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Á  D A G S K R Á

 Norðurlandamót
Í hjúkrun í maí

Íslenskir sjúkraliðar stefna á að taka 
þátt í nýju Norðurlandamóti í hjúkrun, 
NordSkills, sem haldið verður í Noregi 24. 
maí næstkomandi.

„Frumkvæðið að þessu kom frá stéttar-
félagi sjúkraliða í Noregi,“ segir Kristín Á. 
Guðmundsdóttir, formaður Sjúkraliðafélags 
Íslands. „Okkur var boðið á fund í Noregi til 
að ræða þetta mál við fulltrúa sjúkraliða frá 
hinum Norðurlöndunum, og þar var kynnt 
hvernig þessi keppni í hjúkrun hefur farið 
fram í hverju landi fyrir sig, en við höfum 
tekið þátt í Íslandsmóti í hjúkrun nokkrum 
sinnum. Eins kom fram að áhugi á norrænni 
keppni hafði vaknað vegna þess hversu dýrt 
væri orðið að taka þátt í Evrópukeppninni 
EuroSkills.

Í kjölfar þessa fundar voru málin rædd í 
hverju landi fyrir sig, en síðan boðað til nýs 
fundar og þá hér á landi til að ræða fram-
haldið. Sá fundur var haldinn 5. september 
og þar mættu fyrst og fremst fulltrúar skóla 
sem mennta sjúkraliða til að skipuleggja 

þessa norrænu keppni.“
Kristín minnti á að hér heima hafi 

Sjúkraliðafélagið haft forgöngu um þátttöku 
sjúkraliðanema í Íslandsmótinu í hjúkrun, en 
skólarnir lagt minna af mörkum en tíðkast á 
slíkum mótum á Norðurlöndum þar sem þau 
verkefni sem tekist er á við á slíkum mótum 
eru einfaldlega hluti af kennslu sjúkraliða.

Fulltrúum skólanna í Ármúla og Breiðholti 
var boðið á fundinn í september og skól-
arnir fá í kjölfarið tækifæri til að vinna með 
sambærilegum skólum á Norðurlöndum 
að þátttöku í NordSkills. Sett hefur verið á 
laggirnar undirbúningsnefnd með skóla-
fulltrúum frá Noregi, Finnlandi, Svíþjóð 
og Íslandi. Fjölbrautaskólarnir við Ármúla 
og í Breiðholti munu skipa sameiginlegan 
fulltrúa fyrir Íslands hönd.

Norðurlandamótið verður haldið í Noregi 
24. maí 2017. Tveir keppendur verða frá 
hverju landi, sjúkraliðanemar eða sjúkraliðar 
eftir atvikum, en hámarksaldur þátttakenda 
er 25 ár.

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. 09:00 til 17:00 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

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

Einkavædd heilbrigðisþjónusta dýrari
Einkavæðing í heilbrigðisþjónustu í Svíþjóð hefur margfaldað kostnað sveitar-

félaga í stað þess að draga úr honum eins og lagt var upp með.
Árið 2010 greiddu sveitarfélögin tæpa tvo milljarða sænskra króna fyrir heilbrigðis-

starfsfólk og þjónustu sem keypt var hjá einkafyrirtækjum. Fimm árum síðar hafði sá 
kostnaður margfaldast.

Læknisverk einkasjúkrastofnana eru dýrari en þau sem unnin eru á spítölum í almenn-
ingseign. Samkvæmt rannsókn sænska samkeppniseftirlitsins er læknir sem starfar í 
almennum lækningum á einkarekinni stofu allt að tvöfalt dýrari fyrir skattgreiðendur 
en sá læknir sem er starfsmaður í heilbrigðisþjónustu á spítala í almannaeigu. 

 (Frétt RÚV)

Fundað var á Íslandi 5. september síðastliðinn um væntanlegt Norðurlandamót sjúkraliða í hjúkrun.
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Kristín Á. Guðmundsdóttir, 
formaður Sjúkraliðafélags 

Íslands, skrifar

Félagslegur 
stöðugleiki  

Eina ferðina enn er ríkisstjórn Íslands fallin. 
Íslenskur almenningur er orðinn langeygður eftir því að stjórnmálamenn standi við 

gefin loforð og fögur fyrirheit í aðdraganda hverra kosninganna af öðrum,  um að nú 
skuli loksins hugað að undirstöðum íslensks samfélags þar sem opinberir starfsmenn eru 
víðast hvar í aðalhlutverki. 

Ábyrgð hins almenna kjósanda er mikil og það er nauðsynlegt að setja sig inn í málin og 
hafa meðal annars eftirfarandi í huga.

Félagslegur stöðugleiki er grundvöllur þess að hér þrífist gott mannlíf sem kemur bæði 
starfsfólki og atvinnurekendum til góða. 

Undanfarnar ríkisstjórnir hafa ekki áttað sig á þeirri staðreynd að félagslegur stöðuleiki 
er mikilvæg  undirstaða jafnvægis í efnahagsmálum. 

Styrkja þarf velferðarþjónustuna svo almenningur búi við meira öryggi félagslega, 
hvort sem um er að ræða vegna veikinda, slyss, atvinnumissis, barneigna eða vegna hús-
næðiskaupa. Tryggja þarf öldruðum lífeyri sem gerir þeim kleift að lifa mannsæmandi lífi 
með auknum sveigjanleika við starfslok og hvata fyrir þá sem vilja og geta unnið lengur. 

Grundvöllurinn er réttlátt skattkerfi sem skipulagt er með það að leiðarljósi  að fólk 
greiði inn samkvæmt  efnum en njóti eftir þörfum. 

Almannaþjónustuna verður að reka á samfélagslegum grunni þar sem allir eiga jafnan 
rétt, óháð efnahag, búsetu o.fl.

Íslenskur almenningur þarf að kjósa til alþingis með þetta í huga og leggja þannig 
grunn að því að íslenskt samfélag fái ríkisstjórn sem vinnur markvisst að því að gera sam-
félagið félagslega sterkara og fjölskylduvænna. 

Stytta þarf vinnuvikuna, hækka persónuafslátt, hækka barnabætur og aðstoð við hús-
næðiskaupendur, leigjendur og draga úr víxlverkun launa og lífeyris frá tryggingastofnun.

Heilbrigðiskerfið
í endurtekinni rannsókn Rúnars Vilhjálmssonar prófessors við Háskóla Íslands kemur 

fram að almenningur er algjörlega á móti því að  íslenskt heilbrigðiskerfi verði einkavætt 
og krefst þess að heilbrigðiskerfið sé gjaldfrítt og rekið á samfélagslegum grunni. 

Síðasta ríkisstjórn sýndi engin merki þess að hún hygðist bæta kerfið. Ekkert kom fram 
þar að lútandi í fimm ára áætlun fráfarandi ríkisstjórnar. Það er ljóst að sá mikli undir-
róður sem verið hefur í gangi varðandi einkavæðingu innan íslenska heilbrigðiskerfisins 
kemur frá ákveðnum pólitískum öflum og fámennum hópi einstaklinga sem hafa mikilla 
hagsmuna að gæta.

Einkavæðing heilbrigðisþjónustunnar mun takmarka möguleika stjórnvalda til stefnu-
markandi ákvarðana um forgangsröðun og skipulag kerfisins í þágu almannahagsmuna. 

Heilsugæslustöðvar eiga að vera fyrsti viðkomustaður einstaklinga í heilbrigðiskerfinu. 
Einkavæðing heilsugæslustöðva á höfuðborgarsvæðinu á síðasta ári var misráðin og í 
algerri andstöðu við vilja almennings. Forgangsröðunin á að vera í því fólgin að byggja 
upp heilsugæsluna, bæði á höfuðborgarsvæðinu og um allt land. Vinda þarf ofan af 
áhrifum langvarandi fjársveltis og byggja upp fyrsta flokks þjónustu.

Lengur er ekki hægt að bíða, leggja þarf tafar-
laust af stað í uppbyggingu á okkar laskaða 

heilbrigðiskerfi.
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Starfshópur um lægri lífeyristökualdur

Brýnt að nefndin
vinni vinnuna sína

Starfshópur sem á að greina þörfina á 
því að lífeyristökualdur tiltekinna starfs-
hópa/stétta verði lægri en almennt tíðkast, 
þarf að vinna vinnuna sína og skila niður-
stöðum fyrir áramót eins og henni ber að 
gera lögum samkvæmt, segir Kristín Á. 
Guðmundsdóttir, formaður SLFÍ, en hún 
er fulltrúi BSRB í nefndinni.

Þegar Alþingi samþykkti 22. desember í 
fyrra lög um breytingar á lífeyrisréttindum 
opinberra starfsmanna var þar að finna 
sérstakt ákvæði til bráðabirgða um úttekt 
á því hvaða hópar hefðu þörf fyrir að fara 
fyrr á lífeyri en aðrir starfshópar.

Þetta ákvæði hljóðar svo:
„Ráðherra skal skipa starfshóp með 

fulltrúum fjármála- og efnahagsráðu-
neytis, Sambands íslenskra sveitarfélaga, 
heildarsamtaka á almennum og opinberum 
vinnumarkaði og Samtaka atvinnulífsins 
sem greini með heildstæðum hætti þörf á 
því að lífeyristökualdur tiltekinna starfs-
hópa verði lægri en almennt tíðkast. 
Starfshópurinn skal skila niðurstöðum 
sínum fyrir árslok 2017.“

Sjúkraliðafélag Íslands batt miklar vonir 
við störf þessarar nefndar þar sem sjúkra-
liðar eru ein þeirra stétta sem hafa hvað 
brýnasta þörf fyrir að geta farið snemma 
á lífeyri vegna þess hversu líkamlega erfitt 
starfið er. En skemmst er frá því að segja að 
svo mikill hægagangur hefur verið á skipan 
nefndarinnar og óvissa um starf hennar að 
fulltrúi BSRB í nefndinni hefur sent kvörtun 
til alþingismanna og krafist aðgerða.

Skipuð eftir hálft ár
„Það þurfti mikinn eftirrekstur til þess 

að starfshópurinn væri skipaður,“ segir 
Kristín. „Þótt lögin væru samþykkt í 
desember síðastliðinn var það fyrst í 
byrjun júní á þessu ári sem skipunarbréf 
nefndarinnar var sent út, en þá var liðinn 
helmingur þess starfstíma sem lögin mæla 
fyrir um.“

Með Kristínu í starfshópnum eru Sara 
Lind Guðbergsdóttir, sem er fulltrúi 

ráðuneytisins og formaður starfshópsins, 
Benedikt Þór Valsson, Gyða Hrönn 
Einarsdóttir, Hannes Gunnar Sigurðsson, 
Henný Gunnarsdóttir Hinz og Oddur 
Sigurður Jakobsson.

Starfshópurinn hefur haldið tvo fundi 
til þessa. Á fyrsta fundinum var rætt 
um nauðsyn þess að afla upplýsinga 
um þær stéttir sem bráðabirgðaákvæði 
laganna vísaði til. Kristín beitti sér þá fyrir 
því að afla slíkra upplýsinga varðandi 
stöðu sjúkraliða og sendi þær til allra 
nefndarmanna.

En á öðrum fundi nefndarinnar var 
ekki farið yfir þær upplýsingar, eins og 
Kristín hafði þó vænst. Ástæðan var 
sú að formaður starfshópsins taldi nú 
seint og um síðir óljóst hvert hlutverk 
nefndarinnar væri! Þetta viðhorf áréttaði 
formaður starfshópsins síðan í tölvupósti 
til nefndarmanna.

Leitað til þingmanna
„Ég hef auðvitað talið blasa við frá upp- 

hafi hvert hlutverk starfshópsins er 
samkvæmt lögunum,“ segir Kristín. 
„Starfshópurinn á að greina með heild-
stæðum hætti þörf á því að lífeyristökualdur 
tiltekinna starfshópa verði lægri en almennt 
tíðkast, og horfa þá til erfiðis starfsins, en 
einnig til öryggissjónarmiða vegna aldurs. 
Mér brá því mjög við að fá þennan póst frá 
formanni nefndarinnar og ákvað að upplýsa 
alþingismenn um stöðuna.“

Kristín sendi tölvupóst formannsins 
til allra þingmanna með eftirfarandi 
skýringum:

„Ég tek til þess ráðs að senda á ykkur erindi 
formanns vinnuhóps sem fjármálaráðherra 
kallaði saman samkvæmt bráðabirgðaákvæði 
í nýorðnum lögum um Lífeyrissjóð opinberra 
starfsmanna.

