og kostur 
er. Auk þess sem starfsmennirnir vinna að 
öllum öðrum málum sem inn á borð félags- 
ins koma, eins og til dæmis að vinna í 
nefndum og ráðum þannig að rödd sjúkra-
liðastéttarinnar heyrist sem víðast úti í 
samfélaginu.

Skrifstofa félagsins
Á skrifstofu félagsins starfa Kristín Á. 

Guðmundsdóttir formaður, Gunnar Örn 
Gunnarsson framkvæmdastjóri, Birna 
Ólafsdóttir skrifstofustjóri, Lilja Laxdal 
skrifstofumaður, Sigríður Ríkharðsdóttir 
skrifstofumaður og Sigurlaug Hrafnkelsdóttir 
skrifstofumaður á kjarasviði.

Á skrifstofu félagsins starfar úrval starfs-
manna, sem gerir sitt besta í að koma til 
móts við þarfir félagsmanna í smáu og stóru 
og þjónusta félagsmenn eins vel og kostur 
er hverju sinni. Auk þess sem starfsmenn 
vinna að framgangi ýmissa annarra mála 
sem inn á borð félagsins koma. 

Starfsmenn skrifstofunnar höfðu í mörg 

horn að líta á síðasta starfsári, sem kom 
meðal annars til  vegna þeirra fjölmörgu 
viðamiklu viðbótarverkefna sem við var að 
eiga, svo sem undirbúning að 50 ára afmæli 
félagsins og ráðstefnu tengdri því, móttöku 
og undirbúningi að ráðstefnu EPN á Íslandi 
og fagkeppni sjúkraliðanema í hjúkrun svo 
fátt eitt sé talið. Einnig var unnið að hefð-
bundnum málum eins og orlofsmálum, 
styrkveitingum til náms og námskeiða, 
aðstoð við að sækja um styrki í styrktarsjóði, 
skipulagningu náms og námskeiða, kjara- 
málum og fleira. 

Forsvarsfólk félagsins barðist einnig gegn 

þróun ástandsins í þjóðfélaginu almennt og 
erfiðu starfsumhverfi sjúkraliða. Allt þetta 
krefst mikillar skipulagningar, eftirfylgni og 
á stundum töluverðra átaka. 

Gífurleg orka fer í átök og eftirrekstur 
vegna gerðar og fullvinnslu stofnana- 
samninga. Auk þess margfaldar það alvar-
lega ástand sem er í heilbrigðiskerfinu 
álagið á sjúkaliða þannig að upp kemur 
fjöldinn allur af vandamálum/átökum 
sem félagið sinnir.

Þakka má mikilli starfsreynslu, áhuga og 
vilja starfsmannanna að náðst hefur að sinna 
þeim fjölmörgu verkefnum sem  leysa þarf á 
hverjum tíma.

Stjórn félagsins
Skipan stjórnar félagsins er frekar fast-

mótuð, það var einungis ein breyting 
milli starfsára þegar úr félagsstjórn gekk 

Einn af stórviðburðum 
síðasta starfsárs var 

50 ára afmæli félagsins

Kristín Ólafsdóttir varaformaður og Kristín Á. Guðmundsdóttir formaður ræða málin. Við borðið 
sitja Jakobína Rut Daníelsdóttir og Sigurlaug Hrafnkelsdóttir ritarar þingsins.
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Bergdís Sveinsdóttir, en hún hætti störfum 
sem formaður Vestfjarðadeildar SLFÍ. Í 
hennar stað kom Jóhanna G. Þórðardóttir 
sem tók við sem formaður deildarinnar. 
Sjúkraliðafélagið vill nota tækifærið og 
þakka Bergdísi fyrir gott og óeigingjarnt 
starf í þágu stéttarinnar og félagsins.

Félagsstjórn Sjúkraliðafélags Íslands 
skipa; Kristín Á Guðmundsdóttir formaður, 
Kristín Ólafsdóttir varaformaður, Jóhanna 
Traustadóttir ritari, Jóna Jóhanna Sveins-
dóttir gjaldkeri, Guðbjörg Sólveig 
Sigurðardóttir Vesturlandsdeild, Jóhanna G. 
Þórðardóttir Vestfjarðadeild, Guðrún Elín 

Björnsdóttir Norðurlandsdeild vestri, Hafdís 
Dögg Sveinbjarnardóttir Norðurlandsdeild 
eystri, Stefanía Stefánsdóttir Austfjarða-
deild, Helga Sigríður Sveinsdóttir 
Suðurlandsdeild, Viktoría Magnúsdóttir 
Suðurnesjadeild, Áslaug Steinunn Kjartans-
dóttir Vestmannaeyjadeild.

26. Fulltrúaþing Sjúkraliðafélags Íslands

Hafnar einkavæðingu
í heilbrigðiskerfinu

„26. Fulltrúaþing SLFÍ mótmælir harðlega þeirri einka-
væðingu sem fram hefur farið síðustu ár í heilbrigðiskerfinu og 
einnig þeim hugmyndum sem nú eru uppi um að einkavæða 
Fjölbrautaskólann við Ármúla. Mikill meirihluti landsmanna, 
rúm 80%, vill að menntun og heilbrigði þjóðarinnar sé fjár-
magnað á samfélagslegum grunni,“ segir í ályktun sem 
samþykkt var á fulltrúaþinginu föstudaginn 12. maí síðastliðinn. 

„Síðasta ríkisstjórn og sú sem nú situr hafa markvisst böðlast 
áfram í einkavæðingaráformum sínum þrátt fyrir gjaldþrot 
þjóðarinnar í kjölfar síðustu einkavinavæðingar.  

SLFÍ gerir kröfu um  jafnan og gjaldfrjálsan aðgang allra lands-
manna að öflugu heilbrigðis- og menntakerfi óháð efnahag og 
búsetu.  

Félagið hafnar algjörlega hverskyns markaðs- og einka-
væðingu byggðum á hagnaðarsjónarmiðum og forgangi fárra 
útvaldra,“ segir ennfremur í ályktuninni.

Fjársvelti heilbrigðisstofnana
Fulltrúaþingið fjallaði einnig um fjársvelti heilbrigðisstofnana 

og samþykkti ályktun þar sem þess er krafist „að tilflutningur 
á fjármagni frá opinberum heilbrigðisstofnunum yfir til einka-
rekinna læknastofa verði stöðvaður strax. Það liggur fyrir að 
enn eitt árið er stjórnendum Landspítala Háskólasjúkrahúss og 
annara heilbrigðisstofnana ríkisins gert að skera verulega niður 
í rekstri stofnananna þrátt fyrir ítrekuð loforð stjórnmálamanna 
um hið gagnstæða fyrir kosningar. Á sama tíma hafa stjórnvöld 
aukið fjármagn til einkarekinnar heilbrigðisþjónustu um 40%. 

Þingið tekur undir áhyggjur Birgis Jakobssonar landlæknis, 
um að þessi þróun íslenska heilbrigðiskerfisins ógni öryggi 
sjúklinga þar sem okkar færustu sérfræðilæknar eru „einka-
væddir“ á stofu úti í bæ, en sinna ekki veikustu sjúklingum 
kerfisins á spítölunum,“ segir í yfirlýsingu fulltrúaþingsins.

Þingfulltrúar fara yfir málin á fulltrúaþinginu.
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Varamenn í framkvæmdastjórn: Jakobína 
Rut Daníelsdóttir varagjaldkeri og Ólöf Jóna 
Friðriksdóttir vararitari.

50 ára afmælið
Einn af stórviðburðum síðasta starfsárs 

var 50 ára afmæli félagsins. Til að fagna 
þeim áfanga voru margir viðburðir víða 
um land. Viðburðunum voru gerð góð skil 
í Sjúkraliðanum, fagblaði stéttarinnar, 4. 
tölublaði 2016.

Í tilefni af 50 ára afmæli félagsins var 
ráðist í að gefa út sögu stéttarinnar. Talið var 
viðeigandi að þessu tilefni að taka saman 
upphaf, sögu og baráttu stéttarinnar þannig 
að sjúkraliðar og aðrir sem áhuga hefðu á 
að þekkja sögu stéttarinnar og þau átök og 
fórnir sem þurfti til að koma stéttinni á þann 
stað sem hún er í dag.

Á þeim 50 árum frá því að fyrstu sjúkra-
liðarnir útskrifuðust hafa þeir þurft að 
berjast fyrir stöðu sinni og faglegum fram-
gangi. Það hafa þeir m.a. gert með stofnun 
Sjúkraliðafélags Íslands og í kjölfar þess 
með einstakri stéttvísi, stéttarvitund og 
baráttuþreki. Sjúkraliðar um allt land inn-
rituðu sig nánast undantekningarlaust í 
stéttarfélagið sitt þegar ákveðið var að stíga 
hið mikilvæga skref að breyta félaginu úr 
fagfélagi yfir í stéttarfélag með fullan samn- 
ingsrétti. Stéttin hefur ítrekað sýnt styrk 
sinn þegar á hefur reynt, með samstöðu í 
kjarabaráttu og í verkfallsátökum þegar 
það hefur reynst nauðsynlegt. Þetta gerðu 
sjúkraliðar með baráttuna og viljan að 
vopni þrátt fyrir að eiga vart til hnífs eða 
skeiðar og enga sjóði til að leita í. Ef ekki 
hefði komið til þessa kjarks og þors væri 
staðan ekki sú sem hún þó er í dag. 

Ríflega 300 sjúkraliðar tóku þátt í málþingi 
og móttöku á Natura hótelinu í Reykjavík 
í tilefni af 50 ára afmæli Sjúkraliðafélags 
Íslands, en fagnaðurinn var haldinn 18. 
nóvember síðastliðinn. Mörg fróðleg erindi 
voru haldin á ráðstefnunni sem bar yfir-
skriftina: „Sjúkraliðar hér og þar. Fjölbreytni 
starfa og faglegur metnaður.“ Sigurbjörg 
Sigurgeirsdóttir stjórnsýslufræðingur og 
prófessor við Háskóla Íslands var ráð-
stefnustjóri. Áður en málþingið hófst var sýnt 
myndband sem unnið var upp úr fréttasafni 
Sjónvarpsins, en það gefur nokkra innsýn 
í þá gríðarlegu baráttu sem háð var á vett-
vangi kjaramála eftir stofnun stéttarfélags 
sjúkraliða. Kristín Á. Guðmundsdóttir, 
formaður Sjúkraliðafélagsins, setti ráð-
stefnuna og sagði að með dagskránni væri 
gerð tilraun til að sýna hversu fjölbreytt störf 
sjúkraliða væru í nútímanum. Sigurbjörg 

Sigurgeirsdóttir sagði það heiður fyrir sig 
að stjórna málþingi sjúkraliða meðal annars 
vegna þess að móðir hennar, sem yrði 
níræð í lok þessa árs, væri stoltur sjúkra-
liði frá árinu 1967 og hefði eitt sinn verið 
gjaldkeri Sjúkraliðafélagsins. Öll erindi á 
ráðstefnunni voru mjög áhugaverð, fróðleg 
og vel flutt. Ráðstefnan og móttakan þóttu 
takast frábærlega 

Í móttökunni var þremur aðilum 
veittar sérstakar viðurkenningar fyrir 
starf sitt í þágu sjúkraliða. Guðrún Hild- 
ur Ragnarsdóttir, kennslustjóri, við Heil-
brigðisskólann við Ármúla fyrir störf sín í 
þágu stéttarinnar. Dr. Ingibjörg Hjaltadóttir, 
fyrir störf sín í þágu stéttarinnar og þá 
sérstaklega vegna tilraunaverkefnis 
síns með sérnáms sjúkraliðum.  Svava 
Þorkelsdóttir, mannauðsstjóri hjá Heilsu- 
gæslu höfuðborgarsvæðisins, fyrir störf 
sín í þágu stéttarinnar og þá vinnu sem 
hún hefur lagt á sig fyrir framgang og 
menntun stéttarinnar.  

Í tilefni af hálfrar aldar afmælis 
Sjúkraliðafélags Íslands voru eftirtaldir fjórir 
sjúkraliðar heiðraðir sem máttarstoðir sem 
með sanni má segja að hafi um árabil verið 
hornstólpar samtakanna.  Birna Ólafsdóttir, 
Sigríður Kristinsdóttir, Margrét Einarsdóttir 

og Kristín Á. Guðmundsdóttir. 
Félagsdeildir víða um land stóðu fyrir 

viðburðum inni á vinnustöðum og á annan 
máta í tilefni af afmælinu.

Skýrsla kjaramálanefndar
Í síðustu kjarasamningum var samið við 

ríki og sjálfseignarstofnanir um launapotta 
til þess að lagfæra stofnanasamninga 
félagsins. Þeirri vinnu átti að vera lokið 
samkvæmt kjarasamningum fyrir 1. júní 
2016. Nokkrar stofnanir hafa verið erfiðari 
viðfangs en aðrar og hefur því vinnan 
dregist á langinn. Fulltrúar félagsins áttu 
fjöldann allan af fundum bæði símleiðis og 
einnig á hefðbundinn hátt.

Kjaramálanefnd félagsins lagði áherslu á 
að fyrsti launapottur 2016 færi jafnt á allar 
stofnanir og yrði fyrst og fremst notaður til 
þess að mæta þeim sem styst hefðu starfað, 
þar sem sá hópur hækkaði minnst í upp-
haflega kjarasamningnum í október 2015. 
Launapottur 2017 færi alfarið á  Landspítala 
og launapottur 2018 færi til þeirra stofnana 
sem eftir hefðu setið. Tillögur kjaramála-
nefndar voru lagðar fyrir félagsstjórn 
félagsins og var hún samþykkt einróma. 
Fulltrúar félagsins hafa síðan unnið 
samkvæmt þeim samþykktum. 

Í síðustu kjarasamningum var samþykkt 
eftirfarandi bókun:

„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 

Kjaramálanefnd lagði 
áherslu á að fyrsti 

launapottur 2016 færi jafnt 
á allar stofnanir

Evrópusamband sjúkraliða, EPN, hélt fagráðstefnu á Íslandi.
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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 framan- 
greindum atriðum með áherslu á fram-
kvæmd greinar 2.6.4, um lengd vakta í 
kjarasamningi aðila. Skipaður verði stýri-
hópur verkefnisins sem verði samsettur af 
fulltrúum samningsaðila, velferðarráðu-
neytisins og heilbrigðisstofnana. 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 breyt- 
inga hjá einstökum stofnunum verði vel-
ferðarráðuneytinu, 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.“

Til að mæta þessu var settur í gang vinnu- 
hópur sem falið var að skoða lengdir vakta. 
Send var út könnun meðal allra ríkis-
stofnana og í framhaldi voru tvær stofnanir 
heimsóttar. Vinnuhópurinn hefur ekki enn 
lokið störfum sínum en hefur lokið við að 
skrifa áfangaskýrslu.

Í vinnuhópnum sitja: Kristín Á. 
Guðmundsdóttir formaður SLFÍ, Viktoría 
Magnúsdóttir formaður Suðurnesjadeildar 
SLFÍ, Gunnar Örn Gunnarsson fram- 
kvæmdastjóri SLFÍ, Stefanía S. Bjarnadóttir 
fulltrúi fjármálaráðuneytis, Bára Jóhanns-
dóttir, LSH, fulltrúi fjármálaráðuneytis, og 
Magnús Skúlason, fulltrúi velferðarráðu-
neytis. Með hópnum hefur starfað Einar Mar 
Þórðarson, fjármálaráðuneyti.

Vinnuhópurinn byrjaði strax á því að 
senda til allra  heilbrigðisstofnanna ríkisins 
könnun þar sem farið var fram á að stofnunin 
svaraði spurningum um fjölda sjúkraliða, 
starfsprósentu, lengd vakta og veikinda 
meðal sjúkraliða. Svörunin var nokkuð góð 
að undanskildum Sólvangi Hafnarfirði, en 
þar vantaði upp á að öllum spurningum 
væri nægjanlega svarað. 

Niðurstaða könnunarinnar leiddi í 
ljós að þörf væri á að skoða sérstaklega 
Heilbrigðisstofnun Austurlands HSA og 
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja HSS. 

Fulltrúar vinnuhópsins fóru á vettvang með 
fyrirspurnir bæði til stjórnenda og sjúkraliða. 
Niðurstaða heimsóknanna sýndu fram á að 
sértækra aðgerða væri þörf á Suðurnesjum í 
að uppræta stubbavaktir og að sjúkraliðum 
liði ekki nægjanlega vel á vinnustaðnum. 
Stjórnendur Heilbrigðisstofnunar Austur-
lands voru búnir að lagfæra vaktir hjá sér 
með því að taka út stubba vaktir en styttu 
næturvaktir í 7,5 tíma, sem olli mikilli 
óánægju sjúkraliða, en að öðru leyti þótti ekki 
þörf á breytingum vakta þar. Hinsvegar þótti 
þörf á að vinna með vanlíðan starfsmanna á 
Dyngjunni á Egilsstöðum. Bent var á það í 
bréfi að stofnunin gæti óskað eftir stuðningi 
til þess að koma því í framkvæmd.  

Einnig var tekin ákvörðun um að skoða 
nánar stöðuna á Sólvangi eftir að í ljós kom 
að þar væri verið að misnota styttri vaktir 
hjá sjúkraliðum.

Starfsmat hjá 
Reykjavíkurborg

Allt síðastliðið starfsár var unnið með 
Reykjavíkurborg að starfsmati sjúkra-
liðastarfa. Matið var liður í að fylgja eftir 
kjarasamningi félagsins við borgina, en 
samið var um að félagið færi inn í starfs-
matið sem verið hefur í gangi hjá öðrum 

stéttarfélögum um nokkurt skeið. Fara 
þurfti í að skrifa starfslýsingar eða endur-
skrifa starfslýsingar og skipuleggja viðtöl 
við sjúkraliða og vera með þeim í hverju 
og einu viðtali. Vinnan gekk vel fyrir sig 
eftir að farið var af stað. Niðurstaða lá fyrir 
í mars síðastliðnum og launahækkanir til 
þeirra sem hækkuðu komu til framkvæmda 
með apríllaunum afturvirkt frá upphafi 
kjarasamningsins.

Námskeið um gerð 
stofnanasamninga

Í kjarasamningum 2015 urðu ríki og stéttar- 
félög sammála um að brýna nauðsyn bæri 
til að auka við þekkingu á gerð og inntaki 
stofnanasamninga. Í framhaldi var skipaður 
starfshópur fulltrúa stéttarfélaga og banda-
laga, fjármála- og efnahagsráðuneytisins 
auk Félags forstöðumanna ríkisins til að 
vinna að undirbúningi fræðsluátaks fyrir 
þá sem koma að gerð stofnanasamninga. 
Fulltrúi BSRB var Gunnar Örn Gunnarsson 
framkvæmdastjóri SLFÍ ásamt fleiri 
fulltrúum þaðan og fjölda annara stéttar-
félaga. Átakið er ætlað bæði stjórnendum og 
fulltrúum starfsmanna í samstarfsnefndum 
og öðrum sem koma að gerð stofnana- 
samninga á viðkomandi stofnun. Ætlast er 
til að allar samstarfsnefndir af sömu stofnun 
sæki fræðsluna saman svo hún nýtist 
stofnunum sem best. Stefnt er að því að 
átakið leiði til betri vinnubragða og virkari 
stofnanasamninga sem eru mikilvægur hluti 
af heildstæðri mannauðsstefnu stofnunar. 
Góður stofnanasamningur og virk fram-
kvæmd hans endurspeglar áherslur 

Allt síðastliðið starfsár var 
unnið með Reykjavíkurborg 

að starfsmati 
sjúkraliðastarfa

Að mörgu var að huga í kjaramálum á síðasta starfsári.
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stofnunar og styður við stefnu hennar og 
markmið. Fjöldi trúnaðarmanna SLFÍ hafa 
þegar farið á námskeið eða eru skráðir á það.

Lífeyrismálin 
Vinna að breytingum á lífeyriskerfi opin-

berra starfsmanna hefur verið í gangi árum 
saman og er nú lokið með breytingum á 
lögum um lífeyrissjóði sem lagt var fram 
um síðustu áramót og samþykkt frá Alþingi 
í byrjun árs 2017. Mikil óánægja er meðal 
margra opinberra starfsmanna með hvernig 
fulltrúar þeirra í BSRB, BHM og KÍ hafa 
unnið í málinu.

Sjúkraliðafélag Íslands, Landsamband lög- 
reglumanna, Landsamband sjúkraflutninga- 
manna  og Tollvarðafélag Íslands lögðu 
fram ályktanir, bókanir í fundargerðir, lög-
fræðiálit og fleira sem gengu út á það að 
mótmæla hugmyndum að fyrirhuguðum 
breytingum.

Í greinagerð með frumvarpinu var gerð 
tilraun til að koma á móts við sjónarmið 
félaganna um að félagsmenn þeirra hafi 
ekki möguleika á að lengja starfsævina 
eins og lögin gera ráð fyrir. Skipuð hefur 
verið nefnd á vegum ráðuneytisins sem 
fara á yfir það hvort og þá hverjar þær 
stéttir séu sem ekki geti gengið undir 
það ákvæði að vinna til 67 ára aldurs í 
stað 65 ára. Formaður Sjúkraliðafélagsins 
Kristín Á. Guðmundsdóttir situr í nefnd-
inni. Varamaður hennar verður Ársæll 

Ársælsson formaður Tollvarðafélags 
Íslands.  

Unnið hefur verið að sameiginlegu áliti 
fyrir BSRB, BHM og KÍ hjá Lögmönnum 
Mörkinni, þar sem verið er að skoða hvort 
hægt sé að kæra lagasetninguna á þeirri 
forsendu að hún sé brot á því samkomulagi 
sem skrifað var undir.

SALEK 
Sum Heildarsamtök launafólks og atvinnu- 

rekenda á almennum og opinberum vinnu- 

markaði skrifuðu undir samkomulag um 
breytt vinnubrögð við gerð kjarasamninga. 
Markmiðið með samkomulaginu er m.a. 
að tryggja aukningu kaupmáttar á Íslandi 
og sporna við hárri verðbólgu til langs 
tíma. Einnig mun samkomulagið færa þátt- 
takendum í SALEK launaskriðstryggingu. 
Launaskriðstrygging færir opinberum starfs-
mönnum sambærilegar hækkanir og verða á 
almennum markaði umfram kjarasamnings- 
bundnar launahækkanir ef til þeirra kemur. 
Aðilar samkomulagsins skuldbinda sig til 

Fulltrúaþingið um lífeyrismál sjúkraliða

Fordæmir svik 
alþingismanna

„26. Fulltrúaþing Sjúkraliðafélags Íslands fordæmir þau 
svik sem áttu sér stað á Alþingi Íslendinga þegar breyt-
ingar á lögum um lífeyrisréttindi opinberra starfsmanna 
voru samþykktar í desember síðastliðnum,“ segir í ályktun 
þingsins þann 12. maí síðastliðinn. 

Ennfremur segir í ályktun fulltrúaþingsins:
„Félagið barðist gegn því að lífeyrisréttindi félagsmanna 

væru notuð sem skiptimynt í kjarasamningum fyrir einhverjar 
hugsanlegar launahækkanir í framtíðinni og bætt vinnubrögð 
við gerð kjarasamninga.

Lífeyrisréttindin eru kjarasamningsbundin, lögbundin og 
vernduð af eignarréttarákvæðum stjórnarskrár.

Fjöldi sjúkraliða sem hafa  unnið innan opinbera- og einka- 
geirans, en greitt í LSR alla tíð   munu tapa áunnum réttindum 
sínum séu þeir starfandi í einkareknum fyrirtækjum sem neita 
að greiða viðbótar iðgjald.  Áunnin réttindi þeirra eins og fjölda 
annarra sem greitt haf í sjóðinn verða ekki tryggð til framtíðar.

Opinberir starfsmenn fórna tugi prósenta af launum sínum í 
hverjum mánuði til söfnunar lífeyrisréttinda á starfsævinni í þeirri 
von að þeir hafi til hnífs og skeiðar þegar starfsævinni lýkur. Í ljósi 
þess að vinnuveitendur/ríki/sveitarfélög hafa losað sig einhliða 
undan ábyrgð á fallvöltum sjóðunum krefst  fulltrúaþing SLFÍ 
þess að  lífeyriskerfið verði endurskoðað í heild sinni og jafnvel 
lagt niður og laun hækki samsvarandi.“

Þingforsetarnir Marín Jónsdóttir og Kristín Ólafsdóttir.
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DEILD og fjöldi sjúkraliða Starfsnefndarsæti Félagsstjórn Framkvæmdastjórn = Sæti Nefndarmenn

Reykjavíkurdeild (RVKD) 1198  39 5 5 49 32 (2,67%)

Vesturlandsdeild (VLD) 137 1 1 2 2 (1,47%)

Vestfjarðardeild (VFD) 34  1 1 2 2 (5,88%)

Norðurlandsdeild vestri (NLDV) 50 2 1 3 1 (2%)

Norðurlandsdeild eystra (DSNE) 218 9 1 10 5 (2,3%)

Austurlandsdeild (AULD) 79 1 1 1 (1,26%)

Suðurlandsdeild (SLD) 129 4 2 1 7 5 (3,87%)

Vestmanneyjadeild (VED) 40 1 1 1 ( 2,5%)

Suðurnesjadeild (SND) 116 1 1 2 2 (1,7%)

að ljúka gerð kjarasamninga til ársloka 2018, 
en að þeim tíma loknum verði nýtt vinnu-
markaðslíkan tekið í notkun. Inn í þetta 
samkomulag var sett það skilyrði að  jöfnun 
lífeyrisréttindi á almennum og opinberum 
vinnumarkaði hefði náð fram að ganga. 

Forystufólk eftirfarandi aðila skrifuðu 
undir samkomulagið: Alþýðusamband 
Íslands (ASÍ), Bandalag starfsmanna ríkis 
og bæja (BSRB), Samtök atvinnulífsins 
(SA), Samband íslenskra sveitarfélaga, 
Reykjavíkurborg og Samninganefnd ríkis- 
ins (SNR). Samkomulagið nær til 70%  
launafólks sem á aðild að stéttarfélögum á 
Íslandi.

Til þess að halda áfram með vinnu við 
nýtt vinnumarkaðsmódel hafa þeir aðilar 
sem undirrituðu samkomulagið ásamt 
ríkissáttasemjara farið á fundi verka- 
lýðshreyfingarinnar á norðurlöndunum 
til þess að átta sig á því hvernig módelin 
virka þar. Haldnir hafa verið fundir 
innan verkalýðshreyfingainnar, þar 
sem færasti sérfræðingur Norðmanna, 
Steinar Holden, var fenginn til þess 
að fara yfir málin og skilaði hann 
skýrslu um málið. Einnig fóru fulltrúar 
Sjúkraliðafélagsins á fund kollega sinna 
í Fagforbundet Noregi til þess að hafa 
nánari tilfinningu fyrir málunum áður 
en farið verður á fullt í að smíða módel 
hér á landi. Eftir að opinberir starfsmenn 
settu fram athugasemdir um að ný lög 
um lífeyrisréttindi væru ekki í samræmi 
við það samkomulag sem gert var um 
breytingu lífeyrisréttinda fór vinna við 
vinnumarkaðsmódel í frost og hefur lítið 
verið unnið í því síðan.

Fulltrúar félagsins Kristín Á. Guð-
mundsdóttir, Gunnar Örn Gunnarsson 
og Birna Ólafsdóttir fóru á fund systra-
samtaka félagsins í Noregi í byrjun mars 
síðastliðinn til þess að kynnast betur því 
vinnumarkaðsmódeli sem þar er unnið 

eftir og afla nánari upplýsinga um á hverju 
slíkt samkomlag byggir.

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), 
Jakobína Rut Daníelsdóttir (RVKD), 
Þórhildur Una Stefánsdóttir (RVKD), Soffía 
Líndal (DSNE), Varamenn: Stella Levy 
(VLD) og Kristbjörg Gunný Jónsdóttir 
(RVKD).

Vinnan í ár var með hefðbundnu sniði 

eins og undanfarin ár. Jóhanna Traustadóttir 
formaður uppstillinganefndar sendi út 
auglýsingu í byrjun mars þar sem auglýst 
var eftir framboðum til stjórnar og nefndar-
starfa. Að loknum framboðstíma var sent út 
bréf til nefndarmann þar sem nöfn þeirra 
tveggja sjúkraliða sem gáfu kost á sér komu 
fram ásamt þeim nefndum sem hver og einn 
var beðin um að starfa í.

Samskipti nefndarmanna fóru að mestu 
fram í tölvupóstum og síma, sem er hentugt 
þegar til þess er litið að nefndarmenn koma 
frá þremur svæðisdeildum. Þetta fyrir-
komulag hefur að mestu leyti reynst mjög 
vel. Einn nefndarmaður uppstillingar-
nefndar varð því miður að hætta vegna 
persónulegra aðstæðna.

Haft var samband við alla þá nefndarmenn 
sem eru að klára sitt kjörtímabil og athugað 
hvort þeir gæfu kost á sér áfram til nefndar-
starfa. Þó nokkuð var um að nefndarmenn 
gæfu kost á sér áfram til nefndar- og/eða 
stjórnarstarfa fyrir Sjúkraliðafélag Íslands 

Hlutföll landshlutadeilda SLFÍ í starfsnefndum fyrir starfsár 2016–2017 ásamt fjölda sjúkraliða í hverri landshlutadeild miðað við áramót 2016–2017.

Þingfulltrúar að störfum.
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sem er mjög gott þegar vel er unnið í nefnd-
unum. Tvö framboð dugðu þó ekki til fylla 
í skörðin því mun fleiri gáfu ekki kost á sér 
áfram. Hver og einn nefndarmaður hóf þá 
vinnu við að fylla í skörðin á þeim nefndum 
sem þeir báru ábyrgð á með því að leita að 
fólki sem hugsanlega væri tilbúið í nefndar- 
og/eða stjórnarstörf sem svo gekk mjög vel. 
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 þar 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 í nefndar- 
mönnum heilla á komandi starfsári og 
þakkar fyrir vel unnin störf á síðasta ári.

Skýrsla fræðslunefndar
Í fræðslunefndinni sátu: Birna Ólafs-

dóttir formaður, R-deild, Hafdís Dögg 
Sveinbjarnardóttir ritari, Norðurlandsdeild 
eystra, og Jakobína Eygló Benediktsdóttir 

meðstjórnandi, R-deild. Varamaður: Guðrún 
Lárusdóttir R-deild.

Á starfsárinu voru haldnir 5 formlegir 
fundir í fræðslunefnd, auk 10 funda til 
undirbúnings Íslandsmótinu í iðn- og verk- 
greinum. Varamaður situr alla fundi nefndar- 
innar og fundarritari situr fundi í gegnum 
síma. Allir fundirnir voru haldnir í húsnæði 
félagsins að Grensásvegi 16.

Helstu verkefni á starfsárinu: Íslandsmótið 
í iðn- og verkgreinum, framhaldsnám sjúkra-
liða – fagháskólastig, símenntun sjúkraliða 
–  Framvegis, umræða um nýtt framhaldsnám 
á skurðlækningasviði og afgreiðsla erinda.

Stóra verkefni fræðslunefndarinnar 
á þessu starfsári var Íslandsmótið í 
iðn- og verkgreinum sem var haldið í 
Laugardalshöllinni dagana 16.–18. mars 
síðastliðinn. Mikil undirbúningsvinna 
liggur á bak við slíka keppni, sem fræðslu-
nefndin tók fullan þátt í. Miklir erfiðleikara 
eru bundnir við að fá skóla og sjúkraliða-
nema til þess að taka þátt í keppninni. Í 
sumum tilfellum eru það skólarnir sem eru 
áhugalausir fyrir keppninni, en í öðrum 
tilfellum er erfitt að fá sjúkraliðanemana 
til þess að taka þátt. Markhópurinn er ekki 
stór þar sem um hámarksaldur keppenda 
er að ræða, en aldurstakmark er 25 ár á 

keppnisári. Sjúkraliðanemar eru upp til 
hópa eldri þegar  þeir sækja námið.

Að lokum voru það þrjú lið sem kepptu. 
Eitt lið frá Vestfjörðum, en þetta er í fyrsta 
skiptið sem þeir taka þátt, sem er afar 
ánægjulegt, lið frá Verkmenntaskólanum 
á Akureyri og lið frá Fjölbrautaskólanum 
í Breiðholti. Því miður datt lið Fjöl-
brautskólans við Ármúla út þar sem ekki 
fengust nemendur til að fara í keppnina.

Fjölmargir sjúkraliðar komu að undir- 
búningi keppninnar og einnig að kynningu 
á keppninni sjálfri. Einnig var boðið upp 
á blóðþrýstingsmælingu sem sjúkraliðar 
stóðu fyrir. Er þessum stóra hópi sérstak-
lega þakkað fyrir aðstoðina og vinnuna í 
kringum keppnina.

Úrslitin urðu þau að lið Verkmennta-
skólans á Akureyri sigraði aðra keppnina í 
röð og óskum við þeim til hamingju.

Í kjölfar skýrslu verkefnahóps um fag-
háskólanám, sem kom út í september 
2016 var farið af stað með undirbúning að 
því að koma framhaldsnámi sjúkraliða 
á fagháskólastig. Framhaldsnám sjúkra-
liða er eitt af fimm þróunarverkefnum 
sem verður farið af stað með 2017- 2018. 
Á þessum tímapunkti er verið að setja 
saman þróunarhóp sem saman stendur að 

Sjúkraliðar fóru yfir málin í vinnuhópum.

Vinnuhópur að störfum á fulltrúaþinginu.
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fulltrúum frá Landspítalanum, Heilsugæslu  
höfuðborgarsvæðisins, Fjölbrautaskólanum 
við Ármúla og Sjúkraliðafélagi Íslands. 
Verkefnastjóri verður Runólfur Ágústsson. 
Miklar vonir eru bundnar við þetta verkefni, 
sem sjúkraliðar hafa barist fyrir í áraraðir.

Mikil og góð aðsókn hefur verið að 
símenntunarmiðstöð sjúkraliða, Framvegis 
á síðasta starfsári. Einnig hefur Helga Dögg 
Sverrisdóttir, sjúkraliði og kennari boðið 
upp á fjölmörg áhugaverð námskeið fyrir 
sjúkraliða á Norðurlandi. Námskeiðin hafa 
verið blöndun af nýjum og eldri vinsælum  
námskeiðum og sífellt fleiri námskeið eru í 
boði í fjarkennslu.

Í lok árs komu fulltrúar á skurðlækna- 
sviði Landspítalans að máli við félagið til 
að athuga hvort áhugi væri hjá félaginu 
að búa til viðbótarnám fyrir sjúkraliða á 
skurðlækningasviði LSH. Félagið tók afar 
vel í þessa hugmynd og óskaði eftir nánari 
umræðu. Þrátt fyrir, að félagið hafi ítrekað 
óskað eftir fundi um þetta mál hefur ekki 
orðið af framkvæmd ennþá, en vonir 
standa til þess að af þessu geti orðið.

Nokkur smærri erindi hafa ratað inn 
á borð fræðslunefndar, sem hafa verið 
afgreidd fljótt og vel.

Á því ári sem Íslandsmót iðn- og verk-
greina er haldið fer mesta orkan og púðrið 
í undirbúning fyrir mótið. Í mörg horn þarf 
að líta, en margar hendur vinna létt verk og 
margir sjúkraliðar leggja mikið á sig svo vel 
takist til. Fagháskólaumræðan hefur einnig 
tekið mikin tíma og bindur félagið miklar 
vonir við að vel takist til í þeim málum.

Nefndarkonum í fræðslunefndinni er 
þakkað fyrir gott starf á árinu.

Skýrsla kjörstjórnar
Kjörstjórnina skipa: Jóna Jóhanna 

Sveinsdóttir Reykjavíkurdeild, formaður, 
Hulda Birna Frímannsdóttir Reykjavíkurdeild, 
ritari, Hafdís Dögg Sveinbjarnardóttir 
Norðurlandsdeild eystri, Ólafía Ingvarsdóttir 
Reykjavíkurdeild og Þórunn Arnardóttir 
Reykjavíkurdeild. Varamenn: Silja Dögg 
Sævarsdóttir Norðurlandsdeild eystri, Þórdís 
S. Hannesdóttir Reykjavíkurdeild og Fríður 
Garðarsdóttir Reykjavíkurdeild.

Hlutverk kjörstjórnar er að hafa yfir-
umsjón með kjöri fulltrúa á fulltrúaþing 
SLFÍ og kanna kjörbréf þeirra. Undirbúa og 
stjórna allsherjaratkvæðagreiðslu um verk-
fallsboðun, kjarasamninga, frestun eða lok 
verkfalls samkvæmt ákvörðun félagsstjórnar 
og kjaramálanefndar, kosningu formanns og 
annast og undirbúa aðrar atkvæðagreiðslur 
eða kosningar sem stjórn eða fulltrúaþing 

Kjörstjórn kom tvisvar saman á liðnu 
starfsári. Í október 2016 þar sem farið var 
yfir hlutverk kjörstjórnar og verkum skipt 
milli nefndarmanna og í apríl 2017 til að 
fara yfir kjörbréf fulltrúa á fulltrúaþingi 
félagsins. Þess á milli voru nefndarmenn í 
samskiptum gengum síma og tölvupósta.

Skýrsla orlofsnefndar
Orlofsnefnd skipa: Úlfheiður Kaðlín 

Ingvarsdóttir, Halldóra Lydía Þórðardóttir 
og Helga María Arnardóttir, en varamaður 
er Ólöf Adda Sveinsdóttir. Starfsmaður 
orlofsnefndar er Gunnar Örn Gunnarsson, 
framkvæmdastjóri SLFÍ. Formaður orlofs-
nefndar er Úlfheiður Kaðlín Ingvarsdóttir 
eins og síðastliðin ár, Helga María og 
Halldóra Lydía eru áfram í stjórninni, en inní 
orlofsnefnd kom Ólöf Adda Sveinsdóttir 
sem varamaður.

Stjórn Orlofsnefndar Sjúkraliðafélags 
Íslands hélt sjö fundi á síðasta starfsári. Vel 
er fylgst með þörfum og væntingum félags-
manna varðandi orlofsmál og brugðist er 
við þeim kröfum sem uppi eru hverju sinni. 
Áherslur síðustu ára hafa verið á endur-
nýjun og viðhald á orlofseignum félagsins 
og eru allir bústaðir félagsins í mjög góðu 
ásigkomulagi.

Búið er að endurnýja baðið í Munaðarnesi, 
ljúka klæðningu að utan í Varmahlíð. Komið 
er heitt vatn í Kiðjaberg og nýir pottar.

Tilraunaverkefni um styttingu vinnuvikunnar

Vaktavinnuhópar
taki líka þátt

26. Fulltrúaþing Sjúkraliðafélags 
Íslands krefst þess að vaktavinnuhópar 
fái einnig að taka þátt í tilraunaverkefni 
um styttri vinnuviku.

Í ályktun sem samþykkt var 12. maí 
síðastliðinn fagnar þingið „tilraunaverkefni 
Reykjavíkurborgar um styttri vinnuviku 
sem staðið hefur yfir á annað ár, en var 
því miður án vaktavinnuhópa. Samkvæmt 
rannsóknum/könnunum hefur verkefnið 
skilað góðum árangri, bæði fyrir vinnu- 
veitendur og starfsmenn. 

Í síðustu kjarasamningum var samið 
við ríkið um að viðlíka tilraunaverk- 
efni yrði keyrt með sérstakri áherslu á 

vaktavinnustéttir. Verkefnið hefur verið í 
vinnslu og undirbúningi í samvinnu við 
BSRB og vitað er að margar stofnanir hafa 
lýst yfir áhuga á að taka þátt, en síðustu 
fréttir herma að vaktavinnustéttir verði 
ekki með í verkefninu. 

Ítrekað hefur verið sýnt fram á með 
rannsóknum að vaktavinna hefur slæm 
áhrif á líkamlega og andlega heilsu og að 
vaktavinnufólk fari á mis við eðlilegt fjöl-
skyldulíf og þátttöku í félagslífi. Þingið 
krefst þess að tilurð verkefnisins verði 
endurskoðuð og vaktavinnuhópar taki þátt, 
því hjá þeim stéttum er þörfin brýnust.“

Húsnæðismál

Framtaki
fagnað

26. Fulltrúaþing Sjúkraliðafélags 
Íslands  fagnar framtaki BSRB, ASÍ og 
Reykjavíkurborgar um uppbyggingu 
á 1000 íbúðum á næstu fjórum árum,“ 
segir í ályktun sem samþykkt var 12. 
maí síðastliðinn.

„Húsnæðiskostnaður tekjulágs fólks 
og ungs fólks sem er að hefja búskap er 
óbærilegur og úrbætur í þeim málum 
knýjandi. Þingið hvetur ríkisstjórn- 
ina og þingmenn til að samþykkja 
sem fyrst aðgerðir í húsnæðismálum 
sem byggja á frumvörpum félags- og 
húsnæðismálaráðherra og ætlað er að 
ráða bót á miklum vanda á húsnæðis-
markaði,“ segir ennfremur í ályktun 
þingsins. 

SLFÍ felur kjörstjórn sérstaklega. Kjörstjórn 
úrskurðar um úrslit í atkvæðagreiðslum 
og kosningum um vafaatkvæði og önnur 
ágreiningsatriði sem upp koma í atkvæðag-
reiðslum sem hún annast.
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Stjórn orlofssjóðs leitar að nýrri viðbótar-
eign á Akureyri og vonandi næst að festa 
kaup á henni fyrir komandi sumar.

Boðið var upp á gistingu í orlofshúsum 
SLFÍ og þeim eignum sem félagið hefur 
leigt á orlofstímanum af einstaklingum 
víðsvegar um landið til að auka fjölbreytni 
orlofsmöguleika. Einnig hefur verið boðið 
til kaups veiðikort, útilegukort, golfkort, 
hótelmiðar, flugmiðar og fl.  Boðið er upp 
á gistingu á Spáni og á Flórída á mjög 
góðu verði í frábæru umhverfi, gjafakort 
frá Ferðaskrifstofu Íslands sem gilda sem 
greiðsla upp í ferð með FÍ/ÚÚ. Boðið er 
upp á eina gönguferð innanlands á vegum 
félagsins undir fararstjórn formanns orlofs- 
nefndar og einnig tvær gönguferðir á 
Spáni, í maí og september. Gjafakort frá 
WOW og Icelandair voru/eru í boði á 
góðum kjörum, sem nýtast upp í eða fyrir 
flugmiðum með viðkomandi flugfélögum 
á allar þeirra flugleiðir.

Rekstur orlofssjóðs gekk vel á síðasta ári 
og hefur hann nýst í þágu félagsmanna. 
Ríkið hefur staðið við umsamdar viðbótar-
greiðslur í orlofssjóð og hefur það haft góð 
áhrif á efnahag sjóðsins.

Orlofsnefnd félagsins leggur áfram 
metnað sinn í að bjóða félagsmönnum upp 
á sem fjölbreytilegasta orlofskosti í sumar-
leyfinu. 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.

Í Kaupmannahöfn bauð félagið áfram upp 
á hina vinsælu og fallegu íbúð á Amager þar 
sem samgöngur að og frá íbúðinni eru mjög 
góðar og stutt er á flugvöllinn og er hún 
mjög vel nýtt allt árið.

Stjórn orlofsnefndar leggur ríka áherslu á að 
félagsmenn virði eigur félagsins/sínar og skili 
þeim til viðtakanda hreinum og óskemmdum, 
þannig er mögulegt að losna við að ráða 
umsjónarmenn með orlofseignum félagsins. 
Ákvörðun sem hefði í för með sér verulega 
hækkun leigugjalda.

Umsóknir og úthlutanir orlofskosta til 
félagsmanna eru áfram unnin rafrænt 
með þar til gerðu forriti, Frímanni. Þeir 
sem ekki höfðu aðgang að tölvu gátu sótt 
um skriflega. Rafræni kosturinn á að gera 
félagsmönnum mögulegt að sækja um og 
greiða leigugjöldin strax með millifærslu 
af Visa reikningi. Félagið hefur verið með 
samning við tölvuþjónustufyrirtækið AP 
media sem sér um og hannar orlofssíðu 
félagsins og heldur einnig utan um orlofs- 
úthlutunar tölvukerfi félagsins. Reynslan af 
því samstarfi er mjög góð.

Skýrsla ritnefndar
Ritnefnd er skipuð þremur félags-

mönnum, auk varamanns, og er kosin á 
fulltrúaþingi til þriggja ára. Ritnefnd skipa: 
Bára Hjaltadóttir, María Busk og Þórhildur 
Una Stefánsdóttir, en varamaður er Kolbrún 
Matthíasdóttir. Ritnefnd annast útgáfu og 
ritstýrir málgagni félagsins „Sjúkraliðanum“ 
ásamt ritstjóra blaðsins.

Frá síðasta fulltrúaþingi hafa verið gefin 
út fjögur tölublöð Sjúkraliðans, þar af eitt 
orlofsblað með upplýsingum um orlofskosti 
sjúkraliða fyrir komandi orlofstímabil.

Blaðið er vandað og prýtt fjölda ljósmynda 

frá þeim atburðum sem hæst bera á hverju 
ári á vegum félagsins og félagsmanna. 
Ritnefnd hefur kappkostað að hafa blaðið 
sem fjölbreytilegast í efnisvali og hefur í 
gegnum kannanir á áhuga lesenda reynt 
að uppfæra blaðið eftir efnum og ástæðum 
hverju sinni.

Blaðið Sjúkraliðinn er gefinn út í 3.300 
eintökum sem dreift er til félagsmanna, 
heilbrigðisstofnanna, ráðherra, alþingis-
manna, fjölbrautaskóla og  annarra sem 
hafa áhuga á málefnum sjúkraliða og 
félagið telur nauðsynlegt að halda upplý-
stum um málefni félagsins og félagsmanna. 

Ögmundur Jónasson fyrrverandi formaður BSRB ræddi um öldrunarmál á fulltrúaþinginu.

Birna Ólafsdóttir skrifstofustjóri í ræðustól.

Haukur Hafsteinsson framkvæmdastjóri LSR 
fjallaði um breytingar á lífeyrisréttindum 
sjúkraliða.
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Orlofsblaðið er gefið út í 3000 eintökum 
og fer eingöngu til félagsmanna. Blaðið er 
líka gefið út rafrænt og er hægt að nálgast 
það á heimasíðu SLFÍ.

Fastir þættir hafa verið í blaðinu undan-
farin ár, má þar nefna ritgerðir sjúkraliða 
og annað efni eftir sjúkraliða sem ritnefnd 
finnst eiga erindi til okkar allra. Kynntar 
hafa verið stofnanir/vinnustaðir 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.

Ritnefnd þakkar sjúkraliðum góðar og 
ánægjulegar móttökur inni á stofnunum og  
þakkar félagsmönnum fyrir góðar viðtökur 
við blaðinu og öllum sem hafa komið að 
útgáfu blaðsins fyrir ánægjulegt samstarf.

Skýrsla laganefndar
Í  laganefnd sitja Guðrún Elín Björnsdóttir, 

Svava Bjarnadóttir og Freydís Anna Ingvars-
dóttir. Varamaður er Steinunn Svanborg 
Gísladóttir.

Laganefnd fékk til sín eitt erindi frá stjórn 
félagsins. Tillögu að breytingum á reglum 
Vesturlandsdeildar SLFÍ um að komi til þess 
að deildin leggist af skulu fjármunir sem í 
eigu hennar eru ganga til SLFÍ. Breytingar 
á reglum þessum eru lagðar til vegna kröfu 
um kennitölu fyrir félög.

Laganefndin vann að tillögunni að breyt-
ingum á reglum Vesturlandsdeildar sem 
lögð verður fyrir þingið í  fjarvinnu, síma 
og tölvupóstum. Laganefndin gerði engar 
athugasemdir við breytingu á  reglum  
Vesturlandsdeildar SLFÍ.

Starfsárið hefur verið rólegt. Haldinn 
hefur verið einn fundur.

Laganefndin fór yfir tillöguna 4. apríl 
sl. og samþykkti nefndin að tillagan yrði 
lögð óbreytt fyrir 25. fulltrúaþing SLFÍ. 
Laganefnd hefur hér með lokið störfum fyrir 
þetta starfsár.

Engir fundir hafa verið haldnir í siðanefnd 
á árinu. Engir fundir hafa verið haldnir í 
stjórn Minningarsjóðs á starfsárinu.

Trúnaðarmannaráðið
Trúnaðarmannaráð kom saman  13. októ- 

ber á síðasta ári. Góð mæting var á 
fundinn.  

Farið var yfir þá vinnu sem sett hefur 
verið í gang vegna bókunar 10  í kja-
rasamningi félagsins við ríkið. Vala 
Rebekka Þorsteinsdóttir, lögfræðingur 
mætti fyrir hönd LSR og fór yfir stöðuna 
á A-deild LSR. Fyrir hönd BRÚAR mætti 
Gerður Guðjónsdóttir framkvæmda- 

stjóri og Þóra Jónsdóttir, sviðstjóri 
réttinda- og lögfræðisviðs. Gerður fór 
yfir stöðuna hjá BRÚ lífeyrissjóði, Þóra 
Jónsdóttir sviðsstjóri réttinda- og lög-
fræðisviðs fór yfir muninn á milli deilda 
hjá BRÚ lífeyrissjóði. Nokkur umræða 
var um maka og barnalífeyrir. Elín Björg 
Jónsdóttir, formaður BSRB kynnti stöðu 
mála um nýtt vinnumarkaðsmódel, og 
Bryndís Hlöðversdóttir, ríkissáttasemjari 
kynnir skýrslu Steinars Holden um 
vinnumarkaðsmódel.

Samþykktar voru ályktanir um fag-
háskólanám, starfsumhverfi sjúkraliða og 
áhrif langvarandi niðurskurðar í heilbrigði-
skerfinu, einkavæðingu og lífeyrismál. 