Sá eini  fundur sem ég hef setið (en aðeins 
hafa verið haldnir tveir fundir) var umræðan af 
hendi formanns nefndarinnar og fulltrúa SA á 
þá leið sem hér kemur fram í tölvupósti, þ.e. að 
ekki sé ljóst hvað vinnuhópurinn eigi að gera.

Fulltrúar verkalýðshreyfingarinnar í vinnu-
hópnum telja að það liggi ljóst fyrir og hef ég 
sent á hópinn þær umræður sem voru á þinginu 
þegar bráðabirgðaákvæðið var samþykkt.

Það virðist ekki duga til. 
Þetta er óþolandi ástand sem nú er komið 

upp varðandi úrlausnir þeirra starfshópa sem 
um ræðir.

Tel það vera í ykkar hendi að útskýra það sem 
samþykkt var á Alþingi.

Læt fylgja þær upplýsingar sem 
Sjúkraliðafélag Íslands hefur tekið saman fyrir 
vinnuhópinn. Þessar upplýsingar sýna svo ekki 

 2009 2012 2015
Stofnun VD/st.g VD/st.g VD/st.g
FSA   12,9
HSN   18,2
HSS 13,7 23,4 10,9
LSH 23,7 24,6 22,4
HVE  10,4 14,6
HSA 22,7 13,9 32,0
HSU 14,6 18,0 20,6
Meðaltal 22,0 20,4 20,5

Kristín Á. Guðmundsdóttir, formaður SLFÍ.

Sjúkraliðar eru um 1% af heildarfjölda ein-
staklinga á íslenskum vinnumarkaði, en 
könnun Sjúkraliðafélagsins og  fjármálaráðu-
neytisins á sjö heilbrigðisstofnunum þar sem 
sjúkraliðar störfuðu í 701 stöðugildi sýndi að 
veikindadagar þeirra voru 114.725 á árinu 2015, 
eða 20,5 veikindadagar á ári fyrir hvert stöðu-
gildi, sem er mjög mikið.
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verður um villst að meðferðin á sjúkraliðum er 
með ólíkindum. 

Formaður vinnuhópsins hefur einnig fengið 
upplýsingar um veikindaforföll frá Landspítala 
sem styðja í  öllu það sem fram kemur í skjalinu 
frá Sjúkraliðafélaginu.

Óska eftir viðbrögðum sem fyrst þrátt fyrir að 
breyting hafi átt sér stað á Alþingi Íslendinga.“

Sláandi upplýsingar um 
sjúkraliða

Þær upplýsingar um stöðu sjúkra-
liða sem Kristín hefur aflað og þegar 
sent starfshópnum eru mjög sláandi og 
staðfesta brýna þörf sjúkraliða fyrir að 
geta farið fyrr á lífeyri en almennt gildir 
á vinnumarkaðinum samkvæmt nýju 
lögunum.

„Heildarfjöldi einstaklinga á íslenskum 
vinnumarkaði eru um 200.000. Þar af eru 
sjúkraliðar um 2000, eða um 1% af heild-
arfjöldanum,“ segir Kristín. „Gerð var 
sameiginleg könnun af Sjúkraliðafélagi 
Íslands og  fjármálaráðuneytinu á sjö heil-
brigðisstofnunum þar sem sjúkraliðar 
störfuðu í 701 stöðugildi. Í ljós kom að 
fjöldi veikindadaga var 114.725 á árinu 
2015, eða 20,5 veikindadagar á ári fyrir 
hvert stöðugildi, sem er mjög mikið.

Þegar leitað var eftir upplýsingum 
hjá LSR og Brú lífeyrissjóðum um fjölda 
sjúkraliða sem hafa verið úrskurðaðir á 
örorku er hinsvegar lítið um svör þar sem 
þeir sem fara á örorku eru ekki skráðir 
eftir starfsstéttum hjá sjóðnum. Það má 
gagnrýna, enda lítið hægt að gera ef ekki 
er unnið markvisst að því að kortleggja 
ástandið með tilliti til starfs, kyns og stöðu. 
Ákveðið var að keyra saman félagaskrá 
SLFÍ við félagaskrá LSR.  Með því var hægt 
að fá upplýsingar um fjölda og aldur þeirra 
sjúkraliða sem eru á örorku hjá sjóðnum. 
Fram kemur í gögnum LSR að strax upp úr 
62 ára aldri fer sjúkraliðum sem greiða til 
LSR fækkandi. Það kemur heim og saman 
við það sem Sjúkraliðafélag Íslands hefur 
haldið fram að sjúkraliðar geta ekki lengt 
starfsævina frá því sem verið hefur. Eftir 
65 ára aldur fækkar sjúkraliðum á örorku 
þar sem þeir eru þá komnir á lífeyri.

Það eru einnig sláandi tölur sem birtast 
í gögnum frá Virk starfsendurhæfingar-
sjóði. Þar kemur fram að 11,1% allra á 
vinnumarkaði sem leitað hafa til Virk 
eru sjúkraliðar, sem þó eru einungis 1% 
af heildarfjölda á vinnumarkaði eins og 
áður segir. Þá kemur fram að strax upp úr 
45 ára aldri fjölgar verulega þeim sjúkra-
liðum sem þurfa á þjónustu Virk að halda.

L Í F E Y R I S M Á L

Þetta er óþolandi ástand sem 
nú er komið upp

Þar sem ég hafði ekki mikla trú á að 
nefndin myndi afla upplýsinga um stöðu 
mála annars staðar fór ég líka að kanna 
það hvaða reglur gilda um lífeyrisaldur 
sjúkraliða á Norðurlöndum og hef þegar 
fengið svör frá Noregi og Danmörku sem 
ég sendi áfram til allra nefndarmanna. 
Þau svör sem þegar hafa borist sýna að í 
Noregi geta sjúkraliðar farið fyrr á lífeyri 
vegna þess hversu starfið er líkamlega 
erfitt, og svör frá hinum Norðurlöndunum 
eru væntanleg.“

Kristín segir allar tiltækar tölur sýni og 
sanni að sjúkraliðar verði að geta farið á 
lífeyri 65 ára eins og reglan var áður en 
nýju lögin voru samþykkt.

Skortur á vilja
Framvindan til þessa virðist lýsa algjörum 

skorti á vilja af hálfu ráðuneytisins til að takast 
á við það verkefni sem lögin gefa fyrirmæli um. 
Hvað er þá til ráða?

„Ég spurðist fyrir um það á fundinum 
hvort ekki væri rétt að fá ráðherra til 
að skera úr um hlutverk nefndarinnar 
samkvæmt lögunum til að eyða þessum 
síðbúnu efasemdum formannsins, en 
því var vísað á bug,“ segir Kristín. „Það 
er því óljóst sem stendur hvort nefndin 
ætlar sér yfirleitt að vinna þá vinnu 
sem lögin mæla fyrir um. Ég tel einsýnt 
að við í BSRB munum ekki sætta okkur 
við að bráðabirgðaákvæði laganna 
verði stungið undir stól. Við hljótum að 
krefjast þess að staðið verði við þetta 
fyrirheit, enda er það lagaskylda, og 
munum knýja á um að því verki verði 
lokið sem fyrst.“

Fram kemur í gögnum LSR að strax upp úr 62 ára aldri fer sjúkraliðum sem greiða til LSR fækk-
andi. Eftir 65 ára aldur fækkar sjúkraliðum á örorku þar sem þeir eru þá komnir á lífeyri.
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Ár frá umdeildu samkomulagi um breytt lífeyriskerfi

Jöfnun launa var 
lofað í staðinn

Forsvarsfólk BSRB, ásamt forystu 
ASÍ, skrifaði fyrir rúmu ári síðan undir 
samkomulag við ríkistjórnina og fleiri 
vinnuveitendur um skert lífeyrisréttindi 
opinberra starfsmanna. Einn liður í því 
samkomulagi fjallaði um hækkun launa á 
opinbera vinnumarkaðinum til samræmis 
við hærri laun á almenna markaðinum.

Breytingarnar á lífeyrisréttindum opinberra 
starfsmanna voru keyrðar í gegn á Alþingi 
fyrir síðustu áramót og eru því þegar komnar 
til framkvæmd. En lítið hefur heyrst um fram-
kvæmd þess ákvæðis samkomulagsins sem 
fjallaði um jöfnun launa.

Það er því rétt að birta það hér í heild sinni 
til áminningar:

„7. Jöfnun launa
Það er sameiginleg stefna fulltrúa opin-

berra launagreiðenda og bandalaga opinberra 
starfsmanna að laun og önnur kjör hjá hinu 
opinbera séu samkeppnisfær. Vinna þarf sér-
staklega að því að jafna laun einstakra hópa 
milli almenns og opinbers vinnumarkaðar og 
munu aðilar beita sér fyrir því að sérstaklega 
verði unnið að slíkri launajöfnun. Þetta gildir 

einnig um laun og kjör félagsmanna sem hefja 
störf í nýju aldurstengdu lífeyriskerfi.

Laun og launamyndun getur verið mis-
munandi eftir störfum, stéttarfélögum 
og launagreiðendum. Við leiðréttingu á 
launamun verður tekið tillit til þessa enda 
aldrei hægt að fullyrða að hver einasti hópur 
starfsmanna sé rétt launasettur - ákveðnir 

hópar á opinberum vinnumarkaði geta 
verið aðeins undir sambærilegum hópum á 
almennum markaði og aðrir aðeins yfir. Hins 
vegar er mikilvægt að ekki sé kerfislægur og 
ómálefnalegur launamunur á milli markaða.

Aðilar að samkomulagi þessu eru sammála 
um að vinna að jöfnun launa með eftirfarandi 
hætti:

Ekkert SALEK hjá Kjararáði
Kjararáð hefur hækkað þingfararkaup alþingismanna um tæp 45 prósent eða sem 

nemur 338.254 krónum á mánuði. Samkvæmt síðustu launaskrá var mánaðarlegt 
þingfararkaup alþingismanna 762.940 krónur en er nú 1.101.194 krónur.

Laun ráðherra og forseta Íslands koma einnig til með að hækka talsvert. 
Mánaðarkaup forsætisráðherra að meðtöldu þingfararkaupi verður 2.021.828 krónur 
en laun annarra ráðherra að meðtöldu þingfararkaupi verða 1.826.273 krónur á 
mánuði.

Laun forseta Íslands hækka einnig umtalsvert, eða um 20 prósent. Samkvæmt 
úrskurði kjararáðs verða mánaðarlaun forseta Íslands nú tæpar þrjár milljónir.

Ekki er langt liðið frá síðustu launahækkun þingmanna, ráðherra og forseta Íslands, 
en hún var gerð í júní á þessu ári. Þá var um almenna 7,15 prósenta hækkun að ræða 
sem náði til allra sem heyra undir kjararáð.

Frétt RÚV 31. október 2016.

SALEK samkomulaginu fagnað af þeim sem undirrituðu skjalið.
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a. Í tengslum við mat á launaþróun verði lögð 
sérstök áhersla á greiningu á launamun 
milli opinberra og almenna markaðarins 
og þróuð aðferðafræði í því sambandi.

b. Skilgreind verði hlutlæg viðmið um 
hvenær leiðrétta beri launamun einstakra 
hópa og séu þau uppfyllt verði hægt að 
ákvarða tiltekið svigrúm ríkisins annars 
vegar og sveitarfélaga hins vegar til 
jöfnunar launa.

c. Til að ná þeim markmiðum að leiðrétta 
laun milli markaða skal settur á fót sam-
ráðshópur skipaður þremur fulltrúum 
heildarsamtaka opinberra starfsmanna 
og þremur fulltrúum launagreiðenda. 
Samráðshópurinn skal setja fram tillögur 
að áætlun um hvernig markmiðum um 
jöfnun launa skuli náð með útfærslu í 
kjarasamningum á 6-10 árum.