Ályktanirnar voru birtar í Sjúkraliðanum í 
desember síðastliðinn.

Styrktarsjóður BSRB
Sjóðurinn er grundvallaður á sam-

komulagi BSRB, BHM og KÍ annars 
vegar og fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs, 
Reykjavíkurborgar og Launanefndar sveit- 
arfélaga 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 starfs-
manna sem undir sjóðinn heyra.

Aðildarfélög að styrktarsjóðnum eru 

Sjúkraliðar fara yfir málin á fulltrúaþinginu.

Kristín Ólafsdóttir, varaformaður, í ræðustól.Jóna Jóhanna Sveinsdóttir gjaldkeri fór yfir 
reikninga félagsins.
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Fjöldi einstaklinga mv. 29. mars 2016 VIRK Sjúkral

Heildarfjöldi sem hefur leitað til VIRK 9.370 195

Fjöldi í reglulegum viðtölum eða eftirfylgd 1.929 20

Fjöldi sem hefur lokð þjónustu (útskrifast) 5.390 139

Fjöldi sem hefur hætt þjónustu 2.411 36

öll félög BSRB nema SFR, Landsamband 
lögreglumanna og Póstmannafélag Íslands. 
Stjórn sjóðsins er kosin á aðalfundi til tveggja 
ára í senn. Hana skipa fimm fulltrúar 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 heilsueflingar 
og forvarnir gegn sjúkdómum. Stöðugildi 
við sjóðinn eru þrjú.

Á meðfylgjandi grafi má sjá yfirlit um 
styrki sjóðsins til sjúkraliða.

Starfsþróunarsjóður 
Starfsmenntasjóður

Fram til þessa hefur Sjúkraliðafélagið 
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 
Starfsmenntasjóðurinn færðist alfarið yfir 
til félagsins. Síðasta Fulltrúaþing samþykkti 
lagabreytingar þar sem tekið var á því á 
hvern hátt lög félagsins taka utanum sjóðina. 
Einnig samþykkti þingið sérstaka skipulags-
skrá fyrir sjóðina.

Áfram hefur verið úthlutað úr báðum 
sjóðunum jöfnum höndum, þar sem enn 
hefur ekki gengið að ná fjármálaráðuneytinu 
inn í stjórn Starfsþróunarsjóðs eins og kjara- 
samningar kveða á um. Vinnuveitendur 
hafa greitt sérstakt viðbótargjald 0,1% inn 
í Starfsmenntasjóð sem standa á straum 
að greiðslum fyrir trúnaðarmannafræðslu 
og annað sem greiða þarf fyrir vegna 
trúnaðarmanna.

VIRK
Ávinningur af starfsemi VIRK 

Starfsendurhæfingarsjóðs árið 2015 var 
3,8 milljarða króna samkvæmt skýrslu 

sem Benedikt Jóhannesson trygginga-
stærðfræðingur hjá Talnakönnun vann fyrir 
stjórn VIRK.

Niðurstöður fyrri athugana Talna-
könnunar 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 rekstrarkostnaður VIRK árið 
2015 var 2,2 milljaðar, 2 milljarðar 2014 og 
1,3 milljarðar á árinu 2013.

Hlutverk VIRK er að efla starfsgetu ein-
staklinga í kjölfar veikinda eða slysa með 
árangursríkri starfsendurhæfingarþjónustu. 
VIRK skipuleggur, fjármagnar og hefur 
umsjón með störfum ráðgjafa, sérfræðinga 
og þjónustuaðila sem koma að mótun og  
framkvæmd einstaklingsmiðaðra áætlana í 
starfsendurhæfingu. VIRK metur raunhæfi 
starfsendurhæfingar og starfsgetu ein-
staklinga sem búa við skerta starfsgetu 
vegna heilsubrests. VIRK nýtir þekkingu, 
rannsóknir og reynslu til að tryggja 
samþætta, árangursríka og örugga þjónustu 
á sviði starfsendurhæfingar og starfsgetu-
mats. VIRK stuðlar að auknum rannsóknum 
og þróun á sviði starfsendurhæfingar. VIRK 
stuðlar að samstarfi mismunandi aðila sem 
koma að starfsendurhæfingu einstaklings. 
VIRK vinnur með fagaðilum, fyrirtækjum og 
stofnunum að því skapa fjölbreytt tækifæri 
fyrir einstaklinga með skerta starfsgetu á 
vinnumarkaði.

Um VIRK - Starfsendurhæfingarsjóð 
gilda lög um atvinnutengda starfsendur- 
hæfingu og starfsemi starfsendurhæfingar- 
sjóða 60/2012.

Framvegis – miðstöð um 
símenntun

Framvegis er í eigu Sjúkraliðafélag Íslands, 
SFR – stéttarfélag í almannaþjónustu og 
Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar.

Hjá Framvegis miðstöð símenntunar hafa 
sjúkraliðar sótt námskeið frá upphafi starf-
semi miðstöðvarinnar. 

Framvegis er framsækin símenntunar-
miðstöð 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 símenntunnar hefur 
hlotið EQM gæðavottun (European Quality 
Mark) en með því hefur verið staðfest að 
Framvegis standist evrópskar kröfur um 
gæði fræðsluaðila. Fjölmargir hafa leitað til VIRK og fengið góða niðurstöðu.

Margir eru í góðri stöðu eftir að hafa fengið aðstoð hjá VIRK.
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Styrkir úr Styrktarsjóði BSRB  SLFÍ upphæð   Heildarúthlutanir 

Dánarbætur  1.800.000 ISK   12.700.000 ISK 

Dvöl á heilsustofnun  1.274.000 ISK   3.802.000 ISK 

Ferðastyrkur  165.000 ISK   870.000 ISK 

Fæðingarstyrkur  6.739.920 ISK   48.470.341 ISK 

Glasafrjóvgun  771.000 ISK   3.285.000 ISK 

Gleraugnastyrkur  2.627.944 ISK   13.383.703 ISK 

Hjartaverndarskoðun  305.200 ISK   1.443.000 ISK 

Kaup á heyrnatækjum  773.510 ISK   5.683.375 ISK 

Krabbameinsleit  1.553.944 ISK   6.791.720 ISK 

Krabbameinsleit frh.  500.278 ISK   2.047.702 ISK 

Krabbameinsleit ristil  9.452 ISK   69.452 ISK 

Laser aðgerð  950.000 ISK   6.800.000 ISK 

Líkamsrækt  11.176.696 ISK   59.415.609 ISK 

Sálfræðiaðstoð  1.583.500 ISK   11.621.877 ISK 

Sjúkradagpeningar  23.132.230 ISK   105.145.683 ISK 

Sjúkraþjálfun  6.698.723 ISK   31.947.280 ISK 

Tannlæknakostnaður  10.402.075 ISK   52.512.028 ISK 

Samtals  70.505.555 ISK   366.030.853 ISK

Framvegis er aðili að Kvasir samtökum 
fræðslu- og símenntunarstöðvar og Leikn 
samtökum fullorðinsfræðslu.

Framvegis miðstöð símenntunar er fyrsti 
viðurkenndi námskeiðshaldarinn sem hlýtur 
starfsleyfi frá Samgöngustofu vegna endur- 
menntunar 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 opinberum 
reglugerðum er varða endurmenntun 
bílstjóra.

BSRB
Bandalag starfsmanna ríkis og bæja eru 

langstærstu samtök opinberra starfsmanna 
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 bandalagsfélagi. 

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 aðildarfélög 
þess. Meðal þess sem skrifstofan annast er 
hagfræðiþjónusta og lögfræðiþjónusta við 
félögin. Þá gefur bandalagið út BSRB-tíðindi 
og miðlar upplýsingum í formi upplýsinga-
blaða til félaganna. Auk þess sér skrifstofan 
um alhliða upplýsingaþjónustu við aðildar- 
félög BSRB, svo sem upplýsingar um réttindi 
og kjör, samninga og ýmislegt fleira. 

Erlent samstarf
Sjúkraliðafélag Íslands er aðili að EPN frá 

upphafi stofnunar sambandsins. Markmið 

með sambandinu er að tengja saman 
sjúkraliða í Evrópu, deila viðburðum og 
nýjungum heilbrigðisþjónustunni. EPN 
heldur fagráðstefnur annað hvert ár.

Árleg fagráðstefna Evrópusambands 
sjúkraliða – EPN – var haldin á Íslandi að 
þessu sinni, 31. maí 2016, en þar var fjallað 
um sjálfboðaliðastörf í heilbrigðisþjónustu 
á Norðurlöndum og framtíðarsýnina einka- 
rekstur eða ríkisrekstur. Ráðstefnuna sóttu 
140 fulltrúar sjúkraliða frá 6 löndum, þeirra 
á meðal um 60 íslenskir sjúkraliðar. Heyra 
mátti á ráðstefnugestum 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 heilbrigðisráðherra, 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. 
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 sjúkra-
liða. Var vel við hæfi að fráfarandi formaður 
opnaði ráðstefnuna en nýr formaður flutti 
sitt ávarp undir lokin þar sem hann horfði 
fram á veginn.

Vinnuhópur að störfum á þingi sjúkraliða.

Þetta yfirlit sýnir greiðslur úr Styrktarsjóði BSRB til sjúkraliða.
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Hugsjón verkalýðs-
hreyfingar er jöfnuður

Jafnaðarhugsjón 
stéttarfélaganna er  
öllum nauðsynleg

„Hugsjón verkalýðshreyfingarinnar 
er og hefur verið: Jöfnuður. Jöfnuður í 
formi réttinda. Jöfnuður í formi réttlætis. 
Jöfnuður í formi bræðralags.“

Þetta sagði Kristín Á. Guðmundsdóttir, 
formaður Sjúkraliðafélags Íslands, í ræðu 
sem hún hélt fyrsta maí síðastliðinn á 
Selfossi. Þar sagði hún meðal annars:

„Við hittumst í dag vítt og breytt um 
landið til þess að halda hátíðlegan dag 
verkalýðsins. Hátíð sem haldin hefur 
verið hér á landi í 95 ár. Á þessum degi 
hafa launamenn safnast saman um allan 
heim í hátt í 130 ár. 

Jafnaðarhugsjónin hefur verið eitt af 
aðalsmerkjum launþegahreyfingarinnar 
um heim allan. Í langan tíma hefur verið 
sótt að grundavallar hugsjónum hennar 
og því haldið fram að ekkert gagn sé af 
því að vera í stéttarfélögum og að ein-
staklingshyggjan sé það sem þurfi að 
rækta, upphefja. Til áherslu er bent á að 
hver og einn eigi að hugsa um eigin hag 
en ekki heildina. Hugsaðu um ÞIG, njóttu 
þess hve einstakur og frábær þú ert. Svona 
hljómar áróðurinn og margir bíta á agnið.

Það lánast ekki öllum í lífsbaráttunni 
að hafa jafn mikið á milli handanna og 
það er ekki endilega vegna þess að ein-
staklingar séu ekki jafn hæfir. Það eru svo 
mörg atriði sem geta gert gæfumuninn. 
Svo sem jafnt aðgengi til menntunar, 
atvinnuframboð eftir búsetu, slys og 
aðrir þættir sem ekki eru fyrirséðir. Þess 
vegna er jafnaðarhugsjón stéttarfélaganna 
öllum svo nauðsynleg, einstaklingnum og 
þjóðinni allri.

Átak í húsnæðismálum
Í dag hefur ungu fólki ekki verið gert 

kleift að koma sér þaki yfir höfuðið, hvorki 
að leigja né kaupa. Verkalýðshreyfingin 
hefur tekið höndum saman um þá stefnu 
að byggja í samvinnu við sveitarfélögin 
leiguhúsnæði svo að ungu fólki verði gert 
mögulegt að leigja á viðráðanlegu verði. 

Í þessum tilgangi var Bjarg íbúðafélag 
stofnað af BSRB og Alþýðusambandi Ís- 
lands. Félagið verður rekið án hagnaðar- 

markmiða og er ætlað að tryggja tekju-
lágum fjölskyldum á vinnumarkaði, 
félagsmönnum í BSRB og ASÍ, aðgengi 
að hagkvæmu, öruggu og vönduðu 
íbúðarhúsnæði í langtímaleigu. Félagið 
hefur þegar samið við Reykjavíkurborg 
og Hafnarfjarðarbæ um byggingu 1150 
leiguíbúða, auk þess sem viðræður eru 
í gangi við önnur sveitarfélög um upp-
byggingu, samtals um 80.000 fermetra 
íbúðarhúsnæðis, og er stefnt að því að 
afhenda fyrsta húsið árið 2018. Mörg 
aðildarfélög BSRB og ASÍ hafa lagt fram 
stofnfé til þessa verkefnis. 

Græðgisvæðingin
Til þess að ná árangri í jöfnuði þarf að 

draga úr einstaklingshyggju hugsunar-
hætti og rækta samkennd, samhug og 
samtryggingu. Rekstur heilbrigðisþjónustu 
á vegum hins opinbera er í formi sam-
kenndar og samtryggingar. Hins vegar er 

einkarekin heilbrigðisþjónusta mótuð af 
einstaklingshyggju sem gengur eingöngu 
út á að græða á veikindum fólks, til þess að 
geta greitt sér arð af rekstrinum.

Við vitum að heilbrigðisþjónustan er 
og verður alltaf kostuð af skattpeningum 
okkar hvort sem um er að ræða einkarekna 
eða samfélagsrekna þjónustu, þjóðfélagið 
kemst ekki undan því. Það vita það allir 
sem vilja vita, að grafið hefur verið undan 
heilbrigðisþjónustunni í þeirri mynd sem 
við þekktum hana á undanförnum árum, 
svo nú er hún ekki svipur hjá sjón. Þessi 
pólitík gengur út á að búa svo um hnútana 
að hægt verði að reka áróður fyrir því að 
byggja upp einkarekna heilbrigðisþjónustu. 
Þá er engin munur á hvort um er að ræða 
sjúkrahúsrekstur eða hjúkrunarheimili 
fyrir aldraða. Sama á við um alla innviði 
velferðarþjónustunnar. Græðgisvæðingin 
tröllríður öllum þessum þáttum í skjóli og 
undir stjórn þeirra pólitísku afla sem stýrt 
hafa landinu nánast samfleytt á undan-
förnum áratugum, að undanskildum 
þeim tíma sem flokkar undir formerkjum 
jafnaðarhugsjónarinnar voru fengnir til 
að þrífa flórana á eftirhrunsárunum. Eftir 
gríðarlega erfitt starf máttu þeir hypja 

Kristín Á. Guðmundsdóttir, formaður Sjúkraliðafélagsins, í ræðustól á Selfossi.
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sig að mati þeirra sem ákafast ákalla ein-
staklingshyggjuna. Nú er allt á sömu leið 
og fyrir var og græðgisvæðingin og einka-
vinavæðingin tekið við völdum að nýju og 
bónusar eru greiddir út í milljörðum.

Segja eitt en gera annað
Töluvert hefur verið rætt og ritað um 

virkni eldra fólks á vinnumarkaði undan-
farin ár. Sú umræða hefur þó haldist 
í hendur við stöðuna á vinnumarkaði 
og farið eftir atvinnuleysistölum frá 
Vinnumálastofnun. Bent hefur verið á 
fjölgun aldraðra í þjóðfélaginu og að á 
komandi árum munu sífellt færra og færra 
ungt fólk verða til staðar til þess að vinna 
fyrir velferðarkerfinu og þeirri þjónustu 
sem aldraðir hafa þörf fyrir. Því hefur 
verið unnið að því að hækka lífeyristöku-
aldur upp í 70 ár, og hvíslað hefur verið 
um aldurinn 75 ára. Rétt er að skjóta því 
hér inn að Íslendingar eru mun lengur 
á vinnumarkaði en nágrannar okkar á 
hinum Norðurlöndunum. Eftir því hefur 
verið tekið og margir undrað sig á vinnu-
semi Íslendinga.

Á fundi félagsmálaráðherra Þorsteins 
Víglundssonar og forsvarsmanna Félags 
eldri borgara í janúar síðastliðnum kom 
fram einhugur um að draga þurfi betur 
fram og gera sýnilegra hve virk sam-
félagsþátttaka aldraðra er mikils virði 
og framlag þeirra til samfélagsins mikið. 
Um þetta er talað á sama tíma og stjórn-
völd hafa breytt almannatryggingakerfinu 
á þann hátt að frítekjumarkið LÆKKAR 
greiðslur á ellilífeyri um 45%. Ég hef haldið 
því fram að ekki bara við breytingar á 
hækkun lífeyristökualdurs, heldur kerfis- 
breytingum yfir höfuð þurfi að byrja á 
réttum enda. Skoða þarf það umhverfi 
sem við búum við og taka ákvörðun um 
breytingar þar á, áður en sjálfu kerfinu er 
breytt. Þar má til dæmis nefna að ef eldri 
borgarar eiga að geta unnið lengur þá þarf 
það að skila einhverjum ávinningi fyrir þá, 
ekki bara fyrir atvinnurekendur og ríkis-
sjóð. Það á að vera hægt að stilla kerfið 
þannig að allir hafi hag af breytingunum, 
en ég vil ítreka að þá þarf að byrja á réttum 
enda. 

Útslitnir sjúkraliðar
Eitt af því sem taka þarf tillit til eru 

stéttir sem starfsins vegna eiga erfitt með 
að starfa áfram þegar aldurinn færist yfir. 
Þar má nefna sem dæmi fagreinar eins 
og sjúkraliða, sem hafa meira og minna 
verið pískaðir áfram allan sinn starfstíma. 

Fjöldi þeirra eru orðnir öryrkjar upp úr 60 
ára aldri. Þetta er nokkuð sem stjórnvöld 
vita um, en hafa ekki haft þann manndóm 
sem til þarf til að gera nokkuð í. Sjáið 
þið fyrir ykkur 65 til 70 ára sjúkraliða, 
veikbyggða konu og að þrotum komna 
eftir gengdarlausa undirmönnun undan-
farinna ára, standa við rúm sjúklings, 
beygja sig og teygja með allt upp í 200 
kílóa sjúkling í fanginu. Eða að vera 
árvökul með allt sem viðkomandi ein-
staklingur þarfnast í hjúkruninni? Það 
eru ekki einungis sjúkraliðar sem eru í 
þessari stöðu, þar hafa karlastéttir eins 
og lögreglan, slökkviliðsmenn og toll-
verðir einnig bent á. Enda hver vill að við 
séum með hátt í 70 ára lögreglumann til 
þess að eltast við glæpamenn, eða sinna 
öðrum öryggismálum, eða 70 ára slökkvi-
liðsmann í öllum herklæðum við störf sín 
í eldsvoða. Sama á við um tollverði sem 
þurfa að vera í stakk búnir að sinna þeim 
málum sem upp kunna að koma hverju 
sinni. 

Eitt af því sem sjúkraliðarnir hafa lagt 
áherslu á, er að koma þarf á heilsueflingu 
í vinnutíma svo að þeir verði betur í stakk 
búnir að sinna störfum sínum og halda 
heilsu lengur en raun ber vitni. Þessu hafa 
vinnuveitendur verið sammála, en ekkert 
gert í, þrátt fyrir marg ítrekaðar kröfur 
stéttarfélagsins í þá veru.

Byrja þarf á réttum enda 
Ég hef dregið fram dökku myndina á 

því að hækka lífeyristökualdur, en vil taka 

það skýrt fram að það væri öllum til bóta 
að samfélagið vinni að því að eldra starfs-
fólk geti verið lengur á vinnumarkaði, 
en það á að vera val. Þar er um mikinn 
mannauð að ræða, sem þjóðfélagið á að 
nýta sér betur en nú er gert. 

Eitt af því sem einnig þarf að draga hér 
fram er það viðmót sem starfshæfingar-
ráðgjafar hjá Virk hafa bent á. Þegar þeir 
hafa endurhæft fullorðna starfsmenn 
er það því miður oftast raunin að við 
þeim starfsmönnum sé ekki tekið við 
með ánægju og gleði á vinnustað. Mikið 
vantar upp á að kerfið virki eins og til 
er ætlast í þessum málum. Nú er mikið 
rætt um að koma á starfsgetumati. Reyna 
þannig að koma í veg fyrir þá skelfilegu 
fjölgun sem er á öryrkjum. En þarf ekki 
að byrja á réttum enda og laga starfsum-
hverfið fyrst og fara í breytingar síðar? 
Byrja á réttum enda eins og ég hef vikið 
að hér að framan? Eða getur útslitinn ein-
staklingur sem búið er að meta með 50% 
starfshæfni eða minna, fengið vinnu? Ef 
ekki að hverju á hann þá að hverfa? Á 
hverju á hann að lifa? 50% atvinnuleysis-
bótum í einhvern tíma? Eða á hann að 
fara á félagslega kerfi sveitarfélaganna 
eftir allt stritið um ævina? Þessum spurn- 
ingum verður fyrst að svara áður en 
breytingar eru gerðar á því kerfi sem nú 
er. 

Eins og fram hefur komið í máli mínu 
er margt sem verkalýðshreyfingin er að 
berjast við, en því miður hlusta fáir af þeim 
sem völdin hafa. Það er von mín og trú 
að einn daginn komi að því að vinnandi 
stéttir hvar sem er á landinu taki höndum 
kröftuglega saman og knýi fram þær breyt- 
ingar sem til þarf svo okkur öllum geti 
liðið vel á Íslandi, ekki bara auðvaldinu.

Margir sjúkraliðar eru 
orðnir öryrkjar upp  

úr 60 ára aldri

Sjúkraliðar með fána félagsins.
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Ógn af langvarandi 
undirfjármögnun

Langvarandi 
undirfjármögnun ógnar 

getu Landspítala til að sinna 
hlutverki sínu

Landspítalinn er stundum þriðja eða fjóðra stærsta hjúkrunarheimili landsins.

„Langvarandi undirfjármögnun ógnar 
getu Landspítala til að sinna hlutverki 
sínu. Ég veit að margir sjá ofsjónum yfir 
kostnaðinum við heilbrigðiskerfið og þar 
eru stærstu tölurnar á Landspítala. Það er 
líka oft talað um hvað kostnaðurinn við 
að reka Landspítala sé mikill - og vissu-
lega eru 60 milljarðar króna, en það er sú 
upphæð sem spítalinn kostaði á árinu 
2016, mjög há upphæð. En þá gleymist 
að meta ávinninginn! Það er erfitt að gera 
sér í hugarlund hvernig það þjóðfélag 
liti út sem ekki hefði sjúkrahúsþjónustu 
en það hefur verið metið víða um heim 
og niðurstaðan er alltaf sú sama: að 
ábatinn af heilbrigðisþjónustu er alltaf 
mun meiri en kostnaðurinn sem henni er 
samfara - hvað þá í landi eins og Íslandi 
sem ver tiltölulega litlu fé hlutfallslega 
til heilbrigðisþjónustunnar,“ sagði Páll 
Matthíasson forstjóri Landspítalans í ræðu 
sinni á ársfundi spítalans.

Hann vakti athygli á því að á Land-
spítalanum „hefur stundum undanfarið verið 
rekið þriðja eða fjórða stærsta hjúkrunar-
heimili landsins og sennilega eitt það sísta. 
Þar er ekki metnaðarlausu starfsfólki um 
að kenna heldur hefur spítalinn aldrei verið 
fjármagnaður til að sinna þessu hlutverki. Í 
dag, 24. apríl, bíða 95 einstaklingar sem lokið 
hafa meðferð á Landspítala en gætu útskrif- 
ast í kvöld ef samfélagið gæti veitt þeim 
viðunandi þjónustu. Í staðinn bíða þessir ein-
staklingar við mismunandi aðstæður úti um 
allan spítala og hinn kaldi raunveruleiki er 
sá að fimmtungur þeirra mun látast áður en 
hjúkrunarrými býðst þeim - ekki vegna þess 
að þeim sé hætta búin á Landspítala, heldur 
vegna þess að þetta er fólk sem er komið 
að leiðarlokum - en það á að fá að eiga sín 
síðustu augnablik í heimilislegra umhverfi. Í 
viðbót við þá sem bíða hjúkrunarheimilis þá 
bíður á fimmta tug eldri borgara á deildum 
okkar eftir því að komast í endurhæfingu.“

Hann þakkaði starfsfólkinu sérstaklega: 
„Mig langar að enda á því að segja hversu 
þakklátur ég er ykkur starfsfólki spítalans. 
Starfsfólki sem heldur í von og reisn og 
heldur á kyndli sterkustu gilda íslensks 
samfélags; náungakærleika, umburðarlyndi 

og auðmýkt. Starfsfólki sem er snillingar 
í að mæta fólki þegar því líður sem verst 
og að umgangast aðra af stakri nærgætni 
og virðingu þegar þeir þurfa mest á því að 
halda. Þetta heyri ég alla daga í fjölmörgum, 
innilegum þakkarbréfum sjúklinga og 
aðstandenda. Af ykkar þrotlausu vinnu og 
fordæmi mætti margur læra.“

Meiri niðurskurður boðaður
Í umsögn Landspítalans um þings- 

ályktunartillögu um fjármálaáætlun rík-
isins fyrir árin 2018-2022 koma fram 
mikilvægar upplýsingar um fjárhagslega 
stöðu spítalans:

„Samkvæmt tillögunni vantar á árinu 
2018 um það bil 10 milljarða til rekstrar og 
nauðsynlegra tækjakaupa og annars stofn-
kostnaðar á Landspítala á árinu 2018. Er þá 
miðað við mat Landspítala á uppsafnaðri 
viðbótarfjárþörf spítalans, sem velferðar-
ráðuneytið kallaði eftir við gerð umræddrar 
tillögu.