Hópurinn skal einnig fylgja eftir 
framkvæmdinni. Á grundvelli þeirra kjara- 
samninga munu ríki og sveitarfélög skuld-
binda sig til að leggja til fjármuni svo sett 
markmið náist á tilsettum tíma. Ef upp kemur 
óleysanlegur ágreiningur skal hann útkljáður í 
kjarasamningsviðræðum.
d. Áður en til þess kemur að samráðshóp-

urinn taki til starfa skal láta á það reyna 
hvort tekið verði tillit til jöfnunar launa-
munar milli markaða við mótun nýs 
vinnumarkaðslíkans.

Aðilar munu því á þeim vettvangi beita sér 
sérstaklega fyrir því að nýtt vinnumarkaðs-
líkan feli í sér skýr markmið um launajöfnun á 
milli hópa á almennum og opinberum vinnu-
markaði. Náist ekki niðurstaða í þeim efnum 
sem aðilar samkomulags þessa geta fallist á 
skal samráðshópurinn hefja störf eigi síðar en 
1. apríl 2018.“

Stefna fjármálaráðherra
Fjármálaráðherra gaf nýverið yfirlýsingar 

um stefnu sína í komandi viðræðum um nýja 
kjarasamninga við þá opinberu starfsmenn 
sem settir voru undir gerðardóm, en samn-
ingar þeirra eru nú útrunnir.

Stefnan er þessi:
Hann sagði nauðsynlegt að horfa á heildar-

myndina: „Þess vegna munum við leggja 
áherslu á að horfa til þróunar efnahagsmála og 
möguleg áhrif kjarasamninga á hana og öfugt. 
… Þessir samningar snúast um það hvernig 
við getum átt gott og árangursríkt samstarf 
við opinbera starfsmenn enda byggir allur 
árangur í ríkisrekstrinum á að laða til sín og 
halda í hæft starfsfólk.“

Hvort fjármálaráðherra næstu ríkisstjórnar 
mun tala á svipuðum nótum á eftir að koma 
í ljós.

Seðlabankinn:

Lítið launaskrið

Staða stofnanasamninga

Launaskrið virðist enn lítið miðað við þá spennu sem er til staðar á vinnumarkaði 
og skýrist líklega af því að atvinnurekendur velja að flytja inn starfsfólk frekar en 
að keppa sín á milli um það vinnuafl sem er til staðar með yfirboðum í launum, 
segir í nýrri greiningu Seðlabankans. 

„Launavísitalan hækkaði um 3,1% milli fjórðunga og um 6,7% frá fyrra ári en kaup-
máttur launa jókst um 4,8% milli ára. Forsendur um launaþróun eru því svipaðar og 
í maí. Líkt og þá er gert ráð fyrir að samningar sem gerðir verða á vinnumarkaði í ár 
rúmist innan launasvigrúms sem hið svokallaða SALEK-samkomulag afmarkar og 
því komi ekki til endurskoðunar gildandi kjarasamninga í febrúar á næsta ári. Þar 
sem gert er ráð fyrir að framleiðni vinnuafls aukist minna í ár en áður var áætlað eykst 
launakostnaður á framleidda einingu meira en þá var gert ráð fyrir eða um 5,5% í stað 
5%. Horfur út spátímann hafa hins vegar lítið breyst,“ segir Seðlabankinn.

Minna atvinnuleysi
Í samantekt Seðlabankans kemur einnig fram að störfum fjölgaði um 1,8% milli 

ára og meðalvinnuvikan lengdist lítillega eftir að hafa styst samfellt frá því í byrjun 
síðasta árs. Heildarvinnustundum fjölgaði um 2,1%.

 Áfram hefur dregið úr atvinnuleysi og mældist það 2,5% á öðrum ársfjórðungi að 
teknu tilliti til árstíðar samkvæmt VMK. Minnkaði það bæði milli fjórðunga og ára og 
hefur ekki verið jafn lítið frá því á öðrum fjórðungi ársins 2008.

Verðbólga var 1,7% á öðrum ársfjórðungi þessa árs. Verðbólga mældist 1,8% í 
júlí. Verðbólga án húsnæðis mældist mun minni. Í júlí hafði vísitala neysluverðs án 
húsnæðis lækkað um 3,1% frá fyrra ári en hún hefur ekki lækkað jafn mikið á milli ára 
síðan árið 1959. Á sama tíma lækkaði samræmda neysluverðsvísitalan um 1,9%.  Líkt 
og áður hafa hækkandi húsnæðisverð og lækkandi verðlag innflutnings haft hvað 
mest áhrif á verðbólguþróunina.

Sjúkraliðafélag Íslands hefur lokið uppfærslu 
stofnanasamninga við allar ríkisstofnanir á 
landinu fyrir árið 2016, nema Heilbrigðisstofnun 
Suðurnesja.  

Misvel gekk að ná samningum. Stjórnendur ákveð-
inna stofnanna voru fljótir að bregðast við og klára 
samninginn af krafti og velvild, en því miður var það 
ekki þannig allstaðar.

Stjórnendur Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja hafa 
í langan tíma þverskallast við að greiða sjúkraliðum 
sem sinna heimahjúkrun rétt laun þrátt fyrir að um 
það hafið verið samið og bókað við gerð síðasta stofn-
anasamnings 2013. Með því hafa þeir haldið öllum 
sjúkraliðum sem starfa á HSS í gíslingu hvað varða 
leiðréttingu launa frá 1. júní 2016.

Stjórnendur Heilbrigðisstofnunar Suðurlands, sem 
einnig höfðu bókað um leiðréttingu launa sjúkraliða í 
heimahjúkrun, kláruðu samninginn á endanum eftir 
fjölda funda, en þar náðist samningur sem leiðrétti 
laun sjúkraliða í heimahjúkrun sértaklega.

GILDISTÍMI  1. FEBRÚAR 2016 TIL 31. MARS 2019

KJARASAMNINGUR 2016
VIÐ REYKJAVÍKURBORG

SJÚKRALIÐAFÉLAG ÍSLANDS

Kjarasamningurinn við Reykja-
víkurborg hefur verið gefinn út 
í samráði og samstarfi við stjórn-
endur kjaramála hjá borginni. 
Forsíða bókarinnar er lista-
verk/málverk eftir sjúkraliðann 
Maríu Loftsdóttur, sem var með 
ákveðið þema sem tengt var við 
frið og Friðarsúluna í Viðey.
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Ríkisendurskoðun um Heilsugæsluna

Aðgengið er
ófullnægjandi

„Aðgengi að þjónustu Heilsugæslu höf-
uðborgarsvæðisins á dagtíma hefur árum 
saman verið ófullnægjandi. Af fimmtán 
heilsugæslustöðvum á svæðinu hefur 
engin náð því markmiði síðustu ár að veita 
85% þeirra sem óska eftir læknisviðtali tíma 
innan tveggja virkra daga,“ segir í nýrri 
úttekt Ríkisendurskoðunar á starfsemi 
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins.

Ríkisendurskoðun telur að Heilsugæsla 
höfuðborgarsvæðisins standi ekki að öllu leyti 
undir því markmiði laga nr. 40/2007 um heil-
brigðisþjónustu að vera fyrsti viðkomustaður 
sjúklinga. Meginástæðan eru vankantar á 
skipulagi heilbrigðiskerfisins, m.a. stýringu 
fjármagns, sem hafi takmarkað aðgengi 
almennings að þjónustu Heilsugæslunnar. 
Nýlegum skipulagsbreytingum er ætlað að 
bæta úr þessu en of snemmt er að fullyrða 
um árangurinn, segir í skýrslunni.

Ríkisendurskoðun hvetur yfirstjórn 
Heilsugæslunnar og einstakar heilsugæslu-
stöðvar til að fylgjast betur með biðtíma en 
gert hefur verið og grípa til ráðstafana fari 
hann yfir tilsett mörk.

Leita til Landspítalans
„Ófullnægjandi aðgengi að þjónustu 

Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins hefur 
m.a. valdið því að almenningur leitar 
iðulega á bráðamóttöku Landspítala með 
erindi sem Heilsugæslan gæti leyst,“ segir 
Ríkisendurskoðun. „Þetta er í andstöðu við 
það markmið laga að heilbrigðisþjónusta 
sé ávallt veitt á viðeigandi þjónustustigi. 
Jafnframt hefur þetta leitt til aukins heildar-
kostnaðar í heilbrigðiskerfinu, slæmrar 
nýtingar á tíma sérhæfðs fagfólks sem skortur 
er á og takmarkaðs aðgengis að þjónustu 
þess. Fyrir heilbrigðisþjónustuna í heild er 
mikilvægt að Heilsugæslunni sé gert kleift 
að sinna á árangursríkan og skilvirkan hátt 
því meginhlutverki sínu að veita almenna og 
heildstæða þjónustu.

Ríkisendurskoðun telur að skýra þurfi betur 
hlutverk einstakra aðila í heilbrigðiskerfinu 

og beina fyrsta stigs heilbrigðisþjónustu í 
ríkara mæli en verið hefur til heilsugæslu-
stöðvanna. Með því móti yrði þjónusta 
þeirra aðgreind betur frá öðru stigi (sér-
greinalæknum), þriðja stigi (sjúkrahúsum) 
og loks félagasamtökum sem veita að sumu 
leyti hliðstæða þjónustu og heilsugæslan, t.d. 
vegna forvarna á sviði krabbameina.

Að mati Ríkisendurskoðunar mætti 
hagræða verulega í heilbrigðiskerfinu með 
bættu skipulagi. Rétt er að slíkt sé gert í 
samstarfi við Embætti landlæknis vegna 
sérþekkingar þess. Í þessu sambandi er 
mikilvægt að velferðarráðuneyti meti kosti 

þess að krefjast í auknum mæli tilvísana til 
sérgreinalækna.

Ráðuneytið birti 7. apríl 2017 reglugerð 
um tilvísanir fyrir börn sem er ætlað að 
stuðla að því að heilbrigðisþjónusta sé veitt 
á viðeigandi þjónustustigi og að heilsu-
gæslan sé að jafnaði fyrsti viðkomustaðurinn. 
Jafnframt var birt reglugerð um greiðslur 
sjúkratryggðra í kostnaði vegna heilbrigðis-
þjónustu. Ríkisendurskoðun telur að hér sé 
stigið skref í rétta átt þótt áhrif reglugerðanna 
verði minni en til stóð í upphafi.

Skortir aðhald
Að mati Ríkisendurskoðunar hefur stýring 

fjárveitinga innan heilbrigðiskerfisins ekki 
stuðlað að því að Heilsugæsla höfuðborgar-
svæðisins sé fyrsti viðkomustaður sjúklinga. 
Á tímabilinu 2007–16 jukust fjárframlög til 

Raunútgjöld ríkisins til Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Landspítala og sérgreinalækna þró-
uðust með nokkuð ólíkum hætti á árunum 2007–16 þegar tekið er tillit til mannfjöldaþróunar á 
höfuðborgarsvæðinu og verðlagsbreytinga. Á þessu tímabili lækkuðu þau um tæp 9% til Heilsu-
gæslu höfuðborgarsvæðisins og um rúm 7% til Landspítala, en hækkuðu um tæp 42% til sér-
greinalækna. Athygli vekur að sú hækkun hefur að langmestu átt sér stað frá árinu 2013.

Margir leita til Landspítala 
með heilsugæsluverkefni
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hennar einungis um 3% að raunvirði þótt 
íbúum svæðisins fjölgaði um 11%. Á sama 
tíma jukust útgjöld vegna sérgreinalækn-
inga um 57% að raunvirði vegna aukinnar 
þjónustu þeirra.

Ríkisendurskoðun telur einnig að yfirstjórn 
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins veiti 
einstökum heilsugæslustöðvum ekki nægt 
aðhald hvað varðar kostnað og skilvirkni.