Samkvæmt tillögunni þurfa innlend 
sjúkrahús að skera niður kostnað um um 
það bil 5 milljarða á tímabilinu miðað við 
þau nýju verkefni sem tilgreind eru í til-
lögunni en óbreytta starfsemi að öðru leyti. 
Með öðrum orðum: það viðbótarfé sem lagt 
er til nýrra verkefna í tillögunni virðist að 

verulegu leyti fengið með því að fella niður 
fjármögnun ýmissa verkefna sem nú eru til 
staðar og verða það áfram auk þess sem sum 
þeirra nýju verkefna sem tillagan felur í sér 
eru aðeins fjármögnuð að hluta.

Landspítali gerir athugasemd við að ekki 
er greint á milli viðbótarframlaga til rekstrar-
kostnaðar annars vegar og stofnkostnaðar 
hins vegar í tillögunni. Áhrifin eru þau að 
viðbætur til sjúkrahúsþjónustu eins og þær 
eru settar fram, virðast mun meiri (allt að 
80% meiri) en þær eru í raun hvað rekstrar-
styrkingu varðar. 

Aukið fé til einkareksturs
„Landspítali telur að í forgangsröðun 

til einstakra þátta heilbrigðisþjónustu sé í 
ákveðnum veigamiklum tilvikum gengið 
þvert á almenn viðmið um forgangsröðun 
til heilbrigðisþjónustu og gegn ráðlegg-
ingum þeim sem erlendir ráðgjafar veittu 
fjárlaganefnd og velferðarráðuneyti með 
skýrslu á árinu 2016. Samkvæmt tillögunni 
munu fjárveitingar til þjónustu utan 
sjúkrahúsa aukast margfalt á við það sem 
bætt er við rekstrargrundvöll sjúkrahúsa 
landsmanna. 

Hægt er að túlka ofangreinda forgangs- 
röðun í tillögunni, svo og þá forgangs-
röðun sem raungerð hefur verið með 
forgangsröðun fjárveitinga síðustu ár, 
sem stefnumörkun stjórnvalda í þá átt að 
færa þjónustu frá sjúkrahúsum, ekki síst 
Landspítala, og til veitenda utan sjúkrahúsa. 
Það er ekki í takt við yfirlýst markmið stjórn-
valda, svo og vilja almennings samkvæmt 
skoðanakönnunum,“ segir ennfremur í 
umsögn Landspítalans.
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Túlkun ráðherra 
eykur einkavæðingu 

„Embætti landlæknis (EL) hefur 
ítrekað reynt að leiðrétta þann mis- 
skilning að embættið veiti leyfi til 
rekstrar heilbrigðisþjónustu. Samkvæmt 
lögum um landlækni og lýðheilsu á 
landlæknir að staðfesta að fyrirhugaður 
rekstur heilbrigðisþjónustu uppfylli 
faglegar lágmarkskröfur. Í lögum um 
heilbrigðisþjónustu stendur að þegar 
um er að ræða svokallaða sérhæfða heil-
brigðisþjónustu þurfi leyfi ráðherra til 
rekstrarins,“ segir í nýlegri yfirlýsingu frá 
landlækni.

„Í tilvikinu Klíníkin Ármúla hefur Embætti 
landlæknis staðfest að starfsemi með fimm 
daga legudeild uppfylli faglegar lágmarks- 
kröfur um sérhæfða sjúkrahúsþjónustu. 
Embættið hefur því bent ráðuneytinu á að 
samkvæmt skilningi þess á lögum þurfi leyfi 
ráðherra til þess að hefja rekstur legudeildar 
með tilheyrandi aðgerðum.

Ráðuneytið hefur með bréfi, dagsettu 13. 
desember síðastliðinn, lýst því yfir að það 
sé ósammála túlkun embættisins og að líta 
beri á þennan rekstur Klíníkurinnar sem 
hvern annan stofurekstur lækna og þurfi 
hann því ekki leyfi ráðherra.

Klíníkin græðir á fjársvelti Landspítala
„Það ber að hafa í huga að allar tekjur Klíníkurinnar af 

þessum aðgerðum eiga rætur sínar í því að Landspítalinn er 
undirfjármagnaður þannig að hann getur ekki sinnt nema 
hluta af þeim aðgerðum sem samfélagið þarf á að halda. Ef 
Landspítalinn væri almennilega fjármagnaður ætti enginn 
að fara í þessa aðgerð í Ármúlanum vegna þess að þar hafa 
sjúklingar ekki þau öryggisnet sem er ætlast til í nútíma 
læknisfræði. Ef sjúklingur fer í hjartastopp í aðgerð eða 
eftir hana er á Landspítalanum teymi sem kemur til þess að 
endurlífga, ef sýking kemst í skurð eru til staðar smitsjúk-
dómalæknar á Landspítalanum, ef upp koma önnur almenn 
lyflæknisfræðivandamál sem eru algeng í þeim aldurs-
hópi sem þarf nýja mjöðm er heil deild lækna reiðubúin á 
Landspítalanum og svo mætti lengi telja. Ekkert af þessu er 
til staðar í Ármúlanum.

Og síðan ef upp koma alvarleg vandamál á Klíníkinni eru 
sjúklingarnir bara sendir niður á Landspítala. Það er því ljóst 

að stærstur hluti tekna Klíníkurinnar á rætur sínar í fjársvelti 
Landspítalans og hluti af gróðanum í áhættu sem er tekin með 
líf og heilsu sjúklinga.

Hverjir standa svo að þessari klíník í Ármúlanum? 
Svar við þeirri spurningu færir okkur aftur að hagsmuna- 
árekstrunum sem ég drap á í byrjun. Yfirlæknir og stærsti 
eigandi er Hrólfur Einarsson Sveinssonar. Forsætisráðherra 
og hann eru bræðrasynir. Stjórnarformaður er eiginkona 
Gunnars Viðar sem er besti vinur Jóns Benediktssonar, bróður 
forsætisráðherra. Hugmyndasmiður og stofnandi er dugnaðar-
forkurinn og eldhuginn Ásdís Halla sem ólst upp við fótskör 
Engeyinganna. Er nema von að samfélagið spyrji hvort þarna 
sé komin ástæða þess að Bjarna finnist eðlilegt að eigendur 
einkafyrirtækja á heilbrigðissviði geti tekið út arð og þess að 
hann fyrst sem fjármálaráðherra og nú sem forsætisráðherra 
vill ekki fjármagna Landspítalann að þörfum?

Brot úr grein Kára Stefánssonar í Fréttablaðinu 9. maí síðastliðinn.

Það hefur afgerandi þýðingu fyrir 
eftirlitshlutverk landlæknis að það 
sé skýrt hvaða ákvarðanir eru teknar 
varðandi rekstur heilbrigðisþjónustu 
og á hvaða lagagrunni þær eru 
byggðar. Til þess að freista þess að fá 
skýringu á þessu og staðfestingu á að 

skilningur embættisins á fjölmiðlaum-
ræðunni og svörum ráðherra væri 
réttur sendi embættið eftirfarandi til 
velferðarráðuneytisins:

„Skilningur EL er eftirfarandi:
1. EL hefur staðfest að fyrirhugaður 

Birgir Jakobsson landlæknir flytur erindi á fagráðstefnu Evrópusambands sjúkraliða.
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rekstur á Klíníkinni uppfylli faglegar 
lágmarkskröfur EL.

 EL veitir ekki leyfi til rekstrar 
heilbrigðisþjónustu.

2. EL skilgreinir starfsemi Klíníkurinnar 
sem sérhæfða heilbrigðisþjónustu sem 
samkvæmt lögum þarf leyfi ráðherra til 
þess að starfa.

3. Ráðherra hefur ekki og hefur ekki hugsað 
sér að veita Klíníkinni slíkt leyfi. Þetta er 
samkvæmt fréttum í fjölmiðlum.“

Svar ráðuneytisins var á þá lund að 
umræðan hefði einungis snúist um hvort 
leitað yrði til Klíníkurinnar um þátttöku í 
svokölluðu biðlistaátaki. Enn fremur ítrekaði 
ráðuneytið þá afstöðu sína að ekki þyrfti leyfi 
ráðherra vegna starfsemi Klíníkurinnar.

Alþingismenn, ráðherra og fjölmiðlar 
hafa augljóslega talað um tvo mismunandi 
hluti:
• Biðlistaátak í því skyni að stytta biðtíma 

eftir ákveðnum aðgerðum.
• Leyfi til að reka sérhæfða heil-

brigðisþjónustu á fimm daga legudeild.
Embætti landlæknis var það ljóst af 

umræðunni að ráðherra hefði ekki í 
hyggju að snúa sér til Klíníkurinnar hvað 
varðar biðlistaátakið, a.m.k. ekki næsta 
hálfa árið.

Túlkun ráðuneytisins á heilbrigðis-
lögunum gerir það hins vegar að verkum 
að einkarekstur og einkavæðing á sviði 
sérhæfðrar heilbrigðisþjónustu og sjúkra-
húsþjónustu getur haldið áfram að vaxa hér 
á landi í skjóli samnings Sjúkratrygginga 
Íslands og Læknafélags Reykjavíkur og 
sjúklinga sem greiða fyrir aðgerðir úr eigin 
vasa.

Embætti landlæknis tekur ekki afstöðu 
með eða móti rekstri Klíníkurinnar Ármúla 
eða annarra sambærilegra stofnanna á 
sérhæfðri heilbrigðisþjónustu en vegna 
túlkunar ráðuneytisins er staðan í dag 
eftirfarandi:
• Heilbrigðisstofnanir þurfa ekki sérstakt 

leyfi ráðherra til að reka sérhæfða heil-
brigðisþjónustu/sjúkrahúsþjónustu 
í formi fimm daga deildar, einungis 
staðfestingu frá Embætti landlæknis 
um að þær uppfylli faglegar kröfur til 
rekstrarins.

• Þær geta fjármagnað rekstur sinn með 
gildandi samningi Sjúkratrygginga 
Íslands og Læknafélags Reykjavíkur.

Meðan svo er, er vandséð hvernig heil-
brigðisyfirvöld geta haft stjórn á því hvert 
opinbert fjármagn rennur til heilbrigðis-
mála og hvaða rekstrarform verða ríkjandi 
í íslensku heilbrigðiskerfi,“ segir í yfir- 
lýsingu landlæknis.

Nýgengi af örorku hér á landi hefur verið 1200-1500 einstaklingar á ári. Undanfarin 2 ár hefur 
hins vegar verið aukning á nýgengi. Breytt vinnubrögð við úrvinnslu á biðlistum hjá TR skýra 
reyndar hluta þessarar aukningar en þó er ljóst að þróunin í tölunum er upp á við. Nýjar tölur TR 
um nýgengi örorku sýna að árið 2016 hefur þessi aukning haldið áfram. Hún var 22% árið 2016, 
jafnmikil hjá konum og körlum en var 19% árið 2015.

Kópavogshælið

Lærum af mistökum 
forvera okkar

„ F é l a g s s t j ó r n 
Sjúkraliðafélags 
Íslands telur fram-
komna skýrslu 
og þá umræðu 
sem verið hefur 
um meðferð sam-
félagsins á íbúum 
K ó p a v o g s h æ l i s 
fyrr á tímum mjög 
þarfa og bendir á 
að nauðsynlegt er 
að draga lærdóm af 
slíkum mistökum. 
Sífellt þarf að huga 
að þjónustu við þá sem gera litlar kröfur 
fyrir sjálfa sig og eiga fáa talsmenn,“ 
segir í ályktun sem samþykkt var á 
fundi félagsstjórnarinnar 23. febrúar 
síðastliðinn.

Í ályktunni segir ennfremur:
„Þjónustan, aðhlynningin, umönn-

unin og hjúkrunin við aldraða og fatlaða 
á stofnunum sem kostaðar eru að meiri- 
hluta til af almannafé er veitt af mjög 

veikum mætti. 
Alvarleg undir-
mönnun hefur 
verið viðvarandi 
í áraraðir, sem 
komið hefur niður 
á allri þjónustu við 
þá sem oft á tíðum 
minnst mega sín. 
Einungis er boðið 
upp á 20-30% 
faglærðra starfs-
manna á flestum 
öldrunarheimilum 

landsins, sem að 
sjálfsögu leiðir til lakari þjónustu eins 
og dæmin sanna.

Stjórn Sjúkraliðafélagsins hvetur stjórn-
völd og stjórnendur nefndra heimila til 
að leggja metnað í þennan rekstur og láta 
það ekki gerast að innan fárra ára komi 
fram enn ein svört skýrsla um þjónustu 
við þá sem minnst mega sín. Bregðumst 
við núna, því okkur ber skylda til að læra 
af mistökum forvera okkar.“

Kópavogshælið.
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Heiðruð á ársfundi
Hefð er fyrir því að Landspítali heiðrar 

árlega starfsmenn sem sýnt hafa framúr- 
skarandi árangur og lagt fram sérstaklega 
lofsvert framlag til starfseminnar undan-
gengin misseri. 

Yfir 200 tilnefningar bárust um 
heiðranir á starfsfólki á ársfundi Land-
spítala 2017 sem var haldinn á Hilton 
Reykjavík Nordica hótelinu 24. apríl. 
Heiðranirnar byggjast á tilnefningum 
samstarfsfólks og geta allir starfsmenn 
tilnefnt einstaklinga eða hópa. Við valið 
á þeim sem eru heiðraðir er sérstak-
lega horft til þeirra áherslna sem fram 
koma í stefnu spítalans - öryggismenn- 
ing, þjónusta, mannauður og stöðugar 
umbætur - og þeirra gilda sem stofnunin 
starfar eftir - umhyggja, fagmennska, 
öryggi og framþróun.

Sjúkraliðarnir sem voru 
heiðraðir

Einstaklingarnir sem voru heiðraðir 
fengu auk viðurkenningarskjalsins gjafa- 
kort en teymunum var boðið að koma 
saman í smá veislu í boði Landspítala á 
vinnustaðnum.

Ásdís Gunnarsdóttir sjúkraliði á mót-
tökugeðdeild 33A, geðsviði, var meðal 
þeirra einstaklinga sem heiðraðir voru að 
þessu sinni.

Einnig var sjúkraliðahópurinn á blóð- 
lækningadeild heiðraður, en í honum eru 
Bryndís Böðvarsdóttir, Bylgja A. Sigur- 
garðarsdóttir, Edda Janett Sigurðsson, 
Guðrún Eyja Erlingsdóttir, Hafdís Erla 
Árnadóttir, Helga Björk Harðardóttir, 
Iwona Posiadala, Jakobína Eygló Bene-
diktsdóttir, Sigríður Halldóra Ólafsdóttir 
og Þórunn Björk Einarsdóttir.

Sjúkraliðarnir Jórunn Guðlaug Sigurðar-
dóttir og Erla Björk Sigmundsdóttir eru í 
þverfaglegu bæklunarteymi sem einnig var 
heiðrað á ársfundinum.

Valnefndin
Í valnefnd vegna heiðrana starfsmanna 

voru Ásta Bjarnadóttir, framkvæmdastjóri 
mannauðssviðs, Einar Stefán Björnsson, 
prófessor og yfirlæknir, Kristín Jónsdóttir, 
gæðastjóri  á rannsóknarsviði,  María 
Einisdóttir, framkvæmdastjóri geðsviðs 
og Vigdís Hallgrímsdóttir, verkefnastjóri 
á aðgerðasviði. Starfsmaður nefndarinnar 
var Þórleif Drífa Jónsdóttir.

Einstaklingarnir sem heiðraðir voru á ársfundinum. Einnig voru þrjú teymi heiðruð sérstaklega.
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Þróun á fjölda íbúa 67 ára og eldri

Er raunhæft að búa 
sem lengst heima?

• Stundum virðist vera Kínamúr á milli 
þjónustustiga  fyrir aldraðra þar sem 
A veit ekki hvað B er að gera, það er 
á milli félagslegrar heimaþjónustu og 
heimahjúkrunar.

• Framkvæmdasjóður aldraðra virðist 
ekki fá nægjanlegt fjármagn til að 
sinna grunnhlutverki sínu – of hátt 
hlutfall framlaga sjóðsins fer í viðhald 
og rekstur.

• Framkvæmd þjónustu við aldraða er 
ekki í nógu föstum skorðum.

• Það eru of mörg lítil hjúkrunarheimili.
• Málaflokkurinn er UNDIRFJÁRMAGN- 

AÐUR.

Gunnar Alexander Ólafsson heilsuhag-
fræðingur kynnti þessar niðurstöður sínar 
á fundi um heimaþjónustu við aldraðra 
sem haldinn var að frumkvæði Ögmundar 
Jónassonar fyrrum formanns BSRB í Iðnó 
laugardaginn 13. maí síðastliðinn. Hér segir 
nánar frá erindi Gunnars sem varpaði ljósi 
á raunverulega stöðu aldraðra í íslensku 
samfélagi.

Eiga rétt á heimaþjónustu
Velferðarráðuneytið annast stefnumótun 

og áætlanagerð um málefni aldraðra og 
hefur eftirlit með málaflokknum og að 
lögum um málefnum fatlaðra nr. 125/1999. 
Markmið laga um aldraða er að þeir eigi völ 
á þeirri heilbrigðis- og félagslegu þjónustu 
sem þeir þurfa á að halda, og að hún sé veitt 
á því þjónustustigi sem er eðlilegast miðað 
við þörf og ástand hins aldraða.

Svo er þessari grein bætt við: Einnig er 
markmið laganna að aldraðir geti, eins lengi 
og unnt er, búið við eðlilegt heimilislíf en að 
jafnframt sé tryggð nauðsynleg stofnana- 
þjónusta þegar hennar er þörf. 

Aldraðir í heimahúsum eiga rétt á heima- 
þjónustu frá sveitarfélagi, geti þeir ekki 
hjálparlaust annast heimilishald og persónu- 
lega umhirðu.

Heimahjúkrun er ætlað að gera þeim 
sem þjónustunnar njóta kleift að búa 
heima við sem eðlilegastar aðstæður 
þrátt fyrir veikindi. Heilsugæslustöðvar 

Spá um fjölda íbúa 67 ára og eldri til ársins 2047.

annast heimahjúkrun en í Reykjavík sinnir 
Heimaþjónustan heimahjúkrun og heyrir 
undir Velferðarsvið Reykjavíkurborgar. 
Ekkert gjald er tekið fyrir heimahjúkrun.

Mörg sveitarfélög starfrækja félags-
miðstöðvar með skipulagt félagsstarf til að 
draga úr félagslegri einangrun.

Dvalarheimili og 
hjúkrunarheimili

Sum sveitarfélög leigja út þjónustuíbúðir 
til eldri borgara sem þurfa meiri þjónustu 
en hægt er að fá í heimahúsum en þurfa 
ekki að dveljast á dvalar- eða hjúkrunar-
heimili. Í íbúðunum skal vera völ á 
fjölbreyttri þjónustu (öryggiskerfi, matur, 
þvottur, þrif og aðgangur að félagsstarfi). 

Íbúar í þjónustuíbúðum eiga sama rétt á  
heimaþjónustu og aðrir.

Í lögum um málefni aldraðra nr. 
125/1999 eru stofnanir fyrir aldraða skil- 
greindar, annars vegar dvalarheimili og 
hins vegar hjúkrunarheimili.

Dvalarheimili – Dvalarrými (sambýli 
og íbúðir) eru í húsnæði sem er hannað 
fyrir þarfir aldraðra sem ekki eru færir um 
að annast heimilishald þrátt fyrir heima- 
þjónustu. Þjónusta er m.a. varsla allan 
sólarhringinn, öryggiskerfi og völ á fjöl-
breyttri þjónustu (matur, þvottur, þrif og 
félags- og tómstundastarf).

Hjúkrunarheimili - Hjúkrunarrými 
eru á hjúkrunarheimilum og heilbrigðis-
stofnunum, ætluð öldruðu fólki sem er 
of lasburða til að geta búið heima með 
þeim stuðningi sem er í boði, svo sem 
heimaþjónustu, heimahjúkrun, dagdvöl, 
hvíldarinnlögn eða búsetu í dvalarrými. 
Í hjúkrunarrými skal veitt hjúkrunar- og 
læknisþjónusta auk endurhæfingar.

Víða á hjúkrunarheimilum og heilbrigðis-
stofnunum er boðið upp á hvíldar- eða 
endurhæfingarinnlagnir fyrir aldraða. Slík 
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innlögn hentar öldruðum sem hafa lagst inn 
á spítala og þurfa tímabundna umönnun 
og endurhæfingu áður en þeir fara heim. Á 
þetta úrræði að styðja við sjálfstæða búsetu 
aldraðra. 

Félagsleg heimaþjónusta og 
heimahjúkrun

Markmið félagslegrar heimaþjónustu er 
að efla viðkomandi til sjálfsbjargar og gera 
honum kleift að búa sem lengst í heima- 
húsi, við sem eðlilegastar aðstæður.

Félagsleg heimaþjónusta er fyrir þau 
sem búa í heimahúsi og geta ekki hjálpar- 
laust séð um heimilishald og persónu-
lega umhirðu vegna skertrar getu, 
fjölskylduaðstæðna, eða veikinda. Hlut-
verk félagslegrar heimaþjónustu er að  
veita aðstoð við þrif, heimilishald og 
persónulega umhirðu, félagslegan stuðn- 
ing, kvöld- og helgarþjónustu. Heima-
hjúkrun er veitt í samstarfi við heilsugæslu 
á viðkomandi stað.

Í Reykjavík er samsett heimaþjónusta við 
aldraða. Heimaþjónusta Reykjavíkur veitir 
hefðbundna heimahjúkrun og heimageð-
hjúkrun auk félagslegrar heimaþjónustu 
Markmiðið er að gera þeim sem njóta 
þjónustunnar kleift að búa sem lengst heima 
við, við eðlilegar aðstæður þrátt fyrir veikindi.

Staðreyndir um 
hjúkrunarrými
• Það eru 61 hjúkrunarheimili á landinu, 

þar af 15 með íbúafjölda yfir 50.
• Biðlisti eftir hjúkrunarrými lengist. Yfir 

350 manns bíða eftir hjúkrunarrými. 
Árið 2014 voru það 250 manns og árið 
2010 voru það 180 manns. 

• Um 90 aldraðir eru „fastir“ á LSH vegna 
skorts á viðunandi þjónustuúrræði. 

• Fólk kemur „veikara“ inn á hjúkrunar- 
heimili en áður.

Fjöldi hjúkrunarrýma á landinu árið 
2016 var 2.525 (var 2.033 árið 2004), þar 
af um 990 í Reykjavík. Fjöldi dvalarrýma 
á landinu sama ár var 1.009 (var 896 árið 
2004), þar af um 343 í Reykjavík. Fjöldi 
annara rýma árið 2016 var 139.

Samanlagður fjöldi dvalar- og hjúkrunar-
rýma árið 2016 (2.961) var svipaður og árið 
2004 (2.929). Á sama tíma hefur fólki, 67 
ára og eldra, fjölgað um 10.500, eða úr 
30.400 manns í 40.850 (34%).

Kostnaður við rekstur hjúkrunarrýma er 
um 25 milljarðar eða 10 milljónir á rými.

Kostnaður við rekstur dvalarrýma er 
3,1 milljarðar eða 3 milljónir á rými.

Framkvæmdasjóður aldraða fær 
um 1,8 milljarð á ári. Um 30% fara í 
stofnframkvæmdir en 70% í rekstur 
hjúkrunarheimila og viðhald.

Árið 2014 var metið að fram til ársins 
2025 þyrfti að fjölga hjúkrunarrýmum um 
1.100 sem myndi kosta ca. 30 milljarða. 

Síðan þá hefur verið tekin ákvörðun 
um að fjölga hjúkrunarrýmum um 250.

Samþætt heimaþjónusta í 
Reykjavík  
• Fjöldi fólks sem hefur fengið félags-

lega heimaþjónustu í Reykjavík hefur 
verið um 3.700 á ári frá árinu 2009.

• Fjöldi aldraðra sem hefur fengið hei-
mahjúkrun hefur vaxið úr 2.089 manns 
árið 2009, í 2.387 árið 2015.

• Kostnaður við heimahjúkrun árið 2015 
var um 1,3 milljarður, eða um 546 
þúsund að meðaltali á mann.

• Kostnaður við félagslega heima- 
þjónustu árið 2015 var um 1,8 mill-
jarður, eða um 482 þúsund að meðaltali 
á mann.

• Með því að auka fé til samþættrar  
heimaþjónustu í Reykjavík er hægt að 
stytta biðlista eftir hjúkrunarrýmum.