Síðast var unnin ítarleg kostnaðargreining 
fyrir stöðvarnar árið 2013. Þá var árlegur 
rekstrarkostnaður þeirrar stöðvar þar sem 
hann var hæstur um 68% hærri en þar sem 
hann var lægstur miðað við fjölda heim-
sókna eða ígildi þeirra. Stöðvarnar starfa þó 
allar innan sama kerfis og búa við svipuð 
rekstrarskilyrði. Ríkisendurskoðun hvetur 
yfirstjórnina til að greina kostnað stöðvanna 
reglulega og grípa til viðeigandi aðgerða 
verði afköst einstakra stöðva hlutfallslega 
minni eða kostnaður meiri en gengur og 
gerist. Vert er þó að geta þess að mismikill 
kostnaður stöðva getur að einhverju leyti 
átt sér eðlilegar skýringar, m.a. í því hvernig 
skjólstæðingahópar þeirra eru samsettir.

Ríkisendurskoðun telur að ýmsir mögu-
leikar séu á að hagræða innan Heilsugæslu 
höfuðborgarsvæðisins. Upptaka þverfag-
legrar teymisvinnu hefur t.d. gefist vel þar 
sem hún hefur verið innleidd. Með henni 
hafa stöðvar getað sinnt betur ýmsum mikil-
vægum verkefnum, m.a. forvörnum og 
frumkvæði að veitingu þjónustu, auk þess 
að taka við erindum frá Landspítala með til-
heyrandi sparnaði. Ríkisendurskoðun hvetur 
til þess að verkferlar verði endurskoðaðir og 
skipulögð teymisvinna tekin upp þar sem slíkt 

er mögulegt. Mikilvægt er að höfuðstöðvar 
Heilsugæslunnar aðstoði stöðvarnar við þetta.

Samkvæmt þjónustukönnun sem gerð var 
fyrir Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins í 
árslok 2013 töldu um 30% aðspurðra brýnt 
að auka bæði rafræna þjónustu og aðgengi 
gegnum síma. Ríkisendurskoðun hvetur 
Heilsugæsluna til að nýta slíka möguleika 
til að leysa úr erindum skjólstæðinga sinna á 
sem skilvirkastan hátt.

Hér á landi eru færri heimilislæknar 
á hvern íbúa en í Noregi, Danmörku og 
Svíþjóð. Að öllu óbreyttu mun þeim fækka 
verulega næstu ár. Handleiðsla í sérnámi í 
heimilislækningum og heilsugæsluhjúkrun 

fer fram innan Heilsugæslu höfuðborgar-
svæðisins. Fjárveitingar til slíkra verkefna 
hafa ekki dugað fyrir kostnaði vegna þeirra. 
Ríkisendurskoðun telur mikilvægt að veita 
hæfilegu fjármagni til þessa starfs svo að efla 
megi það án þess að skekkja samkeppnis-
stöðu Heilsugæslunnar við einkareknar 
heilsugæslustöðvar. Ríkisendurskoðun hvet- 
ur velferðarráðuneyti og Heilsugæslu höfuð- 
borgarsvæðisins til að fjölga nemum í heim-
ilislækningum og heilsugæsluhjúkrun.

Hætta á hagsmunaárekstrum
Úttekt Ríkisendurskoðunar leiddi í ljós 

tiltekinn umboðsvanda vegna ákvarðana 

Ábendingar til velferðarráðuneytis
Ríkisendurskoðun beinir í skýrslu sinni eftirfarandi ábend-

ingum til velferðarráðuneytisins:
1. Skýra þarf hlutverk þjónustuaðila í heilbrigðiskerfinu.
Ríkisendurskoðun hvetur velferðarráðuneyti til að skilgreina 
betur hlutverk einstakra þjónustuaðila innan heilbrigðiskerf-
isins og greina betur en gert er milli fyrsta, annars og þriðja 
stigs þjónustu. Jafnframt þarf að huga að því hvernig bæta 
megi árangur og skilvirkni heilbrigðiskerfisins með mark-
vissri aðgangsstýringu. Mikilvægt er að ríkið kaupi ekki 
dýrari heilsugæsluþjónustu en heilsugæslan getur sjálf veitt.
2. Greina þarf hugsanlegan umboðsvanda í 
heilbrigðiskerfinu.
Ríkisendurskoðun hvetur velferðarráðuneyti til að greina og 
kortleggja hugsanlegan umboðsvanda í heilbrigðiskerfinu og 
stuðla að úrbótum ef þörf þykir, m.a. í því skyni að sparnaður 
á einu stigi leiði ekki af sér aukinn kostnað á öðru stigi.

3. Leysa þarf samskipta- og stjórnunarvanda innan 
Heilsugæslunnar.
Ríkisendurskoðun bendir velferðarráðuneyti á nauðsyn þess 
að leysa langvarandi samskipta- og stjórnunarvanda innan 
yfirstjórnar Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Að mati 
Ríkisendurskoðunar hefur hann dregið úr árangri hennar.
4. Fjölga þarf nemum í heimilislækningum og 
heilsugæsluhjúkrun.
Ríkisendurskoðun hvetur velferðarráðuneyti, í samvinnu 
við Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, til að kanna sér-
staklega hvernig megi fjölga nemum í heimilislækningum 
og heilsugæsluhjúkrun. Fjárveitingar til Heilsugæslu höfuð-
borgarsvæðisins vegna kennslu heilbrigðisstétta þurfa að 
endurspegla þann kostnað sem fellur til vegna hennar. Í því 
sambandi er einnig mikilvægt að ráðuneytið meti þörfina á 
endurnýjun í stétt heimilislækna fram til ársins 2030.

Aðalstöðvar Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins eru við Álfabakka í Reykjavík.
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um heilbrigðisþjónustu sem geta dregið úr 
útgjöldum heilsugæslustöðva en auka um 
leið kostnað annars staðar. Í sumum tilvikum 
verður heildarkostnaður ríkisins jafnvel 
hærri fyrir vikið en ella. Dæmi um slíkt eru 
sérhæfðar rannsóknir sem Sjúkratryggingar 
Íslands greiða ef sérgreinalæknar óska eftir 
þeim en Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins 
greiðir ef hún gerir það. Þetta fyrirkomulag 
getur hvatt Heilsugæsluna til að vísa skjól-
stæðingum sínum til sérgreinalækna til 
rannsókna. Mikilvægt er að velferðarráðu-
neyti hafi þessi atriði til hliðsjónar þegar settar 
eru reglur um greiðslur í heilbrigðiskerfinu.

Að mati Ríkisendurskoðunar er einnig 
hætta á hagsmunaárekstrum þegar læknar 
hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins 
starfa á Læknavaktinni ehf. og eru hlut-
hafar þar. Slíkir árekstrar gætu aukist með 
nýju fjármögnunarkerfi sem tók gildi 1. 
janúar 2017. Samkvæmt því færist fé frá 
heilsugæslustöðvum til Læknavaktarinnar 
ef skjólstæðingar þeirra leita þangað. Þess 
má líka geta að læknar hjá Heilsugæslunni 

hafa fengið sérstakt helgunarálag sinni 
þeir ekki launuðu aukastarfi. Dæmi eru 
þó um að þeir séu á sama tíma starfsmenn 
Læknavaktarinnar. Ríkisendurskoðun telur 
brýnt að Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins 
taki þetta mál til skoðunar.

Ríkisendurskoðun hvetur velferðarráðu-
neyti einnig til að leggja sitt af mörkum 

við að leysa þann samskiptavanda sem 
verið hefur innan yfirstjórnar Heilsugæslu 
höfuðborgarsvæðisins um árabil og ráðu-
neytinu hefur verið vel kunnugt um. Að 
mati Ríkisendurskoðunar hefur þessi vandi 
haft hamlandi áhrif á starfsemi og árangur 
Heilsugæslunnar.

Stjórnvöld kynntu á árinu 2016 viðamiklar 
breytingar á rekstri Heilsugæslu höfuð-
borgarsvæðisins. Eftir þær mun almenningur 
geta skrá sig á hvaða heilsugæslustöð sem 

er og munu fjárveitingar til þeirra fylgja 
notendum. Um leið var starfsemi þriggja 
einkarekinna heilsugæslustöðva boðin út og 
tilboðum í tvær tekið. Ekki er hægt að meta 
afleiðingar breytinganna að svo komnu máli. 
Ríkisendurskoðun bendir þó á að nærþjónusta 
heilsugæslustöðva gæti minnkað ef almenn-
ingur leitar í auknum mæli til stöðva þar sem 
stuttur biðtími hefur verið eftir þjónustu.

Í þeim samningum sem Sjúkratryggingar 
gerðu á árinu 2016 við hluthafa einkarekinna 
heilsugæslustöðva, sem oft eru heimilis-
læknar, er lagt bann við arðgreiðslum. Öðrum 
sérgreinalæknum sem starfa samkvæmt 
samningum við Sjúkratryggingar er áfram 
heimilt að greiða sér út arð. Ríkisendurskoðun 
tekur ekki afstöðu til arðgreiðslna í heilbrigð-
iskerfinu en bendir á að erfitt getur reynst að 
fylgja eftir banni við slíkum greiðslum.

Um leið bendir stofnunin á að það er 
á ábyrgð Sjúkratrygginga að gera eins 
hagstæða samninga fyrir ríkið um kaup á 
heilbrigðisþjónustu og mögulegt er, segir í 
úttekt Ríkisendurskoðunar.

Ábendingar til Heilsugæslunnar
Ríkisendurskoðun beinir í skýrslu sinni eftirfarandi ábend-

ingum til Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins:
1. Auka þarf eftirlit með þjónustu og skilvirkni heilsugæslu- 
stöðva.
Ríkisendurskoðun hvetur Heilsugæslu höfuðborgarsvæð-
isins til að fylgjast betur en gert hefur verið með biðtíma 
eftir þjónustu einstakra heilsugæslustöðva og afköstum 
þeirra. Grípa þarf til viðeigandi ráðstafana ef sett markmið 
nást ekki.
2. Kanna þarf innleiðingu teymisvinnu.
Ríkisendurskoðun hvetur Heilsugæslu höfuðborgarsvæð-
isins til að kanna gildi þess að innleiða teymisvinnu með 
aukinni áherslu á forvarnir og heildræna þjónustu á fleiri 
heilsugæslustöðvum en gert hefur verið, m.a. þar sem 
aðgengi að þjónustu er takmarkað. Um leið þarf að gæta 

þess að þjálfa starfsfólk heilsugæslustöðva í teymisvinnu.
3. Sporna þarf við hugsanlegum hagsmunaárekstrum 
starfsfólks.
Ríkisendurskoðun hvetur Heilsugæslu höfuðborgarsvæð-
isins til að sporna við hugsanlegum hagsmunaárekstrum 
starfsfólks, m.a. með því að ganga eftir því að það tilkynni 
um önnur launuð störf sem það tekur að sér og leiti sam-
þykkis fyrir þeim. Eins þarf heilsugæslan að tryggja að leyfð 
aukastörf starfsfólks samræmist aðalstarfi þess.
4. Fjölga þarf nemum í heimilislækningum og heilsugæslu- 
hjúkrun.
Ríkisendurskoðun hvetur Heilsugæslu höfuðborgarsvæð-
isins, í samvinnu við velferðarráðuneyti og háskólana, til 
að kanna sérstaklega hvernig megi fjölga nemum í heimilis-
lækningum og heilsugæsluhjúkrun.

Verkefni Sjúkratrygginga er 
að gæta hagsmuna ríkisins

Afdrifaríkur tími framundan
Næstu vikur og mánuðir verða afdrifaríkir fyrir Landspítalann 

og allt heilbrigðiskerfið, segir Páll Matthíasson forstjóri spít-
alans, í forstjórapistli.

„Þrátt fyrir allt þá er að minnsta kosti eitt sem sameinar 
þessa þjóð. Íslendingar vilja gott heilbrigðiskerfi fyrir alla og á 
Landspítala finnum við þennan velvilja á degi hverjum. Hjá okkur 
fæðast flestir Íslendingar og flestir eiga þar sín síðustu andartök. 
Landspítali snertir líf allra landsmanna með einhverjum hætti á 
hverju ári. Við erum stolt af því að eiga þessa samleið með fólkinu 
í landinu og við viljum vanda okkur. Það er sameiginlegt verkefni 
okkar starfsfólks Landspítala, stefnumótandi stjórnvalda og 

landsmanna allra að Landspítali geti sinnt hlutverkum sínum af 
sóma. Um það hljóta allir að vera sammála. 

Það er okkar hlutverk að sinna sjúklingum og fjölskyldum 
þeirra og því hlutverki sinnum við hvernig sem pólitískir vindar 
blása. Engu að síður er ljóst að næstu vikur og mánuðir munu 
verða afdrifaríkur tími fyrir spítalann og raunar heilbrigðiskerfið 
allt. Búast má við því að í kosningabaráttunni sem framundan 
er verði heilbrigðismálin enn ofarlega á baugi. Verkefni okkar á 
spítalanum er að gera almenningi og fulltrúum þeirra, stjórnmála-
mönnum, grein fyrir stöðu heilbrigðismála eins og þau snúa að 
Landspítala
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Oflækningar einkastofa á kostnað almennings

Skattpeningar í
 óþarfar aðgerðir

Raunútgjöld ríkisins til einkarekinnar 
þjónustu hafa aukist um 40% frá árinu 2010 
meðan þau hafa dregist saman til opinberrar 
þjónustu um 10% samkvæmt nýútkominni 
skýrslu Ríkisendurskoðunar. Samantekt Em- 
bættis landlæknis bendir til þess að hundruð 
milljóna króna af fé skattborgaranna hafi 
farið til þess að greiða einkareknum stofum 
fyrir óþarfar aðgerðir.

Þetta kemur fram í könnun sem Embætti 
landlæknis gerði og birt var síðastliðið sumar 
í skýrslunni „Tíðni aðgerða í einkarekinni 
þjónustu 2007-2016.“

Niðurstaðan er enn ein sönnun þess að þrátt 
fyrir yfirgnæfandi andstöðu almennings í 
skoðanakönnunum er skipulega unnið að því 
að nota fjármuni skattborgaranna til að efla 
einkarekstur í heilbrigðisþjónustunni.

Kerfið hvetur til oflækninga
Í nýlegri skýrslu McKinsey ráðgjafa-

fyrirtækisins komu fram tíðnitölur um tvær 
tegundir aðgerða, annars vegar hálskirtlatöku 
hjá börnum og hins vegar liðskipti í mjöðmum 
hjá fullorðnum. Fyrri tegundin er nánast 
eingöngu gerð í einkarekna hluta heilbrigðis-
þjónustunnar hér á landi sem greitt er fyrir 
með mjög hvetjandi greiðslukerfi (greitt fyrir 
hverja aðgerð) meðan liðskipti í mjöðmum eru 
einungis gerð í opinberri heilbrigðisþjónustu 
sem fjármögnuð er með letjandi greiðslukerfi 
(fjárlögum), segir í skýrslu landlæknis.

Það sem vakti fyrir McKinsey var að benda 
á það að greiðslukerfi hafa áhrif á veitendur 
heilbrigðisþjónustunnar. Mjög hvetjandi kerfi 
geta leitt til svokallaðra „oflækninga“ meðan 
letjandi kerfi geta leitt til „vanlækninga“. Við 
erum með öðrum orðum að gera of mikið af 
hálskirtlatökum hjá börnum en of lítið af lið-
skiptum í mjöðmum hjá fullorðnum eins og 
reyndar má sjá á löngum biðlista eftir þessum 
aðgerðum. 

Samkvæmt niðurstöðum þessarar 
könnunar hefur gríðarleg aukning orðið á 
fjölda ristilspeglana síðan 2010 og er tíðni 
þeirra mun hærri hér á landi en í nágranna-
löndunum. Danir sáu verulega aukningu í 

Raunútgjöld ríkisins 
til einkarekinnar þjónustu 

hafa aukist um 40% 
frá árinu 2010

Tíðni ristilspeglana hjá sjálfstætt starfandi sérgreinalæknum þrefaldaðist á tímabilinu. Sam-
kvæmt úttekt SÍ hefur tíðni ristilspeglana á sjúkrahúsum haldist nánast óbreytt frá 2011.

tíðni ristilspeglana eftir að þeir hófu skimun 
fyrir ristilkrabbameini. Áhrif bólusetningar 
gegn pneumókokkum hjá börnum hafa verið 
rannsökuð af rannsóknarhópi á Barnaspítala 
Hringsins á Landspítala. Þar kemur í ljós 
að tíðni koma á sjúkrahús vegna öndunar-
færasýkinga hefur lækkað svo og notkun 
sýklalyfja. Hins vegar reyndist tíðni rörís-
etninga hjá börnum marktækt hærri eftir að 
bólusetningar hófust en á tímabilinu á undan. 
Þessar niðurstöður komu á óvart. 

Sú spurning vaknar hvort fjöldi aðgerða 
sé mögulega tengdur fjölda viðkomandi 
sérgreinalækna á samningi við SÍ sem fram-
kvæma þessar aðgerðir frekar en að hann sé 
tengdur þörfum sjúklinga.

Þetta hefur einnig komið fram í nýlegri B.Sc 
ritgerð frá Læknadeild Háskóla Íslands þar 

sem línulegt samband var á milli fjölda HNE 
lækna sem fengu greitt frá SÍ og ársnýgengis 
hálskirtlataka. Liðspeglanir á hné eru mun 
algengari hér á landi en á Norðurlöndunum 
og u.þ.b. helmingur þeirra er gerður á ein-
staklingum eldri en 50 ára þar sem ætla má að 
um sé að ræða byrjandi slitgigt og þrátt fyrir 
að vísindagreinar bendi til þess að ávinning-
urinn af þessum aðgerðum sé vafasamur og 
geri sennilega meira ógagn en gagn.

Samantekið benda þessar niðurstöður til 
þess að tíðni þessara fjögurra aðgerða, ristil-
speglana, liðspeglana á hné, rörísetninga í 
miðeyru barna og hálskirtlataka, sé mun hærri 
hér á landi en í nágrannalöndunum. Embætti 
landlæknis hefur ekki reynt að meta kostnað 
við þessar aðgerðir en ætla má að hann skipti 
hundruðum milljóna. Á sama tíma benda bið-
listar hér á landi til þess að hér sé gert of lítið 
af aðgerðum eins og liðskiptum í mjöðmum 
og hnjám og e.t.v öðrum aðgerðum sem fyrst 
og fremst eru gerðar á opinberum stofnunum. 
Ástæða er til að ætla að þessi mynd tengist að 
einhverju leyti ólíkum greiðslukerfum í opin-
berri og einkarekinni þjónustu eins og bent var 
á í skýrslu McKinsey, segir landlæknir. 
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Almenningur vill félagslegt heilbrigðiskerfi

Þróunin stefnir í 
þveröfuga átt

Íslenska heilbrigðiskerfið hefur 
fjarlægst kjörmynd félagslegs heil-
brigðiskerfis á undanförnum árum, 
einkum vegna aukins einkarekstrar 
og einkafjármögnunar. Almenningur 
á Íslandi lýsir vaxandi stuðningi við 
félagslegt heilbrigðiskerfi sem er fjár-
magnað af ríkinu og fyrst og fremst rekið 
af hinu opinbera. Greina má vaxandi bil 
milli viðhorfa almennings og þróunar 
heilbrigðiskerfisins.

Þetta lagði Rúnar Vilhjálmsson pró-
fessor áherslu á í erindi sem hann flutti á 
formannaráðsfundi BSRB 15. september 
síðastliðinn.

Hér að neðan er gerð grein fyrir meginat-
riðunum í erindi Rúnars sem hét „Viðhorf 
Íslendinga og þróun heilbrigðiskerfisins“.

Kjörmynd félagslegs kerfis
Íslenska heilbrigðiskerfið telst til félags-

legra heilbrigðiskerfa. Kjörmynd félagslegs 
heilbrigðiskerfis er lýst þannig:
1. Almennur réttur til heilbrigðisþjónustu. 
2. Þjónustan fyrst og fremst fjármögnuð af 

hinu opinbera.
3. Hið opinbera skipuleggur þjónustuna.
4. Hið opinbera greiðir þjónustuveit-

endum fyrir þjónustu sína.
5. Notendur hafa lítinn eða engan kostnað 

af þjónustunni.
6. Hið opinbera á að mestu aðstöðuna 

sem notuð er og rekur helstu 
rekstrareiningar. 

7. Kerfinu er ætlað að tryggja jafnt aðgengi 
að þjónustu.

8. Gjarnan veitt heimild til takmarkaðs 
einkareksturs.

Íslenska heilbrigðiskerfið hefur að 
nokkru leyti fjarlægst þessa kjörmynd 
félagslegs heilbrigðiskerfis, einkum að því 
er varðar liði 5-8.

Einkavæðingin
Íslenska heilbrigðiskerfið hefur færst 

nokkuð frá kjörmynd hins félagslega 

heilbrigðiskerfis á undanförnum árum með 
einkavæðingu innan kerfisins.

Með einkavæðingu er í fræðilegri 
umræðu átt við eftirfarandi:
1. Sölu á opinberri stofnun eða fyrirtæki, 

sölu á hlutafé hins opinbera, eða sölu á 
öðrum eignum hins opinbera, til einka-
aðila = Eignasala. 

2. Tilfærslu á rekstri eða framkvæmd 

frá hinu opinbera til einkaaðila = 
Einkaframkvæmd (s.s. þegar einka-
reknar heilsugæslustöðvar eru stofnaðar, 
eða stofum og verkefnum fjölgar á einka-
reknum stofum sérfræðinga).

3. Tilfærslu fjármögnunar frá hinu opinbera 
til einkaaðila  = Einkafjármögnun (s.s. 
þegar hlutur sjúklinga eykst í útgjöldum 
vegna heilbrigðismála).

Einkavæðingin í íslenska heilbrigðis-
kerfinu á undanförnum árum varðar liði 2 
og 3 hér að framan.

Viðhorf þjóðarinnar
Viðhorf íslensku þjóðarinnar til 

heilbrigðismála voru síðast könnuð af Fé- 
lagsvísindastofnun Háskóla Íslands með 
netkönnun á tímabilinu frá mars-maí 2017. 
Þátttakendur voru Íslendingar 18 ára og 
eldri. Svarendur voru 1120 og svarhlutfall 
65%.

Á Íslandi má merkja FJÁRHAGSLEGA EINKAVÆÐINGU innan heilbrigðisþjónustunnar frá 
2008, ólíkt því sem gerst hefur á öllum hinum Norðurlöndunum.

Rúnar Vilhjálmsson, prófessor.
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Spurt var:
Finnst þér að hið opinbera (ríki, sveitarfélög) 

eigi að leggja meira fé, minna fé eða óbreytt fé til 
heilbrigðisþjónustu miðað við það sem nú er?

Meira fé sögðu 91,9%. Óbreytt fé sögðu 
7,1%. Minna fé sögðu 1.0%.

Yfirgnæfandi meirihluti Íslendinga vill 
þannig að hið opinbera leggi meira fé til 
heilbrigðisþjónustu. Einungis 1% vill að 
minna fé sé varið til heilbrigðismála.

Síðasta áratug hafa Íslendingar lagt 
vaxandi áherslu á að hið opinbera auki fjár-
veitingar til heilbrigðisþjónustunnar, eins 
og sjá má á mynd 3.

Einnig var spurt:
Hvort finnst þér að eftirfarandi starfsemi eigi 

að vera rekin (starfrækt) af hinu opinbera (ríki, 
sveitarfélögum) eða einkaaðilum?

Eins og sjá má á meðfylgjandi töflu leggja 
Íslendingar ríka áherslu á opinberan rekstur 
heilbrigðisþjónustunnar því meirihluti vill 
að allir þættir heilbrigðisþjónustunnar séu 
fyrst og fremst í opinberum rekstri. Mest er 
áherslan á opinberan rekstur þegar kemur 
að sjúkrahúsum, heilsugæslustöðvum, 
hjúkrunarstarfsemi og tannlækningum 
barna.

Samanburður á svörunum nú og í 
könnunum sem gerðar voru árin 2006 
og 2015 sýnir vaxandi áherslu meðal 
Íslendinga á opinberan rekstur heilbrigðis-
þjónustunnar og minnkandi áherslu á 
einkarekstur.