Störfin eru
heimahjúkrun
Félagsdómur hefur komist að þeirri 

niðurstöðu að hjúkrunarheimilið Eir 
hafi verið að sinna heimahjúkrun, en 
það væri ekki brot á stofnanasamningi 
við Sjúkraliðafélagið.

Sjúkraliðafélagið vildi fá viðurkennt með 
dómi Félagsdóms að brotið hefði verið 
gegn 3. gr. stofnanasamnings aðila með því 
að raða ekki sérstaklega til launa störfum 
sjúkraliða sem starfa við heimahjúkrun 
íbúa í öryggisíbúðum á vegum Eirar.

Í 3. gr. gildandi stofnanasamnings er 
fjallað um starfaflokkun og grunnröðun. 
Þar segir að vegna breytinga á starfsemi og 
störfum innan stofnana Samtaka fyrirtækja 
í velferðarþjónustu geti orðið til ný störf 
sjúkraliða sem þurfi að raða sérstaklega.

Ágreiningur var um hvort umrædd 
störf sjúkraliða séu ný störf eða sérstök 
störf sem þurfi að raða sérstaklega í launa- 
flokka. Við úrlausn þessa ágreinings 
verður ekki litið fram hjá þeirri staðreynd 
að sjúkraliðar hafa á vegum Eirar unnið 
að heimahjúkrun í öryggisíbúðum allt frá 
árinu 2001, þegar íbúðirnar voru teknar í 
notkun. Stefnandi hefur án athugasemda 
gert fjölda kjarasamninga og stofnana- 
samninga frá þeim tíma, nú síðast 
ódagsettan stofnanasamning sem var 
fylgiskjal með kjarasamningi, dagsettum 
22. maí 2014, án þess að gera kröfu um 
slíka röðun. Stefndu höfðu því réttmæta 
ástæðu til þess að ætla að ekki væri uppi 
ágreiningur um röðun þessara starfa, 
segir Félagsdómur.

Talin lögleg
Sjúkraliði hefur tapað skaðabótamáli 

vegna uppsagnar. Þrír dómarar Hæsta- 
réttar staðfestu þá niðurstöðu héraðs-
dóms að ástæða uppsagnarinnar væri 
eingöngu hagræðing eins og fullyrt var af 
stofnuninni.

Hæstiréttur féllst ekki á þá rökstuddu 
skoðun sjúkraliðans að ástæða uppsagnar- 
innar hefði verið önnur en að fækka hafi 
þurft starfsmönnum vegna hagræðingar 
í rekstri stofnunarinnar. Af þeim sökum 
hefði uppsögnin ekki verið háð undan-
farandi áminningu og andmælarétti, 
sbr. 1. mgr. 44. gr. laga nr. 70/1996 um 
réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. 
Dómararnir töldu að uppsögnin hefði 
verið reist á faglegu og málefnalegu mati 
og að meðalhófs hefði verið gætt.
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Íslandsmeistaramót í hjúkrun

Lið VMA sigraði
Bergrós Vala Marteinsdóttir og Amelía 

Ósk Hjálmarsdóttir sjúkraliðanemar 
í liði Verkmenntaskólans á Akureyri, 
VMA, urðu Íslandsmeistarar í hjúkrun á 
landsmóti verk- og iðngreina sem haldið 
var í Laugardalshöll í mars síðastliðnum.

Um 150 keppendur tóku þátt í 
Íslandsmótinu, en þar var keppt í 21 iðn- og 
verkgrein, en þetta er í fjórða sinn sem efnt er 
til mótsins.

Þrjú lið sjúkraliðanema kepptu á mótinu 
frá VMA, Menntaskólanum á Ísafirði og 
Fjölbrautaskólanum í Breiðholti. Því miður 
datt lið Fjölbrautskólans við Ármúla út 
þar sem ekki fengust nemendur til að fara í 
keppnina.

Keppnin felst í því að nemarnir takast 
á við tvö verkefni, annars vegar hjúkrun 
á sjúkradeild en hins vegar hjúkrun á 
hjúkrunarheimili. Verkefnin eru vandlega 
undirbúin þannig að leikararnir tveir sem 
fara með hlutverk sjúklinganna vita hvernig 
þeir eiga að haga sér. Lögð er áhersla á að 
verkefnin séu raunsæ og að kröfur til sjúkra-
liðanemanna séu í samræmi við námskrá 
sjúkraliðabrauta. Fjölmargir koma að þessum 
undirbúningi og það er mikil vinna enda 
kappsmál Sjúkraliðafélagsins að gera þessa 
keppni í hjúkrun sem raunverulegasta. 

Þúsundir grunnskólanemenda í 9.-10. bekk 
mættu í Laugardalshöllina til að kynna sér 
námsmöguleika og fjölbreytni greinanna, en 
slík heimsókn er hugsuð sem liður í náms- og 
starfsfræðslu þessara nemenda til að styrkja 
nemendur í að taka upplýsta ákvörðun um 
náms- og starfsval.

Samtökin Verkiðn standa að Íslandsmótinu, 
en þau eru einnig aðilar að fjölþjóðlegum 
samtökum sem halda slíka keppni í Evrópu 
(EuroSkills) og á heimsvísu (WorldSkills). 
Markmið samtakanna er að auka sýnileika 
iðn- og starfsmenntunar, bæta ímynd iðn- 
og verkgreina, halda Íslandsmót iðn- og 
verkgreina annað hvert ár, vekja athygli 
á tækifærum sem felast í námi og starfi í 
þessum greinum og vera samstarfsaðili við 
erlenda aðila og samtaka sem vinna á sama 
grunni.

Sjúkraliðafélagið vill koma á framfæri 
þakklæti sínu til allra liðanna sem tóku þátt í 
keppninni, og einnig til allra þeirra sem unnu 
óeigingjarnt undirbúningsstarf og stóðu 
vaktina meðan á keppninni stóð.

Bergrós Vala Marteinsdóttir og Amelía Ósk Hjálmarsdóttir ásamt kennara sínum og þjálfara, 
Maríu Albínu Tryggvadóttur, sem einnig er sviðstjóri sjúkraliðabrautar VMA. Sjúkraliðafélag 
Íslands óskar vinningshöfum til hamingju með titilinn.

Birna Ólafsdóttir og Mary Jean Alquino, starfsmenn á mótinu. Að baki þeirra stendur Ragnheiður 
Þóra Guðmundsdóttir, fagstjóri sjúkraliðabrautar í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti.

Tveir af fjórum dómurum á mótinu: Guðrún Lárusdóttir og Jakobína Eygló Benediktsdóttir.
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Framhaldsnám sjúkraliða

Óska samstarfs við HÍ
og HA um fagháskóla

Sjúkraliðafélagið hefur óskað eftir sam-
starfi við Háskóla Íslands og Háskólann á 
Akureyri um sjúkraliðanám á fagháskóla-
stigi, en verkefnið hefur sem kunnugt 
er þegar hlotið vilyrði fyrir styrk úr fag-
háskólanámssjóði ASÍ, BSRB og SA. HA 
hefur þegar ákveðið að taka þátt.

Málið er ítarlega reifað í bréfi sem Birna 
Ólafsdóttir formaður fræðslunefndar 
sjúkraliða hefur sent til skólanna, en þar 
segir meðal annars:

Undanfarin misseri hefur Sjúkraliðafélag 
Íslands í samstarfi við Landspítalann, 
Heilsugæsluna á höfuðborgarsvæðinu og 
Fjölbrautaskólann í Ármúla unnið að þróun 
framhaldsnáms fyrir sjúkraliða í öldrunar-
hjúkrun og hefur sérstakur þróunarhópur 
unnið að málinu sem hefur unnið drög að 
námskrá. 

Sjúkraliðar eru heilbrigðisstarfsmenn 
með lögverndað starfsheiti á Íslandi. Fram-
haldsnám fyrir sjúkraliða í öldrunarhjúkrun 
hefur þann tilgang að auka enn frekar hæfni 
sjúkraliða til að sinna öldruðum einstakl- 
ingum og vinna að heilsueflingu og 
forvörnum meðal aldraðra auk þess að 
auka sjálfstæði og ábyrgð sjúkraliða innan 
og utan stofnana og að svara þörfum fyrir 
aukna sérþekkingu.

Í ljósi ofangreinds, almennrar stefnumörk- 
unar hins opinbera um fagháskólanám og 
fjárveitinga til þróunar þess á fjárlögum 
yfirstandandi árs auk fjármagns til þróunar-
vinnu frá aðilum vinnumarkaðarins, hefur 
hópurinn ákveðið að leita samstarfs við heil-
brigðisvísindasvið HÍ og/eða HA varðandi 
frekari þróun þessa framhaldsnáms á fag-
háskólastigi á grunni þeirrar vinnu sem 
hópurinn hefur þegar unnið.

Stuðningur ráðuneytis
Þetta fyrirhugaða fagháskólanám 

fyrir sjúkraliða hefur þegar verið kynnt 
heilbrigðisráðherra og forstjórum Land- 
spítalans og Heilsugæslu höfuðborgar- 
svæðisins, segir ennfremur í bréfinu:

Með bréfi mennta- og menningar- 
málaráðuneytisins til rektora íslenskra há- 

Sjúkraliðafélagið leitaði bæði til Háskóla 
Íslands og Háskólans á Akureyri. Myndin er af 
sjúkrahúsinu á Akureyri.

skóla, dags. 8. maí sl. var óskað eftir styrk-
umsóknum til þróunar fagháskólanáms. Í 
bréfinu segir:

„Ráðuneytið hyggst styðja verkefni sem 
unnin eru í samstarfi háskóla og atvinnu- 
lífs (fyrirtækis, stofnunar eða samtaka 
á vinnumarkaði). Framhaldsskólar geta 
einnig verið þátttakendur í verkefnunum. 
Það er forsenda fyrir styrk að verkefnið 
hafi hlotið vilyrði um stuðning úr fag-
háskólanámssjóði ASÍ, BSRB og SA og skal 
viljayfirlýsing þess efnis fylgja umsókn.

Að lágmarki skal einn viðurkenndur 
háskóli vera meðal umsækjenda á hverri 
umsókn og skal hann bera ábyrgð á gæðum 
námsins í samræmi við lög um háskóla nr. 
63/2006. Veittir verða styrkir til þróunar 
á námsleiðum sem flokkast geta sem fag-
háskólanám. Styrkhæfur kostnaður er 
t.d. undirbúningur og skipulag, lýsingar 
á námsleiðum, laun verkefnastjóra og 
vegna þróunarvinnu, þróun kennsluhátta 
og námsmats, uppbygging tengslanets og 
þróunar á aðferðafræði raunfærnimats.

Ekki verður greitt fyrir framkvæmd 
kennslu. Þróunarverkefnið skal hefjast á 
árinu 2017 og ljúka ekki síðar en á árinu 2019.

Umsóknafrestur er fram í miðjan júní 
2017.

Forsendur námsins
Í samræmi við þróunar- og greiningar- 

vinnu þróunarhópsins og ofangreindan 
ramma um fagháskólanám óskum við 
eftir að kanna áhuga háskólans varðandi 
samstarf um þróunar- og tilrauna- 
verkefni um framhaldsnám fyrir sjúkraliða 
á fagháskólastigi. Forsendur námsins gætu 
verið eftirfarandi:
• Tillagan er um 60 ECTS eininga, diplóma- 

nám á hæfniþrepi 4 eða mögulega 5.1. 
• Námið verði kennt með vinnu á 

tveimur árum og skiptist í almenna 
áfanga á heilbrigðissviði og sérhæfða 
áfanga á öldrunarsviði. Kennsla í 
almennum áföngum á heilbrigðissviði 
fer fram samhliða sérhæfðum áföngum. 
Starfsnám er samþætt bóklegu námi í 
hjúkrun aldraðra. 

• Miðað er við að taka inn 20-30 
nemendur í þennan tilraunahóp og 
að kennsla og verkefnavinnsla taki 
mið af miklu hópstarfi, umræðum 
og raunhæfri verkefnavinnslu út frá 
reynslu og tengt störfum nemenda í 
hinum ýmsu stofnunum innan heil-
brigðiskerfisins. Lögð verði sérstök 
áhersla á gæði í kennslu, utanum-
haldi, þjónustu og vali á nemendum 
inn í þennan hóp.

• Sjúkraliðafélagið, Landspítalinn, Heilsu-
gæslan og Fjölbrautaskólinn Ármúla 
myndu koma að markaðssetningu 
námsins inni í stofnunum og koma að 
námsráðgjöf, þjálfun í námstækni og 
stuðningi við nemendur og námið ásamt 
samstarfsháskóla.

• Háskólinn ábyrgist kennslu og gæðamál 
og nemendur yrðu skráðir nemendur 
háskólans.

• Sérstök verkefnastjórn, skipuð fulltrúum 
háskólans, Sjúkraliðafélagsins, Lands- 
spítalans, Heilsugæslunnar og Fjöl-
brautaskólans í Ármúla myndi taka við 
verkefninu, þróa það frekar og halda 
utan um námið í samstarfi aðila.

Í samræmi við ofangreint viljum við 
efna til samstarfs um þetta verkefni og 
þátttöku í styrkumsókn sem senda þarf 
ráðuneytinu,“ segir í bréfinu.
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Vinnuhópur um stubbavaktirnar

Könnun og breytingar
Vinnuhópur sem settur var á laggirnar 

vegna óánægju sjúkraliða með stubbavaktir 
hefur náð verulegum árangri með starfi 
sínu að undanförnu.
Í upphafi var spurningalisti sendur til heil-
brigðisstofnanna ríkisins þar sem óskað 
var eftir upplýsingum um fjölda sjúkraliða, 
starfsprósentu, lengd vakta og veikinda 
meðal sjúkraliða. Listinn var sendur á 
Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri (FSA)
Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA) 
Heilbrigðisstofnun Norðurlands (HSN) 
Heilbrigðisstofnun Suðurlands (HSU) 
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja (HSS) 
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða (HVEST)
 Heilbrigðisstofnun Vesturlands (HVE) 
Heilsugæsla Höfuðborgarsvæðisins (HH) 
Landsspítala Háskólasjúkrahús (LSH)
Sólvang (SÓL) 

Svörunin var nokkuð góð að undan-
skildum Sólvangi Hafnarfirði, en þar vantaði 
upp á að öllum spurningum væri nægjanlega 
svarað.

Spurt var um fjölda sjúkraliða (samtals 
1104), stöðugildi (samtals 778) og starfshlut-
fall. Eins og sjá má af meðfylgjandi töflu og 
súluriti er meðal starfshlutfall mjög misjafnt 
eftir stofnunum, en að meðaltali 70%. Hæst 
er það hjá HH 76% og HVEST 74%, en lægst 
á Sólvangi, aðeins 54% 

Stjórnendur sjö stofnana töldu þörf á 
að fjölga sjúkraliðum. Og stjórnendur átta 
stofnana töldu fyrirsjáanlegt að skortur yrði á 
sjúkraliðum hjá þeim næstu fimm árin vegna 
þess að margir sjúkraliðar myndu hætta 
vegna aldurs og fara á lífeyri, en einnig vegna 
þess að stofnanirnar fengju ekki nýja sjúkra-
liða til starfa.

Lengd vakta
Átta af tíu stofnunum eru bæði með vakta- 

vinnu og dagvinnu, en tvær bara með 
vaktavinnu. Fjórar stofnanir eru með 10% 
stöðugilda einungis í dagvinnu en fjórar 
með 20%. Meðal vinnutími sjúkraliða 
eingöngu í dagvinnu er 6-7 klst. á þremur 
stofnunum en 8-9 klst. á fjórum.

Þrjár stofnanir voru bara með 8-9 tíma 
vaktir eða lengri, en sex stofnanir með styttri 
vaktir en átta tímar (sjá töflu).

Þrjár stofnanir segja að sömu einstaklingar 
séu alltaf á jafnlöngum vöktum (þar af er 
ein sem er bara með 8 tíma vaktir), en sjö 

stofnanir eru með sömu einstaklinga á mis-
löngum vöktum. 

Þegar stofnanir eru spurðar hversu hátt 
hlutfall sjúkraliða vinni á mislöngum vöktum 
svara sex af sjö stofnunum. Nefnir ein þeirra 
100%, tvær 90% en hinar 80%, 50% og 20%.

Aðgerðir til úrbóta
Niðurstaða könnunarinnar leiddi í 

ljós að þörf væri á að skoða sérstaklega 
Heilbrigðisstofnun Austurlands HSA og  
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja HSS. Fulltrúar 
vinnuhópsins fóru á vettvang með fyrir-
spurnir bæði til stjórnenda og sjúkraliða.

Niðurstaða heimsóknanna sýndu fram á 
að sértækra aðgerða væri þörf á Suðurnesjum 
í að uppræta stubbavaktir og að sjúkraliðum 
liði ekki nægjanlega vel á vinnustaðnum. 
Stjórnendur Heilbrigðisstofnunar Austur-
lands voru búnir að lagfæra vaktir hjá sér 
með því að taka út stubba vaktir en styttu 
næturvaktir í 7,5 tíma, sem olli mikilli 
óánægju sjúkraliða, en að öðru leyti þótti 
ekki þörf á breytingum vakta þar. Hins 
vegar þótti þörf á að vinna með vanlíðan 
starfsmanna á einni starfsstöðinni. Bent var 
á það í bréfi að stofnunin gæti óskað eftir 
stuðningi til þess að koma því í framkvæmd.

Einnig var tekin ákvörðun um að skoða 
nánar stöðuna á Sólvangi eftir að í ljós kom 
að þar væri verið að misnota styttri vaktir hjá 
sjúkraliðum.
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Álag og veikindi
Um 38% sjúkraliða sem svöruðu í könnuninni eru á aldrinum 55-64 ára. Rúmur helmingur sjúkraliðanna hafði verið veikur síðustu sex mánuði.

Um 37% sjúkraliða hafði verið veikur í 1-7 daga. Stoðkerfisvandamál eru algeng hjá sjúkraliðum sem veikjast.

Mjög góð þátttaka var í könnun sem Sjúkraliðfélag Íslands 
efndi til meðal félagsmanna síðastliðinn vetur, en niður-
stöðurnar voru birtar á heimasíðu félagsins í febrúar. 1.670 
sjúkraliðar svöruðu og er hægt að segja að um algjört met sé 
að ræða.

„Við gerðum þessa könnun í samstarfi við APmedia til að fá 
upplýsingar um stöðu sjúkraliða almennt á vinnumarkaði,“ segir 
Gunnar Örn Gunnarsson framkvæmdastjóri Sjúkraliðafélagsins. 
„Eitt af því sem við vorum að kanna voru veikindi sjúkraliða sem 
voru í vinnu, en einnig fengum við upplýsingar um stöðu þeirra 

sjúkraliða sem eru öryrkjar og lífeyrisþegar. Sjúkraliðar voru mjög 
duglegir að taka þátt í könnuninni sem fór fram á netinu, og stað-
festu það sem við höfum haft áhyggjur af að það er gífurlegt álag í 
vinnunni og mikið um veikindi, en þó mest skammtíma veikindi. 
Ástæður veikinda eru að miklu leyti stoðkerfistengd. Könnunin 
sýndi einnig að sjúkraliðar fá yfirleitt ekki meira en 60-75% vinnu, 
eða treysta sér ekki í meiri vinnu vegna álagsins. Lang flestir eru í 
vaktavinnu eða um 78% sjúkraliða.“

 Sjúkraliðafélag Íslands vill koma á framfæri þakklæti til allra 
sem þátt tóku.

Haustferð sjúkraliða
Þrjár deildir sjúkraliða - Reykjavík, Suðurnes og Suðurland 

– hafa skipulagt sameiginlega haustferð sjúkraliða 24. ágúst 
næstkomandi.

Lagt verður af stað klukkan 8.00 að morgni fimmtudagsins 24. ágúst 

frá Krónunni á Bíldshöfða og ekið eins og leið liggur til Suðurlands.
Hádegismatur verður að Skógum, en síðan ekið að Sólheimajökli 

og gengið upp að jökulröndinni. Kvöldverður á Hótel Kötlu í Vík í 
Mýrdal. Áætlað er að koma aftur í bæinn um klukkan eitt um nóttina.

AUGLÝSING
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Dr. Þórólfur Matthíasson gagnrýnir SALEK

Norræna líkanið krefst
hárra lágmarkslauna

En vandinn er sá að 
norræna líkanið er miklu 

víðtækara en það sem 
felst í íslenska SALEK 

samkomulaginu

Dr. Þórólfur Matthíasson, prófessor við Háskóla Íslands.

Forystumenn samtaka launafólks og at- 
vinnurekenda hafi ekki unnið heima- 
vinnuna sína við gerð SALEK-sam-
komulagsins árið 2015 því norræna 
líkanið byggir á forsendum um há lág- 
markslaun og að mestu ókeypis heil-
brigðisþjónustu og skólakerfi, segir 
dr. Þórólfur Matthíasson prófessor við 
Háskóla Íslands.

„Með SALEK var lagt var upp með göfugt 
markmið að draga úr höfrungahlaupinu svo- 
kallaða á vinnumarkaði og samkeppni 
stéttarfélaganna um launahækkanir, en 
aðferðafræðin við gerð samkomulagsins var 
röng,“ segir hann. „Ekki var farið í að kafa 
ofan í þá þætti sem setja þetta höfrungahlaup 
í gang, svo sem að menn eru að setja sér opin-
berlega markmið sem þeir ætla alls ekki að 
standa við, eins og til dæmis að hækka laun 
hinna lægst settu. Menn vita að það er mjög 
ljúf og falleg hugsun en þegar kemur að raun-
veruleikanum, þar sem verið er að keppa um 
síðasta iðnaðarmanninn til að leggja síðustu 
flísina, þá hverfur þetta háleita markmið fyrir 
veruleika markaðarins. Það hugarástand sem 
ríkti í upphafi til að fá stuðning við kjara-
baráttuna gengur því ekki upp.

En í stað þess að spyrja hvort rétt sé staðið 
að þessum málum hér á landi þá ákveða 
menn að horfa til Norðurlandanna þar sem 
hlutirnir ganga öðruvísi fyrir sig. Þar hafa 
menn komist upp með að hafa tiltölulega 
litlar þjóðmyntir en engu að síður tekist að 
búa sér til kjarasamningalíkan sem sátt er 
um. En vandinn er sá að norræna líkanið er 
miklu víðtækara en það sem felst í íslenska 
SALEK samkomulaginu sem snýst eingöngu 
um kjarasamningagerðina. Það hefði verið 
auðvelt fyrir þá að kynna sér fyrst norræna 
líkanið sem hefur verið vandlega lýst af 
fræðimönnum, og spyrja síðan hvernig við 
gætum nýtt okkur það.“

Kjarni norræna líkansins
- Hver er þá kjarni norræna líkansins?
„Menn einblína gjarnan á kjarasamnings- 

þátt norræna líkansins sem einkennist af til-
tölulega hófsömum launahækkunum sem 

oftast er samið um án verkfalla nema þá í 
einn eða tvo daga, en sá þjóðfélagssáttmáli 
sem að baki liggur og er forsenda norræna 
líkansins er miklu víðtækari,“ segir Þórólfur. 
„Kjarni þess sáttmála er umfangsmikið vel-
ferðarkerfi sem felur í sér að launþegarnir 
þurfa ekki persónulega að hafa fjárhagslegar 
áhyggjur vegna velferðar barna sinna ef 
einhver ógæfa dynur yfir svo sem sjúkdómar 
eða slys, og það sama á við um aðra nána 
ættingja. Félagskerfið og heilbrigðiskerfið 
tekur á slíkum vandamálum og er að mestu 
leyti ókeypis. Sama á við um menntakerfið 
því börnum launafólks, jafnt sem annarra, 
stendur til boða að mestu leyti ókeypis 
menntun allt upp í háskóla. Þetta þýðir að 
í norræna líkaninu er búið að losa launafólk 
undan því að þurfa að hafa fjárhagslegar 
áhyggjur vegna menntunar, sjúkdóma eða 
slysa barna sinna, og þurfa því ekki að safna 

í stóra sjóði til að eiga fyrir háskólamenntun 
barnanna eða sína eigin vist síðar á lífsleið- 
inni á hjúkrunarheimili, eins og til dæmis  
launþegar í Bandaríkjunum þurfa að gera.