Meirihluti fylgismanna allra stjórnmála-
flokka telur að hið opinbera eigi fyrst og 
fremst að reka sjúkrahús og heilsugæslu-
stöðvar. Fylgi við opinberan rekstur er minna 
meðal fylgismanna Sjálfstæðislokksins en 
fylgismanna annarra flokka.

Hvað þarf að gera?
Í lok erindis síns setti Rúnar Vilhjálmsson 

fram nokkur atriði sem brýnt væri að gera 
til þess að þróa íslenska heilbrigðiskerfið í 
samræmi við vilja almennings:
• Ef styrkja á stoðir félagslegs heilbrigðis-

kerfis þarf að styrkja opinberan rekstur 
kerfisins, auka tryggingaverndina og 
draga úr þjónustu- og lyfjakostnaði 
sjúklinga. Einnig þarf sérstaklega að 
efla heilsugæsluna og einstaka þjón-
ustuþætti hennar.

• Þá þarf að efla heilbrigðisþjónustuna 
á landsbyggðinni, m.a. aðgengi að 
sérfræðilæknishjálp, fæðingarhjálp og 
sálfræðiþjónustu.

• Loks þarf að bæta samskipti milli þjón-
ustuaðila og auka eftirfylgd og samfellu 
í heilbrigðisþjónustunni.

Taflan sýnir ríka áherslu Íslendinga á opinberan rekstur heilbrigðisþjónustunnar. Meirihluti vill 
að allir þættir heilbrigðisþjónustunnar séu fyrst og fremst í opinberum rekstri. Mest er áherslan 
á opinberan rekstur þegar kemur að sjúkrahúsum, heilsugæslustöðvum, hjúkrunarstarfsemi og 
tannlækningum barna.

Súluritið sýnir að Íslendingar leggja vaxandi áherslu á að hið opinbera AUKI fjárveitingar til heil-
brigðisþjónustunnar.
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Jóhanna Traustadóttir formaður Reykjavíkurdeildar og farastjórarnir 
Guðrún Frederiksen og Ragnheiður Björnsdóttir.

Haustferð sjúkraliða

Flott ferð um Suðurland
Haustferð sjúkraliða árið 2017 var farin 

24. ágúst síðastliðinn. Að þessu sinni var 
ferðinni heitið um Suðurland. Veðrið 
lofaði ekki góðu í morgunsárið en úr 
rættist er líða tók á daginn.

Á leiðinni frá Reykjavík var fyrst 
numið staðar á Selfossi þar sem félagar úr 
Suðurlandsdeildinni bættust í hópinn. Á 
Hvolsvelli var ákveðið að stoppa hjá nýja 
Lava safninu og gefa hópnum kost á að 
skoða safnið ef þeir hefðuð áhuga á því og 
þó nokkrir nýttu sér það.

Þegar komið var að Gljúfrabúa var 
gengið upp að fossinum. Sumir fóru inn í 
gilið til að sjá fossinn vel. Frá Gljúfrabúa 

gekk hópurinn að Seljalandsfossi. Sumir 
gengu á bak við fossinn en aðrir nutu þess 
að horfa á hann í sól og blíðu. 

Frá fossunum var haldið að Skógum og 
borðaður ljúfengur hádeigismatur á Hótel 
Eddu sem er í gamla heimavistarskólanum. 
Nokkrir úr hópnum notuðu tækifærið og 
rifjuðu upp skemmtilegar uppákomur og 
ærslastrik á heimavistarskólaárum sínum 
að Skógum.

Eftir hádegismat var haldið upp að 
Sólheimajökli og gengið að jökulbrúninni í 
alveg yndislegu veðri, sól og blíðu.

Þegar farið var af stað frá Sólheimajökli 
lenti annar bólstjórinn í því að fá stein á 

milli hjóla. Sneri hinn bílstjórinn þá við til 
að aðstoða við að ná steininum svo hægt 
væri að halda ferðinni áfram. Allt gekk 
þetta vel og steinninn náðist.

Dýrindismatur í Vík
Á þessum tímapunkti var ákveðið að 

sleppa því að fara í Dyrhólaey því við 
vorum svolítið sein. Næsti viðkomu-
staður voru Reynisdrangar og Reynisfjara. 
Hópurinn gekk niður í fjöruna og horfði 
á hina fögru og mikilfengnu sjón sem er 
þarna, og tala nú ekki um í síðdegissólinni. 
Hópurinn naut þess að fara á veitingahúsið 
og sitja úti í góða veðrinu með drykk og 

Guðbjörg Þórhallsdóttir, Lilja Þórarinsdóttir og Þórey Sigurðardóttir.

Sjúkraliðahópurinn ásamt farastjórum að Skógum 24. ágúst 2017.
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njóta fallegs útsýnis. Ekið var svo áfram í 
Vík í Mýrdal og stoppað aðeins í búðum. 
Sumir gengu niður í fjöruna og horfðu á 
Reynisdranga frá Vík. Síðan var haldið á 
Hótel Kötlu og borðaður dýrindismatur. 
Að honum loknum fékk hópurinn fræðslu 
um staðinn og þá uppbyggingu sem þar 
hefur átt sér stað síðustu árin.

Í ferðinni voru 76 sjúkraliðar og skoruðu 
þeir á þá sem stóðu að þessari ferð að 
endurtaka haustferð að ári. Spurt var 
einnig hvert ætti að fara. Eftir kvöldmatinn 
svöruðu formennirnir þeirra þriggja deilda 
sem stóðu að ferðinni að næst yrði farið til 
Vestmanneyja að öllu óbreyttu, en tekið var 
fram að planið gæti breyst. Nánar verður 
sú ferð auglýst þegar nær dregur.

Komið var til Reykjavíkur um miðnætti 
og voru allir virkilega sáttir  með ferðina.

Farastjóra voru þær Guðrún Frederiksen 
og Ragnheiður Björnsdóttir sem voru ein-
staklega skemmtilegar í frásögnum sínum, 
en þær hafa komið með okkur áður og 
erum við mjög ánægðar með þær. 

Að lokum viljum við sem stóðum að 
þessari ferð þakka ferðafélögum okkar 
fyrir daginn sem var einstaklega góður og 
gaman að segja frá því að það komu sjúkra-
liðar frá Norðurlandsdeild eystri og vestri 
og líka úr Vesturlandsdeildinni með í þessa 
ferð til viðbótar við þá sjúkraliða sem komu 
úr Reykjavíkurdeild, Suðurnesjadeild og 
Suðurlandsdeild. Takk kærlega fyrir okkur 
og sjáumst að ári. 

Jóhanna Traustadóttir formaður 
Reykjavíkurdeildar, Helga Sigríður 

Sveinsdóttir formaður Suðurlandsdeildar, 
og Viktoría Magnúsdóttir formaður 

Suðurnesjadeildar.

Helga Helgadóttir, Ingibjörg Friðriksdóttir, 
Þóra Engilberts og Halla Eggerts.

Aðstandendur haustferðarinnar: Viktoría Magnúsdóttir formaður Suðurnesjadeildar, Jóhanna 
Traustadóttir formaður Reykjavíkurdeildar og Helga Sigríður Sveinsdóttir formaður Suðurlands-
deildar.

Sjúkraliðarnir skoða Sólheimajökul.

Sjúkraliðar af deild A7 í Fossvogi í Reynisfjöru.

Guðrún Elín Björnsdóttir formaður Norðurlandsdeildar vestri við Sólheimajökul.
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Hvaða starf klæðir þig?

Karlar í stétt 
sjúkraliða

„Karlar í stétt sjúkraliða“ er ný eig-
indleg rannsóknarritgerð til lokaprófs í 
kennslufræði, en þar tók Hermína Huld 
Hilmarsdóttir sjúkraliði einstaklings-
viðtöl við átta karla sem allir eru menntaðir 
sjúkraliðar og hafa unnið eða vinna enn 
sem slíkir. Í ritgerðinni er varpað forvitni-
legu ljósi á upplifun sjúkraliða sem eru 
karlar í starfsstétt sem að langmestu leyti er 
skipuð konum.

Rannsóknarspurning ritgerðarinnar hljóð- 
ar svo: „Hver er reynsla karla af sjúkraliðanámi 
og starfi?“ Og undirspurningar eru þessar: 
„Hvers vegna velja karlar sjúkraliðanám og starf? 
Hvaða áskoranir og tækifæri mæta körlum í námi 
og starfi sjúkraliða? Hver eru viðhorf karlkyns 
sjúkraliða til fjölgunar karla innan stéttarinnar?“

Rannsóknin hefur kynjafræðilegt gildi og 
er liður í að sýna upplifun karla innan starfs-
vettvangs þar sem konur eru í meirihluta. Í 
henni er bent á kynjahalla stéttarinnar og velt 
upp spurningunni um hvort rétt sé að fjölga 
körlum innan stéttarinnar eða hvetja þá til að 
líta á sjúkraliðastarfið sem raunhæfan kost.

Rannsóknarniðurstöðurnar voru flokk-
aðar í fjögur þemu: Í fyrsta lagi bakgrunn 
viðmælenda, sem sýndu að ástæður 
námsvals voru mismunandi. Í öðru lagi 
hvernig er að starfa sem karlkyns sjúkraliði, 
og mikilvægi þess að gera ráð fyrir körlum 
í starfi, ábyrgð og launamál. Í þriðja lagi 
fordóma sem allir höfðu upplifað en gerðu 
lítið úr. Og loks í fjórða lagi fjölgun karla í 
sjúkraliðastéttinni en viðmælendur voru 
sammála um að það væri verðugt verkefni. 
Þeir nefndu atriði eins og laun, menntun, 
ábyrgð og framamöguleika auk viðhorfs-
breytinga í samfélaginu.

71 karlmaður sjúkraliði
Þótt konur hafi haslað sér völl innan hefð-

bundinna karlastarfa virðist sem karlar eigi 
örðugra uppdráttar í kvennastörfum eða 
sækist síður eftir því að komast í þau. Karlar 
hafa þó verið að færa sig yfir í störf sem eitt 
sinn þóttu vera kvennastörf eins og leik-
skólakennslu, sjúkraliðastarfið, hjúkrun, 
ljósmóðurstarfið og félagsráðgjöf.

Starfi sjúkraliða er oft lýst sem svo að það 
sé bæði krefjandi, gefandi og skemmtilegt. 
Sjúkraliðastarfið hefur einnig þann kost að 
starfandi sjúkraliðar geta að miklu leiti valið 
hvort þeir vilja vinna dag- eða vaktavinnu og 
í hversu háu starfshlutfalli.

Sjúkraliðar starfa á fjölbreyttum vettvangi 
innan heilbrigðiskerfisins. Hvort sem um 
ræðir starf á deildum lyflækninga, hand-
lækninga, fæðinga, kvenna eða sérhæfðum 
deildum eins og krabbameins- eða öldrunar-
deildum. Þá felst í starfinu að veita fólki þá 

Hermína Huld Hilmarsdóttir, höfundur rit-
gerðarinnar.

aðstoð eða hjúkrun sem það þarf á að halda. 
Sjúkraliðar á Íslandi eru í heild 2987 og af 
þeim eru 71 karlmaður sem eru tæp 2,4%. 
Þetta er tala yfir alla í Sjúkraliðafélagi Íslands, 
bæði þá sem eru starfandi og þá sem komnir 
eru á lífeyri eða hættir störfum.

Ritgerðin lýsir eigindlegri rannsókn á 
reynslu karla af því að læra til og starfa sem 
sjúkraliðar. Rætt var við átta karla úr hópi 
sjúkraliða. Þeir eru menntaðir sjúkraliðar 
og vinna við það starf eða höfðu menntað 
sig út úr stéttinni. Þeir eru fæddir á árunum 
1966‒1986	og	eru	því	á	aldrinum	31‒51	árs,	
auk eins sem er að ljúka starfsaldri sínum 
vegna aldurs. Þeir eru allir nema einn búsettir 
á höfuðborgarsvæðinu eða í klukkustundar 
fjarlægð frá því. Fimm þeirra starfa enn sem 
sjúkraliðar en þrír þeirra hafa menntað sig út 
úr stéttinni, þar af tveir í annað fag innan heil-
brigðiskerfisins. Þeir útskrifuðust á árunum 
1995 - 2015 en fóru ekki alltaf strax að vinna 
við sjúkraliðastarfið. Starfsreynsla þeirra er 
því eðlilega mislöng eða allt frá 2 árum upp 
í 27 ár.

Námsbækur kvenmiðaðar
Margir sögðust hafa „endað“ í þessu 

starfi frekar en að hafa sett stefnuna þangað 
í upphafi. Það að námið var stutt og veitti 
starfsréttindi virðist líka hafa skipt máli, 
margir voru búnir með almennu bóklegu 
fögin áður eða fengu metna vinnu innan heil-
brigðiskerfisins til verknáms og það stytti því 
námið enn frekar. 

Allir viðmælendurnir voru ánægðir með 
námið. Þeir sögðu kennarana sem voru í 
öllum tilvikum konur, hjúkrunarfræðingar að 
mennt, hafa verið fagmannlega. Þeir sögðust 
ekki hafa fundið fyrir því að kennarar eða 
samnemendur þeirra kæmu öðruvísi fram 
við þá vegna kyns síns. Sumir viðmælendur 
tóku þó fram að námsbækurnar hefðu verið 
nokkuð kvenmiðaðar og þeim fannst það 
virka fráhrindandi. Og það hafi ekki aðeins 
verið námsbækurnar í skólanum sem voru 
kvenmiðaðar heldur einnig það kennsluefni 
sem hafi verið inni á þeim stofnunum sem 
þeir sóttu starfsnám sitt.

Höfundur ritgerðarinnar  
er Hermína Huld  

Hilmarsdóttir. 
Ritgerðin er lokaverkefni 

til M.Ed.-prófs í menntun 
framhaldsskólakennara á 

menntavísindasviði Háskóla 
Íslands.
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„Þetta er á svo gráu svæði hvað þú ert eftir 
þetta nám þannig að [það] … virðist fara bara 

eftir þeim yfirmanni sem þú hefur í það og 
það skiptið, hvaða störf þú færð. Þannig að 

mér finnst vanta að það sé hægt að taka að sér 
aukna ábyrgð í starfi sem sjúkraliði. Það virð-
ist bara vera mjög háð næsta yfirmanni hvaða 
ábyrgð þú getur fengið, það er ekki skilgreint.“

„Launin eru náttúrulega stór partur  
þess að maður fór að hugsa sér eitthvað 

annað því að það er einfaldlega ekki hægt 
að lifa á þeim, eða brauðfæða fjölskylduna 

á þeim, það gengur bara ekki upp. Ég 
meina það er auðvitað hægt að fá ágætan 
pening en þú þarft þá að vinna rosalega 

mikið til þess.“

Vinnufatnaður með kven-
sniði 

Í viðtölunum komu fram þrjú þemu sem 
sneru að starfinu. Í fyrsta lagi að viðmæl-
endum fannst vera misræmi á milli náms og 
vinnumarkaðar og höfðu þá tilfinningu að 
kannski væri þrátt fyrir allt ekki gert ráð fyrir 
körlum í stéttinni. Í öðru lagi er rætt um þá 
ábyrgð sem sjúkraliðar bera í sínu starfi en 
hún virðist vera mismikil á milli vinnustaða 
og jafnvel á milli deildarstjóra sem eru næsti 
yfirmaður sjúkraliða. Og að lokum var það 
vægi launa. 

Flestir viðmælendurnir töldu að þeim væri 
vel tekið inni á vinnustöðum. Samstarfsfólk 
þeirra fagnar því að fá karlmann í stéttina og 
þeir eru eins mikill hluti af hópnum og þeir 
í raun kæra sig um. En þrátt fyrir að námið 
sé vel heppnað, þar með talið starfsnámið og 
þeim finnist þeir velkomnir þá er eins og ekki 
sé alveg búið að gera ráð fyrir körlum í stétt-
inni þegar þeir koma út á vinnumarkaðinn. 
Þar nefndu viðmælendur að búningsaðstaða 
þeirra væri alls ekki viðunandi og í sumum 
tilfellum ekki til staðar heldur yrðu þeir að 
notast við baðherbergi eða jafnvel að fara í 
vinnufötin heima fyrir.

Einnig ræddu viðmælendur um að ekki 
væri gert ráð fyrir körlum þegar kæmi að 
vinnufatnaði. Hann passaði illa og væri oftar 
en ekki með kvensniði. Þrátt fyrir að vera karl 
í kvennastétt þá sé ekki þar með sagt að þeir 
vilji vera í jakka með brjóstasniði. Að vera í 
vinnufatnaði sem passar er liður í því að 
finnast maður tilheyra starfinu.  

 
Ábyrgðarstarf 

Útskrifaður sjúkraliði kemur út á vinnu-
markaðinn með víðtæka þekkingu sem hann 
síðan bætir við jafnt og þétt bæði með reynslu 
og viðbótarnámi. Þó fannst viðmælendum að 
sú ábyrgð sem sjúkraliðar bæru og þau störf 
sem þeim er treyst fyrir ekki vera í samræmi 
við þá menntun og reynslu sem þeir búa 
að. Þeir vildu margir sjá skýrari verkferla 

hvað varðaði störf sjúkraliða og hvert þeirra 
hlutverk væri. Einnig komu þeir inn á að þeir 
sem menntaðir sjúkraliðar gætu borið meiri 
ábyrgð og gætu staðið nær sviði hjúkrunar-
fræðingsins og þannig létt meira undir með 
honum. Þannig yrði meiri samvinna.

Viðmælendur nefndu margir að það sé 
undir deildarstjóranum hverju sinni komið 
hversu mikla ábyrgð þeir beri. Á hinn bóginn 
nefndu sumir viðmælendur að þeir njóti 
afraksturs náms síns og séu með deildarstjóra 
sem hvetji starfsfólk sitt til náms og fái á móti 
aukin verkefni og aukna ábyrgð. Þá nefndu 
aðrir að þrátt fyrir að vera menntaður sjúkra-
liði, með viðbótarnám auk ýmissa námskeiða, 
þá sé enginn munur á þeim störfum sem þeir 
vinni og þeim störfum sem ófaglærðir vinni.

Menntun er alltaf til góða, hún bætir við 
þekkingu og hæfni hvort sem er á sviði sem 
einstaklingur þekkir nú þegar vel eða á sviði 
sem einstaklingur vill kynna sér. Menntun 
á starfssviði sjúkraliða getur verið í hvorum 
þessara flokka sem er og hún er mikilvæg til 
að einstaklingur staðni ekki í starfi og til þess 
að starfsmaður sé sem best í stakk búinn til 
að takast á við þær aðstæður sem upp koma 
hverju sinni. En eins mikilvægt og viðbót-
arnám er starfsmanninum fyrir eigin getu þá 
er sú vissa að menntunin hafi gildi, að hún sé 

einhvers virði og skili sér annaðhvort í meiri 
ábyrgð eða hærri launum jafn mikilvæg. Það 
að vita stöðu sína að námi loknu er auk þess 
hvetjandi til meira náms.  

Launin alltof lág
Viðmælendur voru allir sammála um að 

launin væru alltof lág. Sjúkraliðastarfið finnst 
þeim telja til mikilvægra starfa að því leyti að 
verið er að sinna og hugsa um fólk. Launin séu 
því ekki í samræmi við mikilvægi starfsins 
eða það álag sem því getur fylgt. Auk þess 
sem þeir ræddu um að veikt og gamalt fólk 
ætti skilið góða þjónustu og þeir sem kysu að 
sinna þeirri þjónustu ættu að vera á mann-
sæmandi launum. Þrátt fyrir lág laun ákváðu 
þeir að vinna sem sjúkraliðar og vinna flestir 
enn þá við það starf. Viðmælendur tóku fram 
að það væri fleira sem skipti máli en launin, 
atriði eins og vinnutími og vinnuaðstaða.

Auk þess nefndu viðmælendur að sjúkra-
liðastarfið væri ekki starf eða starfsvettvangur 
sem fólk færi í til þess að græða peninga.

Þrír viðmælendanna menntuðu sig út úr 
starfinu og ein af ástæðum þess að þeir fóru 
að horfa í kringum sig voru launin. Þrátt fyrir 
að taka öll möguleg námskeið til að ná fram 
hækkunum fannst þeim þeir fljótt komnir 
upp í topp og ekki getað hækkað meira.

Nokkrir sjúkraliðar á Sjálfsbjargarheimilinu í Reykjavík. Einn karl í hópnum.
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Laun og tekjumöguleikar eru þættir sem 
fólk veltir fyrir sér þegar það velur sér starfs-
vettvang. Eðlilega verða laun að vera það 
góð að fólk geti lifað af þeim og skoðanir 
viðmælenda á sjúkraliðalaunum voru mis-
jafnar. Þeir voru flestir sammála því að launin 
væru of lág en það var misjafnt hversu mikið 
vægi launin höfðu í huga þeirra, það er hvort 
launin skiptu meginmáli eða hvort starfið 
væri þess virði að vinna það þrátt fyrir lág 
laun. Og hvort ekki væru fleiri þættir sem 
í raun væru metnir til fjár en laun, eins og 
breytilegur vinnutími, þægindi hvað varðar 
vinnuaðstöðu og ánægja í starfi.

Hjá einum af þeim þremur sem menntuðu 
sig út úr stéttinni voru það fyrst og fremst 
launin sem réðu því en hjá hinum tveimur 
var það löngun í frekara nám innan 
heilbrigðisstéttarinnar.

Lítið um fordóma 
Fordómar geta komið fram á hvaða vett-

vangi eða í hvaða aðstæðum sem er og 
er starf karla í sjúkraliðastarfinu engin 
undantekning. 

Viðmælendurnir sögðust allir hafa 
upplifað einhverja fordóma í starfi sínu sem 
sjúkraliðar, einkum snemma á starfsferli 
sínum. Þeir hafi þó ekki verið tíðir, né rist 
djúpt og það hafi verið langt síðan þeir fundu 
fyrir fordómum í sinn garð síðast.  Skipta má 
þeim fordómum sem viðmælendurnir urðu 
fyrir í þrennt eftir því hvaðan þeir komu, það 
er frá samstarfsfólki, frá skjólstæðingum og 
frá samfélaginu.  

Fordómar frá samstarfsfólki: Þeir voru 
í minnihluta viðmælendurnir sem höfðu 
fundið fyrir fordómum frá samstarfsfólki 
sínu. Fordómar samstarfsfólks höfðu þó 
komið fram á þrjá vegu: vegna kyns við-
mælenda, vegna menntunar þeirra og vegna 
þeirra launa sem þeir fengu.  Sumir viðmæl-
endurnir fengu það á tilfinninguna að vegna 
þess að þeir væru karlar þá ættu þeir að skila 
meiri afköstum en konurnar sem unnu með 
þeim.

Einnig fundu sumir viðmælendanna fyrir 
því að vegna þess að þeir væru karlar þá 
væru þeir ekki marktækir á það hvernig ætti 
að sinna fólki eða öðrum hagnýtum atriðum. 
Þeim fannst þessi viðhorf frekar koma frá 
ófaglærðu starfsfólki sem hafði langa starfs-
reynslu og var vanafast á það hvernig verkin 
voru unnin.

Yfirleitt var viðmælendum vel tekið á 
vinnustaðnum og almenn ánægja fyrir því að 
fá karlmann í starfið. En þrátt fyrir að sam-
komulag við samstarfsmenn væri alla jafna 
gott þá kæmu upp umræðuefni sem gerðu 

það að verkum að þeir fóru að gera eitthvað 
annað en að sitja á kaffistofunni. Þetta flokkast 
ekki undir fordóma en gerði það að verkum 
að karlarnir urðu áþreifanlega varir við það 
að þeir voru í minnihluta í kvennastétt.

Viðmælendur tóku fram að þeir hefðu fljótt 
verið metnir að verðleikum og lítið verið 
spáð í því af hvaða kyni þeir voru. Þekking 
og fagleg vinnubrögð voru það sem skipti 
helst máli. Samstarfsfólk leit á þá sem hluta af 
hópnum og þeir voru ávallt spurðir álits eða 
kallað eftir aðstoð þeirra ef þess þurfti jafnt á 
við annað starfsfólk.