Á sama tíma hefur verið þegjandi sam-
komulag um það á grundvelli þessarar 
samfélagssáttar að tekjubilið milli stéttanna 
sé tiltölulega þröngt. Þannig þurfa fyrirtæki 
í Svíþjóð ekki að borga þeim launahæstu 
eins há laun og tíðkast í Bandaríkjunum. 
En jafnframt er samkomulag um hagfræði 
hinna háu lágmarkslauna. Hún gengur 
út á það að hafa lágmarkslaunin mjög 
há. Hugsunin á bak við það er að losa sig 
hratt og örugglega við fyrirtæki sem eru 
með litla framleiðni. Fyrirtæki komast ekki 
upp með að vera með litla framleiðni því 
þá fara þau á hausinn. Ef fyrirtæki getur 
ekki borgað sömu laun og samkeppnisaðil-
arnir þá eru engin stjórnvöld í Skandinavíu 
sem hlaupa til og lækka gengið eða grípa 
til annara ráðstafana svo sem að lækka 
virðisaukaskatt til þess að fyrirtæki með 
lága framleiðni geti haldið áfram rekstri í 
samkeppni við keppinauta sem skila meiri 
framleiðni. Ef fyrirtækin hætta rekstri 
þá missa einhverjir vinnuna en þá tekur 
félagslega kerfi norræna líkansins við og 
tryggir honum bætur vegna atvinnuleysis 
og endurmenntun og endurþjálfun til 
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Ég óttast að menn 
hafi þarna selt eitthvað 
sem þeir fá ekki til baka

nýrra starfa á vinnumarkaðinum. Þetta er 
heildarpakki norræna líkansins.

Það sem vantar inn í SALEK kerfið 
okkar er þannig í fyrsta lagi hagfræði háu 
lágmarkslaunanna, en einnig að heilbrigðis- 
kerfið, og skólakerfið að vissu marki, eru að 
verða ansi dýr fyrir notendurna hjá okkur 
samanborið við Norðurlöndin.“

- Þýðir þetta ekki að hér á landi hafa menn 
ákveðið að taka út úr þessu norræna líkani einn 
afmarkaðan þátt sem er kjarasamningagerðin, og 
gefa svo skít í hitt?

„Já, í raun og veru hefur það gerst og í 
leiðinni hafa þeir komið á eins konar launa- 
löggu, þótt menn viðurkenni það ekki, til 
þess að lemja alla aðra til hlýðni. Við höfum 
auðvitað dæmi um það að banna höfrunga- 
hlaup stéttanna með valdboði, það var gert 
í þjóðarsáttarsamningunum árið 1990 þegar 
ákveðinn maður skrifaði undir samning en 
ógilti hann með lagaboði skömmu síðar. Sú 
gjörð skapaði vantraust sem ekki er enn búið 
að vinna á að fullu, og svo hafa menn bætt í 
það vantraust af og til með því að ganga á bak 
orða sinna eins og gerðist nú síðast varðandi 
lífeyrissjóðalögin.“

Fæst ekkert til baka?
- Hefur þetta samstarf í nafni SALEK ekki 

bitnað verst á opinberum starfsmönnum, meðal 
annars í ljósi þess hvernig breytingar á lífeyrisrétt- 
indunum voru knúnar í gegn?

„Ég skildi aldrei þennan mikla asa sem 
einkenndi það mál allt,“ segir Þórólfur. 
„Það var verið að hræða menn með því 
að fullyrða að það yrði að bókfæra þessi 

útgjöld á þeim tíma sem stöðuleikafram-
lögin kæmu inn í ríkissjóð, en sú röksemd 
stóðs ekki því þetta var bara spurning um 
að bókfæra tekjur og gjöld á sama ári. Mér 
fannst því að félagar mínir væri dálítið 
auðteymdir með þessari röksemdafærslu 
því það var í reynd engin tímanauð til að 
ganga frá málinu, hún var augljóslega búin 
til í þeim tilgangi að taka menn á taugum. 
Sá aðdragandi vekur grunsemdir um að 
það hafi frá upphafi staðið til að gera þetta 
með skemmri skírn og gefa mönnum lítinn 
tíma til að hugsa sig um.

Hin hliðin á þessari ákvörðun er sú að vinna 
eigi á launamuninum á milli hins opinbera 
og einkageirans, en það er algjörlega óútfært 
hvernig eigi að gera það. Þessi launamunur 
er í kringum 15-16% og er því mjög svipaður 
og þessi mældi munur sem er á milli launa 
karla og kvenna. Talað hefur verið um það í 
áratugi að ná þeim launamun niður en það 
hefur ekki enn tekist. Ég held að það verði 
jafn erfitt að ná niður muni á launum hjá 
ríkinu og á almenna markaðinum, þannig að 
ég óttast að menn hafi þarna selt eitthvað sem 
þeir fá ekki til baka.“

- Ef það sem búið er að lofa opinberum starfs-
mönnum fyrir skerðingar á lífeyrisréttindum 
skilar sér ekki, eins og þú óttast, hafa samtök þeirra 
einhver ráð í þessu kerfi til að rétta sinn hlut?

„Með SALEK er verið að reyna að form-
festa stöðu á vinnumarkaðinum sem gefur 
samtökum opinberra starfsmanna minna 
svigrúm en áður og eykur kostnað einstakra 
stétta við að takast á við það ef launakjör eru 
hlutfallslega óhagstæð. Þegar búið er að setja 
upp kerfi þar sem tilteknar atvinnugreinar 
eiga að gefa merki um launabætur og 80-90% 
launamarkaðsins fylgir þeirri stefnu, þá er 
mjög erfitt fyrir aðra að brjótast út úr þeim 
ramma. Það þarf býsna mikla einbeitningu 
og vilja til þess að það gangi eftir, jafnvel þótt 
menn telji sig hafa góðan málstað að verja, og 
það kann að kosta mikið.“

- Ef þú horfir fram á veg SALEK-
samkomulagins næstu tvö til þrjú árin, hvernig 
geta opinberir starfsmenn þá náð vopnum sínum 
í kjarabaráttunni?

„Það getur orðið erfitt,“ svarar Þórólfur. 
„Það var ekki algjör samhljómur á milli 
opinberu hópanna varðandi SALEK sem gerir 
það erfiðara að ná samstöðu um samræmdar 
aðgerðir. Á hinn bóginn má segja að viljinn 
á almenna markaðinum til að keyra þetta í 
gegn hafi eitthvað minnkað eftir að þeir náðu 
fram meginmarkmiði sínu um breytingar á 
lífeyrisréttindum opinberra starfsmanna. En 
hvað sem því líður þá er aðalatriðið í mínum 
huga spurningin um hvort menn séu tilbúnir 
til að innleiða hér á landi hagfræði hárra 
lágmarkslauna sem er forsenda norræna 
líkansins. Það þýðir um leið að við þurfum 
að setja mun meira fjármagn í skólakerfið, og 
þá sérstaklega í verkmenntunarþáttinn. Þetta 
er sú heimavinna sem við verðum að fara í 
ef ætlunin er að byggja á norræna líkaninu.“

Foringjarnir fagna undirritun samkomulagsins um SALEK árið 2015. © Styrmir Kári
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Hjúkrun við lífslok 
- og umönnun aðstandenda

Ólöf Ævarsdóttir

Greinin er byggð á 
tilvitnunum í ritgerð 
sem Ólöf Ævarsdóttir 

samdi sem lokaverkefni í 
sjúkraliðanámi sínu við 
Fjölbrautaskólann við 

Ármúla á haustönn 2016.

Lífslokameðferð er hugtak sem skilgreint 
hefur verið af líknarteymi Landspítalans 
og leiðbeinir fagaðilum um hvernig standa 
eigi að hjúkrun og umönnun við andlát. 
Meðal annars er lögð áhersla á að sjúklingar 
geti dáið með reisn. Meðferðarferlið á að 
tryggja deyjandi sjúklingum ákveðin gæði 
í umönnun og hjúkrun við lífslok sem og að 
styðja við aðstandendur bæði fyrir og eftir 
andlát.

Þótt vissulega sé horft á einstaklings-
bundnar þarfir sjúklingsins er um heildræna 
meðferð að ræða þegar andlát er yfirvof- 
andi,  Einblínt er á marga þætti til dæmis 
andlega, líkamlega og sálræna. Gildi eins og 
umhyggja, virðing og samhyggð eru aldrei of 
oft kveðin og eru einnig höfð að leiðarljósi.

Á Íslandi er í dag starfandi ein líknardeild 
og er hún staðsett í Kópavogi. Starfseminni 
var komið á fót með sameiginlegu átaki LSH 
og Oddfellowreglunnar á Íslandi árið 1999, 
en þar hefur starfsfólkið langa reynslu af 
umönnun sjúklinga síðustu klukkustundir 
lífsins.

Lífslokameðferð
Lífslokameðferð er skilgreind af líknar-

teymi Landspítalans á eftirfarandi hátt:
• Linar einkenni og þjáningu bæði líkamlega 

og andlega
• Lítur á dauðann sem eðlileg þáttaskil
• Miðar að því að sjúklingur geti dáið með 

reisn
• Felur ekki í sér íþyngjandi inngrip
• Styður fjölskyldu sjúklings, leiðbeinir og 

hjálpar henni að komast í sorgarúrvinnslu 
eftir andlát

• Notar þverfaglega teymisvinnu til að 
takast á við þarfir sjúklings og fjölskyldu 
hans

• Mælir með notkun á „Meðferðarferli fyrir 
deyjandi“
Það er í rauninni hægt að segja að lokastig 

líknarmeðferðar sé lífslokameðferð (LLM) og 
eðlilega haldast þessar tvær meðferðir oft í 
hendur.

Hvar eiga andlát sér stað?
Erlendar rannsóknir sýna að flest andlát eiga 

sér stað á spítölum en minna en fjórðungur 

deyr heima við. Spítalar eru þó ekki taldir 
vera hentugir staðir þegar veita á lífsloka-
meðferð vegna þesss að  spítalar einblína 
fyrst og fremst á lækningu og endurhæfingu. 
Líknarstofnanir og deildir sem sérhæfa sig í 
meðferð fyrir deyjandi verður að teljast betri 
kostur. 

Margir sjúklingar kjósa að dvelja heima eins 
lengi og hægt er og sumir hreinlega geta ekki 
hugsað sér að dvelja á spítölum. Við slíkar 
aðstæður lendir fjölskyldan óhjákvæmi- 
lega í umönnunarhlutverkinu og getur það 
virkilega tekið á bæði andlega og líkamlega. 
Þá skiptir miklu máli að hafa heimaþjónustu 
sér til halds og trausts. Með slíkri þjónustu 
er hægt að brúa bilið milli sjúkrahúss og 
heimilis, miðla þekkingu og úrræðum, veita 
stuðning og viðeigandi  hjúkrunarmeðferð 
svo eitthvað sé nefnt.

Það getur skipt sjúklinginn sem og fjöl-
skylduna miklu máli að geta dvalið heima 
við þegar kemur að lífslokum. Flestir enda á 
sjúkrastofnunum undir það síðasta en alltaf 
eru einhverjir sem deyja heima við í faðmi 
fjölskyldunnar.

Meðferðarferli
Þegar kemur að umönnun og hjúkrun við 

lífslok er að mörgu að hyggja, sérhæfð lífs- 
lokameðferð er meðferðarnálgun sem er í 
stöðugri þróun þar sem beitt er meðferð við 
hinum ýmsu sjúkdómum á öllum stigum. 
Lífslokameðferð á við þegar ljóst er að 
sjúklingur er deyjandi og miðast meðferð 
fyrst og fremst að því að draga úr þjáningu 
og tryggja góðan dauðdaga. Meðferð miðast 
við að einstaklingurinn geti dáið með reisn 
sem felur m.a. í sér að sjúklingurinn fái að 
deyja þar sem hann óskar eftir.

Í skilgreiningu á lífslokameðferð er mælst 
til notkunar á meðferðarferli fyrir deyjandi. 
Á Íslandi hefur verið unnið með meðferðar-
ferli fyrir deyjandi (LCP) frá árinu 2006 en 
ferlið byggist á langri klínískri reynslu og 
gagnreyndri þekkingu. Meðferðarferlið á 
að auðvelda heilbrigðisstarfsfólki að veita 
deyjandi sjúklingum og fjölskyldum þeirra 
hágæða umönnun og er sérstaklega einblínt 
á sálræna, líkamlega, félagslega, andlega og 
trúarlega þætti. Meðferðarferlið leiðbeinir 
um eftirfarandi þætti: Einkennameðferð, 
vellíðan sjúklings, lyfjafyrirmælum fyrir 
algeng einkenni, því að hætt sé við óvið- 
eigandi meðferðir, sálrænni og andlegri 
umönnun og umönnun fjölskyldunnar bæði 
fyrir og eftir andlát.

Það eru oftast læknar og hjúkrunar- 
fræðingar sem ákveða hvenær meðferðar-
ferlið skuli tekið í notkun. Til staðar þurfa að 
vera að minnsta kosti tvö eftirtalinna fjögurra 
atriða: Sjúklingur er rúmfastur, aðeins fær 
um að dreypa á vökva, er rænulítill eða getur 
ekki kyngt töflum.

Meðferðarferlið er skráningarferli og 
verður hluti af sjúkraskrá sjúklingsins. Það 
er byggt upp af 18 markmiðum og skiptist 
í þrjá megin þætti. Fyrst er upphafsmat 
og umönnun, þá reglulegt mat og síðast 
umönnun eftir andlát. Til að byrja með er 
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Þegar ljóst er að sjúklingur 
er deyjandi er mikilvægt að 

ræða við hann sjálfan og 
aðstandendur hans 

um stöðuna

farið yfir núverandi einkenni sjúklings og 
lyfjagöf endurskoðuð, lyf gefin eftir þörfum 
og innsæi fjölskyldu og sjúklings á aðstæður 
metið. Í öðrum hluta er reglulegt mat á ein-
kennum og líðan skráð á fjögurra eða 12 tíma 
fresti og athugað hvort markmiðum er náð 
eða ekki, sérstaklega varðandi verki. Í síðasta 
hluta er fjallað um umönnunina eftir andlát.

Starfsfólk er hvatt til að endurskoða lyfja-
gjöf reglulega einfaldlega í þeim tilgangi 
að hætta henni sé hún ekki lengur gagnleg 
sjúklingnum. Því þarf starfsfólk stöðugt 
að vera að meta og ígrunda hvort lyfjagjöf 
hverju sinni sé að gera gagn eða ekki. Það 
er lögð rík áhersla á að hjá hverjum sjúklingi 
séu skráð fyrirmæli um lyf sem eru gefin 
eftir þörfum við fimm algengum einkennum 
við lífslok þ.e. meðferð verkja, ógleði eða 
uppkasta, óróleika og andþyngsla. Þá er eitt 
af markmiðum ferlisins að hætta skuli öllum 
inngripum sem ekki gagnist sjúklingnum 
lengur og séu því tilgangslaus og valdi 
honum mögulega sársauka.

Þegar notast er við leiðbeinandi ferli 
verður heilbrigðisstarfsfólk alltaf að beita 
þekkingu sinn og dómgreind þegar teknar 
eru ákvarðanir. Horfa verður á einstaklings-
bundnar þarfir hins deyjandi sjúklings sem 
og aðstandenda hans því þannig er stuðlað 
að bestu mögulegu umönnun og meðferð við 
lífslok.

Hjúkrun við lífslok
Í allri hjúkrun er nauðsynlegt að tileinka 

sér umhyggju, hún er grundvallaratriði 
þegar kemur að aðhlynningu sjúklinga og 
aðstandenda þeirra, ekki síst við lífslok.

Þegar kemur að hjúkrun og ummönnun 
við lífslok er lögð mikil áhersla á að lina þján-
ingar hins deyjandi og draga úr verkjum eins 
og hægt er.  Vissulega er það misjafnt hvernig 
fólk upplifir verki en verkur er persónuleg 
upplifun sem aldrei ætti að vanmeta. Góð 
verkjastjórnun þarfnast skilnings af  óskum 
og þörfum hins deyjandi hverju sinni.

Verkjaupplifun sjúklings stjórnast m.a. 
af líffræðilegum, sálrænum, félagslegum 
og andlegum þáttum. Oft eru það því 
margir fagaðilar sem koma við sögu við 
meðhöndlun verkja sem erfitt getur verið að 
ráða í. Verkjaupplifun og verkjahegðun er 
flókið fyrirbæri og er nauðsynlegt fyrir heil-
brigðisstarfsfólk að vera vel vakandi yfir því. 
Safna þarf upplýsingum þar sem sjúklingur 
er spurður um verkjaupplifun sína. Þannig 
upplifir sjúklingurinn oft að hann skipti máli 
og hann er ekki einn með áhyggjur og erfið-
leika sem verkjunum fylgja.

Það getur tekið smá tíma að finna út hvaða 
lyf eru hentug hverju sinni eða hvort lyfjagjöf 

hreinlega skilar ávinningi eða ekki. Deyjandi 
einstaklingum getur gengið erfiðlega að taka 
inn lyf í gegnum munn og ætti því inntaka 
slíkra lyfja að stöðvast gagnist hún ekki 
lengur. Oft eru gefin sterk lyf við lífslok og 
ætti að gefa þau í breyttu formi t.d. undir 
húð, sem stíla eða í lyfjadælu. Þetta þarf 
heilbrigðisstarfsfólkið stöðugt að ígrunda og 
meta hverju sinn.

Þegar verkir eru meðhöndlaðir getur nudd 
af ýmsu tagi hjálpað mikið til. Létt nudd eins 
og fóta- eða handanudd veitir velíðan, stuðlar 
oft að betri svefni og einstaklingurinn nær að 
slaka á og njóta augnabliksins. Gott getur 
verið að  nota hita og kulda til að draga úr 
verkjum. Heitt bað eða sturta getur hjálpað 
nú eða nota kalda klúta, klaka eða kælipúða. 
Einnig er gott að hagræða sjúklingnum og 
koma honum vel fyrir í rúmi sínu eða stól 
og nota púða, svampa, teppi o.þ.h. og reyna 
að draga úr verkjum með því að breyta um 
stellingar reglulega. Nota ímyndunaraflið og 
dreyfa huganum eins og hægt er t.d. með því 
að hlusta á fallega tónlist, horfa á bíómyndir 
eða sjónvarp og gera öndunaræfingar.

Reglulegt mat
Í hjúkrun við lífslok er stöðugt verið að 

meta og endurskoða meðferðarferlið með 
tilliti til ýmissa einkenna. Helstu einkenni 
sem gera vart við sig og vert er að fylgjast 
með og veita viðeigandi hjúkrun við eru 
eftirfarandi: 

Lystarleysi: Margir missa matarlystina. 

Ástæðurnar geta verið vegna uppkasta, 
ógleði, hægðartregðu, kvíða og verkja. Einnig 
getur hinn deyjandi átt erfitt með að kyngja 
eða þjáist af sveppasýkingu í munni.

Hjúkrun getur falist í því að bera fram litla 
og fallega framreidda rétti  þ.e. ef viðkomandi 
getur hugsað sér að borða. Hafa umhverfið 
fallegt og notaleg og kveikja jafnvel á kertum 
og stinga upp á að einhver borði með viðkom- 
andi honum til samlætis. Hugsa vel um 
munnhirðu og  veita viðeigandi lyfjameðferð 
við ógleðinni t.d. endaþarmsstíl.

Þurrkur í munni: Eðlilega fylgir þurrkur 
í munni þegar hinn deyjandi hættir  að 
neyta vökva. Einnig getur þurrkur stafað af 
lyfjanotkun eða súrefni sem viðkomandi fær 
um slöngu í nef eða einfaldlega vegna þess að 
dauðvona sjúklingar andar oftast í gegnum 
munninn.

Hjúkrun fellst í góðri munnhirðu, tann-
burstun og nota varaáburð, hreinsipinna og 
gervimunnvatn. Mikilvægt er að veita munn-
hreinsun oft og reglulega og einnig að hverja 
aðstandendur til að bjóða sjúklingunum að 
dreypa á vatni eða gefa honum klaka.

Hægðatregða: Þarmahreyfingar hægjast 
þar sem dauðvona sjúklingur er oftast rúm-
fastur  og þá geta verkjalyf eins og morfín 
haft áhrif á hægðir. 

Hvetja þarf sjúkling til að drekka og hreyfa 
sig ef hann mögulega getur og útvega við- 
eigandi hægðalyf. Aðstoða viðkomandi að 
komast á salerni.

Þvagerfiðleikar: Sjúklingi skal líða vel 
með tilliti til þvagláta, skipta reglulega um 
stykki og þvagleggur tæmdur. Setja má upp 
þvaglegg geti sjúklingur ekki tæmt blöðru.

Öndunarerfiðleikar: Sjúklingar geta margir 
átt erftitt með andardrátt, sérstaklega hjarta- 
og lungnasjúklingar. Einnig hafa kvíði og 
verkir áhrif á öndun sem og slímmyndun. 

Hér getur verið gott að hjálpa sjúklingnum 
að anda og gera öndunaræfingar með 

Líknardeild Landspítalans er í Kópavogi.
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Í allri hjúkrun er 
nauðsynlegt að tileinka 

sér umhyggju.

Líknardeildin.

honum. Hafa gott loft í herberginu og passa 
að föt þrengi ekki að viðkomandi né  að sæng 
sé of þung. Hafa vasaklút eða bréfþurrkur 
nálægt til að taka við slími. Fylgjast sérstak-
lega vel með öndun því hún breytist oft þegar 
lífslok nálgast.

Hætta á þrýstingssárum: Það er margt 
sem ýtir undir áhættu á þrýstingssárum. 
Hinn deyjandi nærist oft lítið sem ekkert né 
drekkur. Margir leggja af og eru meira og 
minna rúmliggjandi.

Fylgjast þarf reglulega með húð viðkom- 
andi og hirða vel um hana. Passa að rúmföt 
og föt séu án fellinga og útvega e.t.v. dýnu 
sem léttir af þrýstingi. Snúa sjúklingnum 
reglulega  til að létta af þrýstingi en jafnframt 
meta það hverju sinni með tillit til ástands 
hins deyjandi.

Breytt líkamslykt: Þegar nær dregur 
dauðanum er eðlilegt að líkamslykt sjúkl-
ingsins breytist þar sem blóðrásin er orðin 
léleg og frumurnar deyjandi. Sumir skjól-
stæðingar eru með sár, aðrir með hægða eða 
þvagleka og andremmu. Þetta getur valdið 
því að herbergið verður óvistlegt.

 Hér skiptir hreinlæti miklu máli. Að 
skipt sé oft og reglulega um rúmfatnað 
og föt sem og umbúðir á sárum séu þau til 
staðar. Að sjúklingurinn njóti góðs persónu-
legs hreinlætis, gagnlegt getur verið að nota 
ilmolíur eða önnur vellyktandi efni. Fyrir 
sjúklinga sem deyja heima við er mikilvægt 
að gott aðgengi sé að viðeigandi lyfjum á 
heimili sjúklings. Veita ber 24 klukkustunda 
hjúkrunaþjónusta í samstarfi við sérfræðing.

Leiðir að bættri líðan
Eitt af markmiðum meðferðarferlis fyrir 

deyjandi er að hætta skuli óviðeigandi inn-
gripum sé ljóst að þau komi ekki sjúklingnum 
lengur að neinu gagni og séu því mögulega 
sársaukafull og ónauðsynleg. Þetta getur átt 
við blóðrannsóknir, sýklalyf eða vökva í æð, 
mælingu lífsmarka og reglubundið snún- 
ingsskema og fleira. Þetta á einnig við um 
hjúkrunarmeðferðir sem þjóna ekki neinum 
tilgangi lengur og skal þeim því hætt. 

Litlir hlutir skipta máli, bara það að halda í 
hönd hins deyjandi, ávarpa hann með nafni, 
hlusta á hann og sýna honum virðingu hefur 
sitt að segja.

Misjafnt er hvernig einstaklingar takast 
á við dauðann og er mikilvægt að kanna 
hversu vel viðkomandi gerir sér grein fyrir 
ástandi sínu. Ætíð skal ræða af nærgætni 
og á viðeigandi hátt við sjúklinga þegar tal 
berst að dauðanum. Deyjandi manneskjur 
vilja gjarnan tala við annað fólk um fortíðina, 
núið og framtíðina og allt þar á milli. Miklar 
tilfinningar eru í gangi og fólk fer misjafnlega 

í gegnum sorgarferlið bæði sjúklingurinn 
og fjölskyldan. Flestir bregðast við með 
afneitun sem breytist síðar í reiði. Síðar skilur 
einstaklingurinn að hann er deyjandi og í 
kjölfarið fylgir oft tímabil sem einkennist af 
þunglyndi. Þá fyllist hann sorg og á þessu 
stigi er mikilvægt að hann fari í gegnum 
sorgarferlið til að sætta sig við dauðann. 
Heilbrigðisstarfsfólk þarf að hafa skilning á 
tilfinningum hins deyjandi, vera til staðar, 
hlusta og sýna umhyggju.

Umönnun aðstandenda
Í meðferðarferli fyrir deyjandi er gengið 

út frá því að sjúklingar og aðstandendur 
þeirra fái heildræna meðferð þegar andlát 
er yfirvofandi. Síðasti hluti ferlisins snýr 
að umönnun eftir andlát. Umönnun eftir 
andlát lýtur m.a. að sálfélagslegri og andlegri 
umönnun aðstandenda og að tekið sé tillit til 
menningar- og trúarlegra þarfa sjúklings og 
aðstandenda hans.

Samskipti skipta miklu máli þegar kemur 
að lífslokameðferð. Mikilvægt er að fagaðilar 
séu í góðu sambandi bæði við hinn deyjandi 
en ekki síður aðstandendur. 

Mikilvægt er að öllum spurningum sé 
svarað af einlægni og hreinskilni sem oft 
krefst færni í samskiptum. Þegar nær dregur 
lífslokum finnst aðstandendum þeir oft 
vanmáttugir, örmagna og í mikilli tilfinninga- 
sveiflu. Hjúkrunarfræðingurinn verður að 
horfa á kringumstæður hverju sinni, dæma 
ekki, vera góður hlustandi og faglegur í 
samskiptum.

Taka verður tillit til menningar- og trúar-
legara þarfa sjúklinga og aðstandenda hans. 
Fagaðilar skulu koma fram af virðingu við 
alla sjúklinga óháð þjóðerni og menningar- 
uppruna. Helsti vandinn við aðhlynningu 
sjúklinga af öðru þjóðerni og aðstandenda 
þeirra eru tungumálörðugleikar. Við slíkar 

aðstaður er miklivæt að fá aðstoð túlks en 
samkvæmt lögum um réttindi sjúklinga eiga 
allir þeir sem ekki tala íslensku rétt á að fá 
aðstoð túlks.

Við lífslok
Þegar ljóst er að sjúklingur er deyjandi 

er mikilvægt að ræða við hann sjálfan og 
aðstandendur hans og gera þeim grein fyrir 
stöðunni. Þetta getur krafist mikillar færni í 
samskiptum en á þessari stundu er mikil-
vægt að vera aðstandendum innan handar 
og gefa þeim allan þann tíma sem þeir þurfa.

Er nær dregur lífslokum verða breytingar 
á líkama skjólstæðingsins sem reyndir heil-
brigðisstarfsmenn kunna skil á. Hugsanleg 
einkenni geta tengst blóðrás, hitastig 
lækkar, hendur og fætur kólna, húð verður 
föl og bláleit sem og varir. Púls breytist, 
blóðþrýstingur lækkar og vökvi getur safnast 
upp í líkama. Andlit breytist, nefbroddur 
verður hvassari, augu og kinnar innfallnar, 
þvagmyndun breytist. Líkamshiti hækkar 
skyndilega mikið, hugsanleg hrygla, skyn-
tilfinning dofnar. Meðvitund skjólstæðings 
minnkar og hann getur orðið sljór, sjón 
dofnar en heyrnin er sú skynjun sem lengst 
endist.

Umhverfið getur skipt aðstandendur 
máli þegar kemur að kveðjustund. Fallegt 
og notalegt herbergi þar sem kveikt er á 
kertum og falleg tónlist spiluð er liður í að 
gera stundina þegar ástvinurinn er kvaddur 
í hinsta sinn eftirminnilega. 

Umönnun eftir andlát beinist að því að 
styðja og annast aðstandendur, sýna þarf 
þeim umhyggju, virðingu og votta þeim 
samúð. Athuga ber hvort aðstandendur hafi 
sérstakar óskir í sambandi við hinn látna t.d. 
varðandi aðbúnað líks og koma til móts við 
óskir þeirra.

Umönnun og eftirfylgd eftir andlát snýst 
meðal annars að því stuðla að árangursríkri 
breytingu og aðlögun, eftir erfiða lífsreynslu, 
inn í samfélagið á ný. Margir fagaðilar 
geta komið við sögu í slíkri eftirfylgd sem 
getur verið í formi ráðgjafar af ýmsu tagi, 
vinaþjónustu eða sorgarhópa.
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Starfsmat hjá Reykjavíkurborg

Starf en ekki kyn 
ráði launum

Samkvæmt nýjum samningi Sjúkraliða-
félags Íslands við Reykjavíkurborg miðast 
laun sjúkraliða hjá borginni við starfsmat, 
en það er aðferð til að reyna að tryggja 
að laun fari eftir starfi en ekki kyni eða 
persónu þess sem gegnir starfinu. Nýi 
samningurinn, sem gildir til 31. mars 2019, 
felur í sér nýja launatöflu og röðun í launa- 
flokka í samræmi við starfsmatið.

Starfsmat er aðferð eða greiningartæki 
til að leggja samræmt mat á ólík störf og 
ákvarða sömu laun fyrir sambærileg eða 
jafnverðmæt störf með kerfisbundnum 
hætti. Markmið starfsmats er að tryggja að 
starfsmönnum séu ákvörðuð laun með eins 
málefnalegum og hlutlægum aðferðum og 
hægt er.

„Það eru fjölmörg ár síðan fyrst kom upp 
umræða um að sjúkraliðar sem vinna hjá 
Reykjavíkurborg tækju þátt í starfsmati, 
og þá var gert bráðabirgðamat sem borgin 
vildi svo ekki gera neitt meira með,“ segir 
Gunnar Örn Gunnarsson, framkvæmda- 
stjóri Sjúkraliðafélagsins. „Hin síðari ár 
hafa fleiri og fleiri stéttir farið inn í þetta 
starfsmat hjá borginni og svo kom að við 
töldum rétt að reyna þetta á ný sem leið til 
að bæta kjör okkar fólks. Við fengum bráða-
birgðaniðurstöður sem virtust vera að skila 
nokkrum ábata fyrir marga sjúkraliða, en 
því er haldið fram að starfsmatið sé besta 
tækið sem til sé til að leiðrétta kynbundinn 
launamun. Í kjölfarið fóru sjúkraliðar hjá 
borginni inn í starfsmatið sjálft og unnar 
voru upp í samvinnu við okkur og sjúkra-
liða allar starfslýsingar þeirra starfa sem 
sjúkraliðar gegna hjá borginni. Síðan fór 

Niðurstöður nýja starfsmatsins voru kynntar á fundi með sjúkraliðum sem vinna hjá borginni í 
lok mars mánaðar 2017.

ákveðið hlutfall sjúkraliða í starfsmatsviðtöl 
hjá starfsmatsráðgjöfum. Það skilaði bráða-
birgðaniðurstöðum sem við lögðumst yfir 
og gerðum athugasemdir við eftir atvikum. 
Sumar athugasemda okkar voru teknar til 
greina og lokamat lá fyrir í febrúar/mars á 
þessu ári. Það skilaði flestum sjúkraliðanna 
frekar jákvæðum niðurstöðum.  Til viðbótar 
grunnlaununum héldust inni einstaklings-
bundin laun, en þau eru hvatning fyrir 
starfsmenn til að auka hæfni sína í starfi í 
samræmi við áætlun um starfsþróun. Þetta á 
meðal annars við um viðbótarmenntun sem 
sjúkraliðar eru duglegir að afla sér með því 
að sækja námskeið og frekara viðbótarnám.“

- Er þetta til eftirbreytni hjá öðrum?
„Við ræddum um það við launanefnd 

sveitarfélaganna, en þar var ekki áhugi á 
því að taka upp starfsmat á sama grunni og 
Reykjavíkurborg þannig að það tal féll um 
sjáft sig í bili allavega.“

Á þessari töflu má sjá stig þeirra starfa sem 
sjúkraliðar gegna hjá Reykjavíkurborg.

Starfsheiti Stig

Sjúkraliði 457

Sjúkraliði á sérdeild 493

Sjúkraliði í heimahjúkrun 509

Sjúkraliði með sérnám 529

Hópstjóri 529

Deildarstjóri 569

Deildarstjóri með búsetuþjónustu 605

Matsfulltrúi 636

Teymisstjóri í heimaþjónustu 665

Svíar í EPN?
 Samtök sænskra sjúkraliða hafa 

lýst áhuga á samstarfi við EPN, 
Evrópusamband sjúkraliða, með  
hugsanlega aðild í huga. Þetta kom 
fram á stjórnarfundi sambandsins sem 
haldinn var í Osló í febrúar síðastliðinn.

Af hálfu Sjúkraliðafélagsins sóttu þær 
Kristín Á. Guðmundsdóttir formaður 
og Birna Ólafsdóttir skrifstofustjóri 
fundinn, en þar voru einnig fulltrúar 
frá Lúxemborg, Færeyjum, Finnlandi, 
Danmörku og Noregi sem nú fer með 
formennsku í EPN.

Fram kom að EPN hefur undanfarin 
ár átt í viðræðum við samtök sjúkraliða 
í Belgíu og Frakklandi um hugsanlega 
aðild að sambandinu, en án niðurstöðu. 
Félag sjúkraliða í Svíþjóð, Kommunal, 
hefur hins vegar lýst áhuga á að taka þátt 
í næstu stjórnarfundum EPN til undir- 
búnings hugsanlegri aðildarumsókn árið 
2018.

Innan danska stéttarfélagsins FOA 
í Kaupmannahöfn eru efasemdir um 
áframhaldandi aðild að EPN, en engar 
ákvarðanir hafa verið teknar. FOA á 
Norður-Sjálandi vill hins vegar vera 
áfram í sambandinu. Ef til úrsagnar 
kemur þarf að tilkynna það með eins árs 
fyrirvara.

Fram kom á fundinum að ekki verði 
gengið í það að koma á evrópskum staðli 
fyrir menntum sjúkraliða í Evrópu.

Mun minni 
raunávöxtun
Hrein raunávöxtun var neikvæð 

hjá þremur af fjórum stærstu lífeyris-
sjóðum landsins, en þeir eru með rúman 
helming heildareigna allra sjóðanna. 
Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins 
(LSR) var eini stóri sjóðurinn sem skilaði 
jákvæðri ávöxtun á árinu 2016, en hrein 
raunávöxtun sjóðsins var einungis 0.8%.

Hrein raunávöxtun dróst verulega 
saman hjá þessum fjórum stóru sjóðum 
- LSR, Gildi, LIVE og Birtu - milli ára og 
var frá -1,5% upp í 0,8%. Árið á undan var 
þessi ávöxtun jákvæð um 6,5% til 10,2%.

Þegar litið er til meðaltals síðustu fimm 
ára þá er útkoman hins vegar mun betri. 
Hjá þessum stóru sjóður var hrein raun- 
ávöxtum þessara fimm ára frá 5,3% 
(Birta) upp í 6,4% (LIVE). Hjá LSR var 
talan 6,4%.
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Ársskýrsla Vestmannaeyjadeildar

Góðmennt en 
fámennt í Lundinum
Aðalfundur Vestmannaeyjadeildar 

SLFÍ var haldinn í Arnardrangi föstu-
daginn 25. nóvember. Formaður setti 
fundinn og bauð alla velkomna. Fundar-
stjóri var kosinn Sigríður Gísladóttir.

Margrét Ársælsdóttir gekk úr stjórn og 
þökkum við henni fyrir vel unnin störf. 
Anna Gerða Bjarnadóttir kom ný inn 
og aðrir í stjórn gáfu kost á sér til áfram-
haldandi setu. Ágætis mæting var á 
fundinn og var boðið upp á Smørrebrød frá 
Einsa kalda.

Áslaug Steinunn Kjartansdóttir formaður 
Vestmannaeyjadeildar SLFÍ fór yfir starf 
sitt fyrir deildina á síðasta starfsári:

Á Evrópudaginn buðu sjúkraliðar á 
Hraunbúðum vistmönnum og samstarfs- 
fólki til kaffisamsætis og sjúkraliðar á HSU 
buðu sínum skjólstæðingum og samstarfs- 
fólki upp á vöfflur.

Aðalfundur Vestmannaeyjadeildarinnar 
2015 var haldinn 26. nóvember í Svölukoti 
á Evrópudegi sjúkraliða og var vel mætt á 
fundinn og jólastemming í loftinu.

Þrír félagsfundir hafa verið haldnir á 
starfs-árinu. Vorfundur var haldinn 16. mars 
á Hraunbúðum og var boðið upp á súpu. 24. 
maí var haldinn fundur í Arnardrangi og 
var boðið upp á pizzur og öl. 1. október var 
fundur haldinn á HSU boðið var upp á bröns. 
Regína Kristjánsdóttir yoga- og heilsu- 
ræktarþjálfari kom og hélt erindi um 
starfsemi sína sem var mjög fróðlegt og 
skemmtilegt.

Vantar ný andlit
Mæting á stjórnarfundi er góð en ég 

sakna þess að sjá ekki ný andlit og vil biðja 
ykkur um að reyna að fá nýja félagsmenn 
með ykkur á fundi.

Fámennt en góðmennt var í Sjúkra-
liðalundinum en eitthvað virðist áhugi á 
að mæta í lundinn okkar vera að dvína. 
Hvað er hægt að gera til að reyna að bæta 
mætingu? Endilega ef þið hafið tillögu að 
koma henni á framfæri.

EPN ráðstefna var haldin í Reykjavík 31. 
maí. SLFÍ voru gestgjafar að þessu sinni 
og var ráðstefnan vel skipulögð og vel að 

Sjúkraliðar í Vestmannaeyjum í Lundinum góða.

henni staðið eins og Sjúkraliðafélagi Íslands 
er einu lagið. Á ráðstefnunni var fjallað um 
sjálfboðaliða í heilbrigðisþjónustu.

Formaður hefur farið á 2 félagstjórnar-
fundi til Reykjavíkur en komst ekki á einn 
vegna veðurs.

María Rós fór á trúnaðarmannaráðsfund 
ásamt Ernu Þórsdóttur trúnaðarmanni á 
HSU um miðjan október. Einn fund héldum 
við María Rós með trúnaðarmönnum og 
mættu allir trúnaðarmenn á þann fund.

Sjúkraliðar með viðbótarnám voru með 
sinn árlega fræðsludag og við vorum 
búnar að fá aðstöðu til að geta fylgst með 
fundinum og bað ég um að þeir sem vildu 
koma og fylgjast með myndu skrá sig. 
Það voru nokkrar sem skráðu sig en engin 
mætti og fékk ég skammir frá Valgerði í 
Visku sem var búin að bóka á okkur salinn 
og þar af  leiðandi fengu ekki aðrir salinn 
sem við vorum búnar að bóka. Hvað getum 
við gert til að svona endurtaki sig ekki? 
Við þurfum að greiða fyrir að vera með 

fyrirlestra í Visku en enginn annar staður 
býður upp á svona aðstöðu hér.

Bréf trúnaðarmanna
Kristín Á. Guðmundsdóttir formaður 

SLFÍ og Gunnar Örn Gunnarsson fram-
kvæmdastjóri komu til okkar 13. júní að 
beiðni okkar til að ræða um skil á vinnu- 
skýrslum, en sjúkraliðar á Hraunbúðum og 
Sjúkradeild HSU eru orðnir langþreyttir á 
hve seint skýrslur eru lagðar fram.

Trúnaðarmenn á Hraunbúðum sendu 
sínum yfirmönnum formlegt bréf í 
sambandi við það sem þeim finnst mega 
bæta í starfseminni. Vel var tekið í til-
lögurnar sem þær lögðu fram. Gerðar hafa 
verið ráðstafanir sem eiga að taka gildi 1. 
desember og bæta á við starfsfólki á vaktir.

Jólafundarnefnd sá sér ekki fært að hafa 
jólafund en ætlar að hafa skemmtifund á nýju 
ári. Þær báðu mig um að annað hvort færa 
aðalfundinn eða fá að hafa sameiginlegan 
fund. Aðalfundinn gat ég ekki fært þar sem 
ég þarf að boða á hann með tveggja vikna 
fyrirvara og af fenginni reynslu var ekki í 
boði að minni hálfu og stjórnarinnar að hafa 
þessa tvo fundi saman. Mér fannst það koma 
illa út í fyrra, mikil truflun þegar var verið að 
sinna almennum aðalfundarstörfum.

Mæting á stjórnarfundi er 
góð en ég sakna þess að sjá 

ekki ný andlit
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Ég hef fengið að heyra að félagsmönnum 
finnist ég vera seint með aðalfundinn og ég sé 
að brjóta reglur félagsins og að aðalfundurinn 
eigi að vera í október, en samkvæmt reglum 
Vestmannaeyjadeildar SLFÍ þá stendur í 
8. grein: Aðalfund deildarinnar skal halda 
árlega á tímabilinu september- desember sbr. 
ákvæði 12. gr. laga Sjúkraliðafélags Íslands.“ 
Ég hef alveg örugglega brotið eitthvað af 
reglum félagsins og ég vona að mér sé fyrir-
gefið. Aðalfundinn hef ég haldið innan þess 
ramma sem mér er settur. Ýmsar ástæður eru 
á bak við það hvers vegna aðalfundurinn er 
svona seint, en næsta aðalfund skal ég reyna 
að halda fyrr.

Um sérnám sjúkraliða er búið að 
gera námsvísi þannig að hægt er að 
bjóða upp á það í framhaldsskólum, en 
spurning hvort það þurfi ekki einhvern 
lámarksfjölda.

Einn sjúkraliði á 15 ára útskriftarafmæli 
í ár það er Sigurlaug Björk Böðvarsdóttir, 
og samkvæmt hefð hjá deildinni okkar var 
henni fært úr að gjöf.

Þrír sjúkraliðar útskrifuðust í vor, þær 
Berglind Ósk Sigvarðardóttir, Sigríður 
Jóhanna Sigurbjörnsdóttir og Sólveig María 
Birkisdóttir.

Í tilefni 50 ára afmælis SLFÍ var gefin út 
bók og er hún til sölu hjá félaginu.

Vilborg Stefánsdóttir lagði fram ársreikn- 
inga deildarinnar sem voru samþykktir.

Kristín Sjöfn Ómarsdóttir kynnti fyrir 
okkur þær breytingar sem fyrirhugaðar eru 
á starfi á Hraunbúðum.

Guðný Bjarnadóttir ljósmóðir og 
félagi í áhugafélagi um Alzheimer í 
Vestmannaeyjum kom og kynnti fyrir 
okkur hvað þau eru að gera og hugmyndir 
um starf þeirra.

Ný stjórn deildarinnar
Ný stjórn deildarinnar: Áslaug Steinunn 

Kjartansdóttir formaður, María Rós Sigur- 
björnsdóttir varaformaður, Vilborg Stefáns- 
dóttir gjaldkeri, Dagmar Skúladóttir ritari 
og Anna Gerða Bjarnadóttir meðstjórnandi.

Trúnaðarmenn: Ásdís Emilía Björgvins-
dóttir HSU, Erna Þórsdóttir vara HSU, 
Kolbrún Anna Rúnarsdóttir Hraunbúðum, 
Kristín Sjöfn Ómarsdóttir vara Hraun- 
búðum

Skoðunarmenn: Elín Sigríður Björnsdóttir 
og Sigríður Gísladóttir.

Fræðslunefnd: Erna Þórsdóttir og Kristín 
Sjöfn Ómarsdóttir.

Kjaramálanefnd: Áslaug Steinunn 
Kjartansdóttir og Vilborg Stefánsdóttir.

Jólaskemmtinefnd: Starfsfólk á Hraun- 
búðum.

Ársskýrsla Deildar sjúkraliða með sérnám

Mikil vinna á 
fræðsludaginn

Þann 17. desember síðastliðinn vorum við með hóf til heiðurs 18 útskriftarnemum 
sem voru fyrstu sjúkraliðarnir með sérnám á fjórða hæfnisstigi framhaldsskólanna, 
segir Halldóra Lydía Þórðardóttir, formaður Deildar sjúkraliða með sérnám, í árs-
skýrslu sinni til aðalfundar deildarinnar.

Til móttökunnar komu nemendur, kennarar, stjórn SLFÍ og aðrir gestir. Fólk naut 
samverunnar, málin rædd og skálað. Daginn eftir, eða þann 18. desember 2015, var  
formaðurinn viðstaddur hátíðlega athöfn í Heilbrigðisskólanum við Ármúla þar sem 
nemendur voru útskrifaðir og fengu rós í tilefni dagsins frá deildinni. 

Hið árlega bíókvöld deildarinnar var haldið 14. janúar. Myndin sem við vorum 
með heitir Íris, og fjallar um skáldkonuna Írisi og baráttu hennar við Alzheimer. Eftir 
sýninguna ræddum við þennan erfiða sjúkdóm og afleiðingar hans. Það er góð aðstaða 
til að horfa á kvikmynd á breiðtjaldinu í félagsmiðstöðinni okkar og að sjálfsögðu var 
boðið upp á popp og kók eins og  í alvöru bíói.  

Fræðsludagur Deildar sjúkraliða með sérnám var haldinn í húsi BSRB á Grettisgötu 
þann 6. apríl 2016. Eins og undanfarin ár höfum við miðlað fræðslunni til lands- 
byggðarinnar í gegnum fjarfundabúnað. Staðirnir sem voru með að þessu sinni voru 
HVE-Akranesi, HVE-Stykkishólmi, HSU-Selfossi, Heilbrigðisstofnun Sauðárkróks, 
Heilbrigðisstofnun Blönduóss og Vestmannaeyjar. 

Fyrirlesarar dagsins voru:
Júlíana Sigurveig Guðjónsdóttir hjúkrunarstjóri í Sóltúni. Fyrirlestur hennar fjallaði 

um framþróun í umönnun fólks með heilabilun.
Helga Birgisdóttir (Gagga) hjúkrunarfræðingur, ljósmóðir með BA gráðu frá 

Listaháskóla Íslands. Fyrirlestur hennar fjallaði um hugmyndafræði hennar sem hún 
nefnir SMILER. Smiler getur öllu breytt, við erum öll skaparar, með hugsunum okkar, 
orðum og athöfnum. 

Fræðsludagur Deildar sjúkraliða með sérnám er opinn öllum sjúkraliðum þeim að 
kostnaðarlausu. Það er mikil vinna að standa að fræðsludegi sem sendur er út í fjar-
fundabúnaði og því miður hefur tæknin of oft verið okkur til trafala, og mætingin á 
báðum stöðum ekki nógu góð miðað við kostnað og umfang vinnu. Því verður það 
tillaga mín að við endurskoðum fræðsludaginn og spyrjum okkur hvað við getum gert 
betur til að ná betur til sjúkraliða. 

Tvö stórafmæli voru á árinu. Þann 19. september átti Reykjavíkurdeild SLFÍ 25 ára 
afmæli og 21. nóvember átti SLFÍ 50 ára afmæli og hélt upp á það þann 18. nóvember. 
Fulltrúar deildarinnar mættu í bæði þessi afmæli og færðu deildunum blóm.

Stjórn deildarinnar er þannig skipuð:
Formaður: Halldóra Lydía Þórðardóttir. Varaformaður: Magdalena S. Kristinsdóttir. 

Gjaldkeri: Jakobína Rut Daníelsdóttir. Ritari: Bára Hauksdóttir. Meðstjórnandi: Þórdís 
Hannesdóttir. Varamaður: Jóhanna Traustadóttir.

Sjúkraliðar í sérnámi.
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Ársskýrsla Norðurlandsdeildar vestra

Sjúkraliðar duglegir
að sækja námskeið

Norðurlandsdeild vestra hélt aðalfund 
10. nóvember 2016 í Gott í Gogginn og 
mættu 11 sjúkraliðar. Fundarstjóri var 
kosinn Sigurlaug Dóra Ingimundardóttir.

Í stjórn eru Guðrún Elín Björnsdóttir 
formaður, Stefanía Jónsdóttir gjaldkeri, 
Geirlaug Jónsdóttir ritari, Albert Stefánsson 
meðstjórnandi og  Sigurlaug Dóra Ingi- 
mundardóttir varaformaður. Birna Lúkas- 
ardóttir er skoðunarmaður reikninga.

Stjórnin hélt fimm stjórnarfundi og einn 
félagsfund á þessu starfsári. Notuðum mikið 
símann og emailsamskipti.

6. nóvember 2015 komu Kristín 
Á. Guðmundsdóttir formaður SLFÍ 
og Gunnar Örn Gunnarsson fram-
kvæmdastjóri SLFÍ og kynntu nýjan 
kjarasamning við fjármálaráðuneytið.

26. nóvember 2015 var Evrópudagur 
sjúkraliða og í tilefni dagsins var boðið upp 
á góðgæti fyrir samstarfskonur á HSN á 
Sauðárkróki og Blönduós.

Formaður sótti Félagsstjórnarfund 
26. febrúar 2016 þar sem meðal annars  
var rætt um stöðuna í kjaramálum. 
Stofnanasamningurinn við HSN er frá- 
genginn í samræmi við kröfur félagsins. 
Vinnan við gerð þessa samnings hefur 
staðið yfir frá því í apríl 2015. Farið var yfir 
skipulag Fulltrúaþings SLFÍ á komandi vori 
og rætt um EPN ráðstefnuna á Íslandi 31. 
maí til 2. júní. Einnig voru gerðar ályktanir 
um einkavæðingu í heilbrigðiskerfinu, skort 
á sjúkraliðum og sölu áfengis í verslunum.

Í janúar sótti formaður fund um lífeyrismál 
BSRB.

Bíóferð var farin 28. febrúar og 6. mars 
2016 til að sjá myndina „Fyrir framan annað 
fólk“. Og var ágætis mæting í bæði skiptin.

Formanni var sent frá Fræðslunefnd SLFÍ 
upplýsingar um að halda ætti Íslandsmót 
iðn- og verkgreina og framhaldsskóla- 
kynningu 16.-18. mars 2017 í Laugar-
dalshöllinni. Keppnin verður haldin með 
svipuðu sniði og var í Kórnum árið 2014. 
Óska var eftir að skólar sýni þessu áhuga og 
afhenti formaður brautarstjóra sjúkraliða-
brautar þessar upplýsingar.

Fræðsludagur Deildar sjúkraliða með 

Sjúkraliðar á Norðurlandi vestra í ferðalagi.

sérnám var 6. apríl  í gegnum fjarfunda- 
búnaði HSN á Sauðárkróki og Blönduós.   

Félagsstjórnarfundur SLFÍ var  9. maí 2016 
þar var meðal annars rætt um „Bókun 10“ 
hjá ríkinu um stubbavaktir og álag og fleira. 
Einnig undirbúning fyrir afmælisár SLFÍ en 
félagið verður 50 ára 21. nóvember 2016.

25. Fulltrúaþing SLFÍ var haldið 10. maí 
2016 þar sem rætt var um Skipulagsskrá um 
Starfsmenntasjóð SLFÍ og reglur samkvæmt 
32. gr. laga Sjúkraliðafélags Íslands.

Þann 31. maí sótti formaður og varafor-
maður EPN ráðstefnu en yfirskrift hennar 
var Sjálfboðaliðastörf í heilbrigðisþjónustu. 
Og voru margir mjög fróðlegir og skemmti-
legir fyrirlestrar.

Formaður sótti Félagsstjórnarfund 13. sept-
ember 2016 þar sem rætt var um breytingar 
á lífeyrisréttindum opinberra starfsmanna, 
afmæli félagsins, starfsform félagsdeilda og 
uppsetningu á fjárhagsáætlunum þeirra. 
Einnig var sett fram ályktun í sambandi við 
lífeyrisréttindi.

Trúnaðarmenn á HSN Sauðárkróki voru 
endurkjörnir, Guðrún Elín Björnsdóttir 
fyrir deild 3 og 5, en Sigurlaug Dóra 
Ingimundardóttir fyrir deild 1 og 2. 
Trúnaðarmaður á Blönduós var einnig 
endur-kjörinn Þóra Sverrisdóttir og sóttu þær 
allar Trúnaðarmannaráðsfund sem var 13. 
október 2016. En þar voru fulltrúar lífeyris-
sjóðanna LSR og BRÚAR með kynningu 

á lífeyrissjóðakerfi opinberra starfsmanna. 
Ályktanir voru gerðar um fagháskólanám, 
starfsumhverfi sjúkraliða, langvarandi niður-
skurð í heilbrigðiskerfinu og einkavæðingu.

Við höfum verið í ágætu símasambandi ef 
eitthvað kemur upp á.

Sjúkraliðar hafa verið mjög duglegir 
að sækja ýmis námskeið og fræðslu hjá 
Farskólanum FNV, Akureyri og Framvegis. 
Það má koma hér fram að HSN hefur verið 
með Fræðsludaga í haust og hafa ýmis 
námskeið og fræðsla verið í boði fyrir alla 
starfsmenn stofnunnar. Langar að nefna hér 
námskeið sem var kennt í Farskóla FNV 
sem mér fannst mjög áhugavert en það er 
námskeiðið: „Þegar lífið virðist einskisvert - 
þunglyndi og kvíðaraskanir.“ Það var mjög 
áhugavert námskeið þar sem þátttakendur 
fengu innsýn í birtingarmyndir kvíða og 
þunglyndis, hvernig þunglyndi þróast og 
hver séu einkennin og afleiðingar þess.

Tveir sjúkraliðar útskrifuðust frá FNV um 
jólin 2015 Ingibjörg Þórólfsdóttir og Kjartan 
Berg Rútsson. Vorið 2017 mun alla vega einn 
sjúkraliði frá FNV  útskrifast sem sjúkraliði, 
Gunnhildur Dís Gunnarsdóttir.

Sú nýbreytni var að við tókum að okkur 
þrif á bústaðnum í Varmahlíð sem fjáröflun 
deildar.

Samstaða er afl sem ekkert fær staðist.
Stjórnin vill þakka góðar stundir á liðnu 

ári.
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Hópmynd af sjúkraliðunum á Húsavík.

Sjúkraliðarnir á Hótel Reynihlíð.

Sameiginleg 
vorferð

Í febrúar 2016 kom til tals hjá formönnum 
Norðulandsdeildar vestra, Norðurlands- 
deildar eystra og Austurlandsdeildar að 
fara saman í haustferð. Eftir svolítinn 
undirbúning og verðkönnun var ákveðið að 
fara 3. maí 2016.

Ferðin hófst með því að sameiginleg rúta 
Norðurlandsdeilda vestra og eystra var 
tekin frá Sauðárkróki um hádegi. Þar komu 
12 sjúkraliðar í rútu frá HSN, Sauðárkróki 
og lagt var af stað til Akureyrar, þar 
sem 23 sjúkraliðar komu í rútuna hjá 
Leirunesti, en þar var stutt stopp. Leiðin lá 
til HSN Húsavík til að skoða stofnunina þar. 
Austurlandsdeildin bættist þar í hópinn með 
20 sjúkraliðar í rútu. Á Húsavík fengum við 
frábærar móttökur. Okkur var skipt í þrjá 
hópa og skoðuðum stofnunina með frábærri 

leiðsögn. Að skoðun lokinni fengum við 
hlaðið borð af kræsingum, hefðum geta 
verið lengur en við urðum að halda áætlun. 
Takk fyrir okkur Húsavík.

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

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

Takk fyrir okkur, Guðrún Elín for-
maður Norðurlandsdeildar vestri, 
Hafdís Dögg Sveinbjarnardóttir for-
maður Norðurlandsdeildar eystri og 
Stefanía Stefánsdóttir formaður Austur- 
landsdeildar.

Eftirlaunadeild SLFÍ

Um 600 í
deildinni

Félagar í Eftirlaunadeild Sjúkraliða- 
félags Íslands telja nú rúmlega 600 
manns, sagði Erla Bára Andrésdóttir 
formaður deildarinnar í skýrslu 
stjórnar til aðalfundar sem haldinn var 
í lok október.

Fundir á árinu voru 6. Stjórnarfundir, 
vinnufundir, aðalfundur og jólafundur.

Í maí fóru þrír fulltrúar á aðalfund 
SLFÍ, en deildin á 2 fulltrúa með seturétt. 
Fulltrúarnir sem mættu voru Erla Bára 
Andrésdóttir, Þorbjörg Einarsdóttir og 
Alda Særós Þórðardóttir.

Velheppnuð vorferð deildarinnar var 
farin í júní í tveimur rútum. 73 félags-
menn fóru í ferðina sem formaður sagði 
frá í síðasta Sjúkraliðablaði. Tengiliðir 
frá Reykjavíkurdeild voru þær 
Jóhanna Traustadóttir og Jóna Jóhanna 
Sveinsdóttir.

Aðalfundur deildarinnar var hald- 
inn í lok október. Á fundinum fór 
fram venjuleg aðafundarstörf. Erla 
Bára Andrésdóttir formaður gaf kost 
á sér áfram og var það samþykkt. 
Einnig voru samþykktar til áfram-
haldandi setu sem aðalmenn í stjórn 
þær Þorbjörg Einarsdóttir, Björg 
Margrét Sigurgeirsdóttir, Hrafnhildur 
Hámundadóttir og Þórdís Davíðs-
dóttir. Varmenn gáfu einnig kost á 
sér til áframhaldandi setu, en þær eru 
Hrefna Gunnlaugsdóttir, Alda Særós 
Þórðardóttir, Sigríður Þórarinsdóttir, 
Ragnhildur Haraldsdóttir og Ida 
Stanleysdóttir.

Skoðunarmenn voru kjörnir 
Hrefna Gunnlaugsdóttir og Ingunn 
Björgvinsdóttir. Fulltrúar til setu á 
aðalfundi SLFÍ: Þorbjörg Einarsdóttir 
og Alda Særós Þórðardóttir.

Jólafundur var haldinn 5. desember. 
Vel var mætt á fundinn eða um 50 
manns. Séra Davíð Þór flutti hugvekju, 
Vigdís Grímsdóttir las upp úr bók sinni 
Elsku Drauma mín. Gísli Þór sá um 
tónlistinna. Happadrættismiðar voru 
seldir, kaffi og meðlæti. Fundurinn var 
í alla staði mjög vel heppnaður.

Að endingu vil ég fyrir hönd EFLD-
SLFÍ óska Sjúkraliðafélagi Íslands til 
hamingju með 50 ára afmælið.



38  SJÚKRALIÐINN JÚNÍ 2017

S J Ú K R A L I Ð A D E I L D I R N A R

Ársskýrsla Vesturlandsdeildar

Fræðsluferð til 
Stykkishólms

Fyrir ári síðan eða 4. nóvember 2015 
á 24 ára afmælisdegi deildarinnar í 
Munaðarnesi var haldinn aðalfundur. 
Mættu þangað 57 félagsmenn.

Gunnar Örn framkvæmdastjóri og 
Kristín formaður kynntu fyrir okkur 
nýju ríkissamningana. Við fengum erindi 
og tónlistaratriði frá Guðríði Ringsted 
„Lífið og tilveran, húsmóðir, hjúkrunar-
fræðingur og jógakennari“ og Gunnari 
Ringsted (gítarleikara). Yndisleg kvöld-
stund með þrírétta máltíð, getum sko mælt 
með nýjum rekstraraðilum í Munaðarnesi.

Stjórnin var endurkjörin og stjórnarmenn 
sitja í sömu embættum og áður.

12. nóvember 2015 fór formaður deildar- 
innar með kynningu í Fjölbrautaskóla 
Vesturlands á Akranesi ásamt Birnu 
Ólafsdóttur frá skrifstofu SLFÍ. Það var 
gaman að sjá þar 30 sjúkraliðanema á öllum 
aldri að störfum og sumar með börn á brjósti 
í tíma.  

 26. nóvember, á Evrópudegi sjúkraliða, 
hittust 12 sjúkraliðar í Borgarnesi á jóla-
fundi heima hjá formanni deildarinnar og 
áttu skemmtilega jólastund við jólaglögg 
og pakkaleik. 

1. desember hittust sjúkraliðar á 
Akranesi á jólafundi í eldhúsi sjúkrahúss 
HVE-Akranesi 26 saman, snæddu jólamat 
og skiptust á jólapökkum. 

26. febrúar 2016 var félagsstjórnarfundur 
í Reykjavík þar sem formaðurinn mætti. 

6. apríl 2016 var fræðslufundur í fjar-
fundi í boði deildar sérnáms, „Framþróun 
í umönnun fólks með heilabilun.“ 
Fjarfundurinn var bæði haldinn á Akranesi 
og í Stykkishólmi og mættu 9 sjúkraliðar 
á Akranes og 7 sjúkraliðar í Stykkishólm. 
Þessi fjarfundur komst aldrei í gegn til 
okkar og fengum við aldrei samband. Stór 
fýluferð fyrir marga sjúkraliða sem keyrðu 
langan veg. Voru sjúkraliðar á því að þetta 
yrði ekki reynt aftur. 

25. apríl var farið í fræðsluferð í 
Stykkishólm á vegum Vesturlandsdeildar. 20 
sjúkraliðar mættu í skoðunar- og fræðsluferð 
á Háls- og bakdeild HVE-Stykkishólmi. 

Sjúkraliðar í Vesturlandsdeild á fundi.

Jósep læknir og hans starfslið tók rosalega 
vel á móti okkur og sátum við fyrirlestur 
hjá lækni, sjúkraþjálfa og hjúkrunarfræðing 
og fengum svo að skoða deildina og alla 
aðstöðuna. Eiga þau miklar þakkir fyrir 
fróðlegan og skemmtilegan dag.

Gengið var á Helgafell á eftir og 
borðuðum við saman súpu og salat á 
Narfeyrarstofu. Sjúkraliðar frá Hólmavík, 
Reykhólum, Búðardal, Borgarnesi, Snæfells- 
nesi og Hólmarar sáu sér fært að mæta í 
þetta sinn. 

9. maí var Félagsstjórnarfundur í 
Reykjavík, þangað mætti formaðurinn. 
Og daginn eftir eða 10. maí var þing SLFÍ. 
Þangað mættu kosnir fulltrúar Guðbjörg og 
Sigríður. 

30. maí var móttaka ráðstefnugesta á EPN 
ráðstefnu sem haldin var í fundar-aðstöðu 
SLFÍ á Grensásveg. Formaðurinn fór fyrir 
okkar hönd í þessa móttöku.

31. maí var EPN ráðstefna haldin á 

Grandhótel í Reykjavík. Á ráðstefnunni 
var fjallað um sjálfboðavinnu í heil-
brigðisþjónustu. 140 sjúkraliðar tóku 
þátt í ráðstefnunni frá 6 löndum: Íslandi, 
Finnlandi, Færeyjum, Noregi, Danmörku 
og Lúxemburg. Formaður deildarinnar 
mætti á þessa ráðstefnu og hafði gott og 
gaman af, en ég held að enginn annar 
frá Vesturlandsdeild hafi séð sér fært að 
mæta. 

25. ágúst stóðu Reykjavíkur-, Suðurnesja- 
og Suðurlandsdeildir fyrir ferð um 
Snæfellnes. Stjórn Vesturlandsdeildar sá 
sér ekki fært að vera með í þessari ferð en 
öllum sjúkraliðum var boðið að taka þátt 
og ég veit ekki hvort einhver frá Vestulandi 
fór með hópnum. 

13. september var félagsstjórnarfundur 
með öllum formönnum landsins og þangað 
mætti formaðurinn okkar.

13. október var trúnaðarmannafundur 
í Reykjavík með öllum trúnaðarmönnum 
landsins. Frá Vesturlandsdeild mættu 8 
sjúkraliðar en einn þurfti að afboða sig á 
síðustu stundu. 

19. október ætluðum að hafa aðal- 
fundinn okkar en honum var frestað vegna 
stormviðvörunar.

Stór fýluferð fyrir marga 
sjúkraliða sem keyrðu 

langan veg
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Ársskýrsla Vestfjarðadeildar

Gott námskeið ekki 
metið til eininga

Við byrjuðum starfsárið á frábæru 
nuddnámskeiði í nóvember sem Gunnar 
L. Friðriksson sjúkraliði og nuddari hélt 
fyrir okkur hér fyrir vestan. Þetta var 
helgarnámskeið og við fengu afnot af 
endurhæfingarstöð Hvestu sem stóð við 
bakið á okkur í alla staði. Nemendur voru 
mjög ánægðir með kennslu og aðstöðu. 
Þetta góða námskeið er ekki metið 
innan félagsins til eininga, sem við fáum 
ekki skilið, segir í ársskýrslu Bergdísar 
Sveinsdóttur fráfarandi formanns Vest-
fjarðadeildar SLFÍ.

Litlu jólin voru haldin þann 11. desember 
og bauð Kristín Gísladóttir sjúkraliði heim, 
en hún hefur ný lokið störfum eftir farsælt 
starf til margra ára hjá Hvest. Við snæddum 
tælenskan mat, fórum í leik og hlýddum á 
jólasögu. Í stað jólapakka var safnað í gjafa-
bréf úr Bónus, sem presturinn okkar kom í 
góðar hendur.

18. desember útskrifuðust tveir sjúkra-
liðar frá Menntaskóla Ísafjarðar. Þeim voru 
færðar rósir og viðurkenning frá SLFÍ.

Deildarfundur var haldinn 26. maí og 
þar var farið yfir fréttir frá félaginu um 
félagsstjórnafundinn 9. maí, um lífeyrismál 
sem sköpuðu miklar umræður, EPN ráð-
stefnuna og afmæli SLFÍ í nóvember. Að 
loknum fundi kom Guðlaug M. Júlíusdóttir 
hjá fjölskyldumiðstöð Ísafjarðar með gott 
erindi: „Sálfélagslegir erfiðleikar.“

EPN ráðstefnan var haldin 31. maí. Við 
vorum tvær úr Vestfjarðadeildinni sem 
sóttum ráðstefnuna, sem haldin var á 
Hótel Nordica. Yfirskrift ráðstefnunnar var 
„Sjálfboðaliðastörf í heilbrigðisþjónustu.“ 
Flutt voru mörg áhugaverð erindi um 

sjálfboðaliðastörf innan spítalans sem utan 
og umræður að þeim loknum. Landlæknir 
sagði: Kerfið breytist ekki nema þeir sem að 
því vinna vinni saman í teymi. Vil ég þakka 
Sjúkraliðafélaginu fyrir vel skipulagða og 
flotta ráðstefnu.

Ég sótti trúnaðarmannaráðsfund þann 
13. október þar sem kynntar voru hug-
myndir að nýju vinnumarkaðsmódeli af 
Bryndísi Hlöðversdóttur og Elínu Björgu 
Jónsdóttur, sem að loknum erindum 
svöruðu spurningum fundarmanna.

Haldnir voru fjórir stjórnarfundir á árinu.
Aðalfundur Vestfjarðadeildarinnar var 

haldinn 3. nóvember í Bryggjukaffi á Flateyri. 
Þar fór ég yfir ýmis mál og gerði upp árið 
til dæmis varðandi lífeyrismál, trúnaðar- 
mannaráð, einkavæðingu í heilbrigðis- 
kerfinu, hugmyndir um ábyrgð og hlutverk 
stjórna svæðisdeilda og margt fleira.

Helga Rebekka gjaldkeri lagði fram 
reikninga og fjárhaldsáætlun næsta árs til 
samþykkis.

Kosning stjórnar: Ég, Bergdís 
Sveinsdóttir, hætti sem formaður og 
einnig Sigurbjörg Kjartansdóttir sem 
meðstjórnandi. Nýja stjórn skipa: 
Jóhanna G Þórðardóttir formaður, Linda 
Björk Óskardóttir varaformaður, Helga 
Rebekka Stígsdóttir gjaldkeri, Ólafía Sif 
Magnúsdóttir ritari og Hermann Grétar 
Jónsson meðstjórnandi. Óska ég þeim vel-
farnaðar í starfi.

Við lok fundar hélt séra Magnús 
Erlingsson létt spjall um hamingjuna.

Formanni Kristínu Á. Guðmundsdóttur, 
félagsstjórninni og öðrum starfsmönnum 
Sjúkraliðafélag Íslands þakka ég góð kynni.

Sjúkrahúsið á Ísafirði þar sem margir sjúkraliðar starfa.

Ekki þörf á
lagabreytingu

Starfshópur á vegum fjármála-
ráðherra telur að þar sem nú 
verandi löggjöf um lífeyrissjóði feli 
í sér verulegar heimildir til erlendrar 
fjárfestingar sé ekki þörf á lagabreyt- 
ingum um það efni.

Í skýrslu starfshópsins segir að það 
sé fyrirsjáanlegt að flestir lífeyrissjóðir 
munu nýta sér erlendar fjárfestingar á  
næstu árum og áratugum að verulegu 
marki. Það þak á gengisáhættu, sem 
getur takmarkað erlendar fjárfestingar, 
sem er í lögunum ætti ekki að torvelda 
það. Kaup erlendra eigna séu nánast 
óhjákvæmileg fyrir sjóðina í ljósi tak-
markaðs framboðs innlendra eigna. 
Starfshópurinn mælir því gegn því að 
sett verði sérstakt gólf eða lágmark 
fyrir erlenda eign lífeyrissjóðanna. 

 Starfshópurinn vill hins vegar 
benda á að æskilegt sé að skoðaðar 
verði leiðir til að koma í veg fyrir að 
gengisáhætta vegna erlendra eigna 
valdi umtalsverðum vandræðum fyrir 
lífeyrissjóðina og sjóðfélaga, meðal 
annars vegna þess að það kann að 
letja sjóðina frá erlendri fjárfestingu. 
Hugsanlegar leiðir til þess eru reifaðar 
stuttlega í skýrslunni en starfshópurinn 
leggur þó ekki fram neina þeirra sem 
tillögu. 

„Þótt sjóðirnir geti sett sér markmið 
til skemmri og lengri tíma um vægi 
einstakra eignaflokka, þar á meðal 
erlendra eigna, þá verða þeir ætíð 
að hafa svigrúm til að bregðast við 
breyttum markaðsaðstæðum. Þannig 
geta sveiflur í gengi krónunnar, breyt-
ingar á vaxtamun milli landa eða 
gjaldmiðla, takmarkanir á framboði 
eigna og fleiri þættir valdið því að sett 
markmið verða óraunhæf eða síður 
æskilegt að reyna að ná þeim. Þannig 
er, að öðru jöfnu hagfelldara fyrir 
lífeyrissjóði að kaupa erlendar eignir 
þegar gengi krónunnar er sérstaklega 
sterkt eða þegar verð erlendra eigna 
er lágt í erlendri mynt eða vextir þar 
háir svo dæmi sé tekið. Það er liður í 
því að gæta hagsmuna sjóðfélaga að 
breyta fjárfestingarstefnu og öðrum 
markmiðum til samræmis við markaðs- 
aðstæður hverju sinni,“ segir í skýrslu 
starfshópsins.



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 2018. Þann 17. ágúst nk. kl. 13.00 verður opnað fyrir bókanir innanlands vegna leigu 
á tímabilinu 8. 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 20. desember til 27. desember  . . . . . . 21.000 krónur
• Áramót frá 27. desember til 3. 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 17. 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 2018.

Gönguferðir í sumarGönguferðir í sumar

Ferð um hálendið Sól og strönd á Spáni
Gengið um Andalúsíu
Sjúkraliðar fara í gönguferð á Spáni 17.-24. september 

næstkomandi.
Beint flug með Primair frá Keflavík til Malaga að morgni 17. 

september, en heimflug 24. september frá Jerez. Gengið verður 
meðfram ströndinni frá Malaga til Nerja, sem eru 62 kílómetrar, á 
fjórum dögum. Gist á góðum hótelum í tveggja manna herbergjum.

Gönguferðin kostar 155 þúsund krónur fyrir félagsmenn, en 180 
þúsund fyrir utanfélagsmenn.

Gist verður í miðbæ Malaga í tvær nætur. Malaga er rík af sögu og 
menningu og iðandi mannlífi jafnt að nóttu sem degi.

Gengið verður á milli þorpa frá þriðja degi, og gist í 4 nætur á 
leiðinni.

Við ljúkum ferðinni í hinu dásamlega þorpi Nerja, gistum þar í tvær 
nætur. Nerja er lítið þorp austan við Malaga. Hinir frægu dropasteins-
hellar eru rétt austan við bæinn, skoðunarferð á degi 7 er innifalin 
í verðinu. Strendurnar eru hreinar og útsýnið af Evrópusvölunum, 
Balcon de Europa, er mjög fallegt.

Innifalið í verði: Flug til og frá Malaga. Akstur til og frá Malaga 
og Jerez. Gisting á þriggja stjörnu hótelum. Morgunmatur. Nesti 
í gönguferðunum, vatn og ávextir. Þriggja rétta hádegisverður 
á göngudögunum. Enskumælandi leiðsögumenn. Trúss milli 
gististaða.

Ferðaskipuleggjandi og fararstjóri: Úlfheiður Kaðlín Ingvarsdóttir 
sjúkraliði og leiðsögumaður, sími 694 4920, netfang: kadlinheida@
gmail.com 

Í sumar fá sjúkraliðar einstakt tækifæri til að komast upp á 
miðhálendi Íslands. Á leiðinni er Laugafell, Gæsavötn, Holuhraun, 
Herðubreið, Drekagil, Askja, Herðubreiðarlindir, Bræðrafell, 
Möðrudalur á Fjöllum og Mývatn. 

Ferðast verður á tveimur upphækkuðum Econoline bílum. 
Hámarksfjöldi 15 manns. Ferðin tekur 4 daga, 21.- 24. júlí. 
Skálagisting og trúss. Hópurinn eldar saman. Verð: 45.000 krónur. 
Innifalið ferðir, gisting og leiðsögn. Umsóknar- og greiðslufrestur 
til 1. júlí.
Dagur 1. Lagt verður af stað frá Grensásvegi 16, klukkan 8.00 að 

morgni 21. júlí. Ekið í Laugafell frá Varmahlíð í Skagafirði. Gist 
í skála Ferðafélags Akureyrar.

Dagur 2. Hin magnaða Gæsavatnaleið. Gist í Bræðrafelli sem 
stendur suðaustur frá samnefndu felli, við suðurrætur 
Kollóttudyngju. Skálinn er í eigu Ferðafélags Akureyrar. Frá 
bílastæði við uppgönguleið á Herðubreið er stikuð gönguleið, 
um 9-10 kílómetrar, vestur að skálanum.

Dagur 3. Gengið til baka að bílunum, 9-10 kílómetra. Farið 
í Drekagil við Öskju, gengið að Öskjuvatni og Víti. Áð við 
Herðubreiðarlindir, gengið um fallega gróðurvin og lindasvæði 
í Ódáðahrauni. Síðustu nóttina er gist á Möðrudal á Fjöllum 
sem er hæsta byggða ból á Íslandi, 469 metrar yfir sjávarmáli. 

Dagur 4. Heimferð. Áætluð heimkoma til Reykjavíkur klukkan 
22:00. 

Ferðaskipuleggjandi og leiðsögumaður er Úlfheiður Kaðlín 
Ingvarsdóttir, sími 6944920, netfang kadlinheida@gmail.com