Fordómar frá skjólstæðingum: Flestir 
viðmælenda þekktu fordóma frá skjól-
stæðingum, en eins og með fordóma frá 
samstarfsfólki voru þeir undantekning 
frekar en regla. Yfirleitt voru fordómarnir 
aðeins við fyrstu kynni og þeir hurfu fljótt. 
Skjólstæðingarnir sögðust vera ánægðir með 
að fá aðstoð karls, fannst líkamlegur styrkur 
traustvekjandi. Auk þess tóku flestir fagnandi 
sjónarhorni karls, en það þótti öðruvísi 
en það sjónarhorn sem þeir voru vanir frá 
konum. Fordómar skjólstæðinga komu helst 
frá ungum körlum, eldri konum og aðstand-
endum eldri kvenna. Ungum körlum fannst 
undarlegt að hafa karl í umönnunarstarfi og 
áttu það til að vísa til samkynhneigðar. Eldri 
konur hafa einnig tilheyrt þeim hópi fólks 
sem hefur þótt erfitt að njóta nærgætinnar 

umönnunar karls en eins og áður sagði þá 
gekk það yfirleitt fljótt yfir, fagmennskan 
var kyninu yfirsterkari. Aðstandendur eldri 
kvenna hefðu einnig farið hjá sér fyrir þeirra 
hönd og talið að viðkomandi myndi ekki 
vilja aðstoð karls við persónulega umhirðu. 
Viðmælendur sögðu þó að þá sjaldan þetta 
kæmi fyrir þá fái fólk að sjálfsögðu að ráða 
því.

Fordómar í samfélaginu: Viðmælendur 
fengu yfirleitt góð viðbrögð frá þeim sem 
stóðu þeim næst, þótt einstaka sinnum teldu 
þeir ýjað að því að þetta væri kvennavinna, 
skeiningastarf eða annað í þeim dúr. Þeir 
kipptu sér þó ekki upp við þetta eða töldu 
að það risti djúpt.  Ég spurði viðmælendur 
út í viðhorf samfélagsins, hvort þeim fyndist 
sjúkraliðastarfið teljast til kvennastarfa. Þeir 
ræddu um að þeir hafi aldrei litið á starfið 
sem hefðbundið kvennastarf heldur frekar 
starf þar sem verið er að vinna með fólki og 
gefa eitthvað af sér. Þó nefndu viðmælendur 
að þeir hefðu fundið fyrir því að fólki hafi 
fundist skrýtið að hafa karlmann í þessu 
starfi. Þó ekki svo mikið á meðal samstarfs-
fólks heldur sjúklinga og aðstandenda þeirra.

Þrátt fyrir að það séu fordómar í sam-
félaginu þá var það alls ekki svo að 
viðmælendur upplifðu þá á hverjum degi. 
Þvert á móti þá var það undantekning ef 
þeir fundu fyrir fordómum í kringum sig og 

„Eftir að ég fór að starfa við þetta fékk ég alveg aukna virð-
ingu fyrir konum bara í gegnum tíðina sko og fyrir tíma 

hjálpartækja, hvernig í andskotanum fóru konur að þessu. 
Kannski litlar nettar konur með 100 kílóa menn. Maður 

hugsaði bara: Hvernig í fjandanum var þetta gert? 
Þú veist mér finnst það mjög magnað.“

Sjúkraliðar eru að störfum um allt land. Þessi mynd er frá Neskaupstað.
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í sumum tilfellum voru það eigin fordómar 
sem trufluðu þá. Á meðan sumir fundu 
fyrir því að starfið þætti ekki nægilega karl-
mannlegt voru aðrir sem sögðust hafa fengið 
aukna virðingu fyrir konum þar sem starfið 
væri líkamlega erfitt.

Fleiri karla í sjúkraliðastétt-
ina 

Viðmælendur voru flestir sammála um að 
það væri nauðsynlegt að fjölga körlum í stétt-
inni og fjölgun karla væri eingöngu af hinu 
góða. Þeir töldu að andrúmsloftið á vinnu-
staðnum myndi breytast, fram kæmu ólíkar 
skoðanir og vinnubrögð og það væri ávallt 
til góðs. Sýn karla væri ólík sýn kvenna og 
blandaðir vinnustaðir væru alltaf góðir.

Þeir höfðu flestir leitt hugann að því 
hvernig hægt væri að fá fleiri karla inn í 
stéttina en ekki komist að neinni niðurstöðu 
sem þeim fannst vera skotheld á árangur. 
Þær vangaveltur sem komu upp falla í tvo 
flokka. Annars vegar þættir sem fram hafa 
komið í þemum kaflans sem heitir: Að starfa 
sem sjúkraliði og telja má til hagnýtra atriða; 
hins vegar þættir sem snúa að samfélags-
legum viðhorfum og normi.

Viðmælendur þurftu flestir að hugsa sig 
nokkuð um þegar þeir voru inntir eftir því 
hvaða leiðir væri hægt að fara til að fjölga 
körlum í stéttinni. Helst duttu viðmæl-
endum í hug atriði sem þegar hafa komið 
fram í fyrri þemum, einkum fjögur atriði 
sem óhjákvæmilega haldast í hendur, það 
er menntun, ábyrgð, laun og framgangur 
í starfi. Þeim fannst að menntun þyrfti að 
vera betur metin að verðleikum að því leyti 
að aukin menntun skili sér í aukinni ábyrgð 
og hærri launum.

Viðmælendum fannst líklegt að hærri laun 
myndu ýta undir það að karlar líti á sjúkra-
liðastarfið sem raunhæfan möguleika. En auk 
þess kom fram hjá viðmælendum að þeim 

fannst að möguleiki á viðbótarnámi ætti ekki 
að fara eftir starfsaldri eins og raunin virtist 
vera. Þannig vanti einnig framamöguleika 
í starfi. Framamöguleikar séu mikilvægur 
hluti starfs eigi karlar að líta á það sem raun-
hæfan möguleika. 

Aðrir þættir sem nefndir voru sem liður 
í því að fjölga körlum í stéttinni voru þættir 
sem telja mætti til samfélagslegra þátta. Það 
er þá fyrst kynning á starfinu. Viðmælendur 
töldu margir að kynna þyrfti starfið betur 
með tilliti til þess að það væri fyrir alla, ekki 
eingöngu konur. Þeir sögðust hafa rekið sig á 
það að karlar í kringum þá hafi ekki áttað sig 
á því að þetta starf væri möguleiki fyrir þá.

 Viðmælendur veltu fyrir sér hvort það 
þurfi að vera viðmið að hafa karl innan 
stéttarinnar svo að eitthvað breytist, en 
á móti náist það ekki nema með aukinni 
kynningu á starfinu. Viðhorf samfélagsins 
valda því einnig að viðmælendur veltu fyrir 
sér hvernig sé að eldast í þessu starfi, hvort 
það verði erfiðara að sinna náinni hjúkrun 
kvenna eftir því sem þeir eldast sjálfir.

Samfélagslegu þættirnir eru kannski þeir 
þættir sem tekur hvað lengstan tíma að 

breyta og breytast jafnvel ekki nema með 
samstilltri hugsun.

Ýmsir þröskuldar 
„Í þessari rannsókn hefur sjónarhorni 

höfundar á starf sjúkraliða verið beint í allt 
aðra átt en vaninn hefur verið, verandi kona 
sjálf. Þrátt fyrir að hafa starfað sem sjúkra-
liði í tæp tuttugu ár hefur höfundur aldrei 
unnið með sjúkraliða menntuðum karli. Þar 
af leiðandi hafði höfundur ekki áttað sig á 
þessu misræmi sem virðist vera þegar kemur 
að því að námið sé kvenlægt á köflum og að 
ekki sé gert ráð fyrir körlum þegar þeir koma 
á vinnumarkaðinn,“ segir Hermína Huld í 
lokaorðum ritgerðarinnar.

„Viðmælendur játa að hafa þurft að yfir-
stíga ýmsa þröskulda, bæði hvað varði eigin 
upplifanir sem og vegna viðbragða annarra. 
Og eins og áður hefur komið fram þá virðast 
bæði kynin þurfa að yfirstíga þröskulda ef 
þau ákveða að fara inn á starfsvettvang þar 
sem andstætt kyn er ráðandi. Kynjakerfið 
virðist vera fastheldið og því erfitt að breyta. 
Og störf virðast vera misofarlega í virðingar-
stiganum og það virðast vera ákveðnar 
hugmyndir um það hvaða hópur fólks á að 
sinna hverju starfi.

Höfundur vill þó trúa því að með nýjum 
kynslóðum verði unnt að draga stórlega 
úr þeim eðlishyggjuhugmyndum og fast-
heldni kynhlutverka og kynjakerfis sem 
voru eitt sinn allsráðandi og eimir enn af. 
Líkt og dregið hefur úr fastheldni á ákveðin 
störf innan heilbrigðisstofnanna með nýjum 
kynslóðum yfirmanna, deildarstjóra, hjúkr-
unarfræðinga og sjúkraliða. Einstaklingar 
virðast ekki ríghalda í hlutverk stétta sinna 
eins og var gert fyrir ekki lengra síðan en 
tuttugu árum og það má því vona að sama 
þróun muni eiga sér stað þegar kemur að 
hlutverkum kynjanna.“

„Þar sem ég hef unnið hefur það ekki skipt máli hvort þú ert 
sjúkraliði eða ófaglærður þú vinnur í rauninni sömu störf. Og 
það er svolítið litið á þig, þú vinnur bara þessi ófaglærðu störf 
og þá gleymist kannski þessi kunnátta sem búið er að safnast 
upp hjá sjúkraliðum. Hún er illa nýtt og fyrir mína parta þá 
finnst mér það ekki eðlilegt, þú ert búinn að leggja eitthvað 
á þig, þú ert búinn að ákveða að gera eitthvað en það er ekki 

metið að verðleikum og nú er ég ekki að tala um laun endilega 
heldur meira starfssvið og ábyrgð.“

Austfirskir sjúkraliðar á Höfn í Hornafirði.
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Skyndilegt ruglástand hjá öldruðum

Forvarnir og helstu 
hjúkrunarmeðferðir
Hækkandi aldur hefur í för með sér 

andlega og líkamlega hnignun sem 
er óhjákvæmileg ef við lifum nógu 
lengi. Líkami aldraðra bregst seinna 
og öðruvísi við ýmiss konar áreitum 
sökum hnignunar og viðbrögðin geta 
verið mjög ólík viðbrögðum yngra fólks. 
Aldraðir eru því sérstaklega viðkvæmir 
fyrir óráði og oft er erfitt að greina ein-
kennin sem því fylgja. 

Í þessu lokaverkefni á sjúkraliðabraut 
í Fjölbrautaskólanum við Ármúla fjallar 
Aðalheiður Þorbergsdóttir um skyndilegt 
ruglástand hjá öldruðum, forvarnir og 
hjúkrunarmeðferðir.

Til eru fleiri orð um ruglástand og oft er 
talað um óráð en einnig bráðarugl. Hér að 
neðan verður eingöngu notað orðið óráð 
yfir ruglástand aldraðra. Farið verður yfir 
helstu orsakir, einkenni, afleiðingar, hjúkr-
unarmeðferðir og forvarnir við óráði og 
leitast verður við að svara eftirfarandi 
spurningu: „Hvaða aðferðum er hægt að beita 
til að draga úr hættunni á óráði hjá öldruðum 
innan veggja heilbrigðisstofnana?“

Hvað er óráð?
Óráð er skilgreint sem skammvinnt 

geðrænt heilkenni sem á sér vefrænar 
orsakir. Ástæður þess eru lítt þekktar 
og ekki er vitað með vissu um lífeðlis-
fræðilegar skýringar en talið er að margir 
þættir spili saman sem síðan valda  ein-
kennum óráðs. Hugsanlega er það 
tímabundin bilun í flutningi á tauga-
boðefnum sem stjórna skapi og hegðun 
eða afleiðing streitu- og bólguviðbragða. 
Truflunin getur m.a. verið vegna minnk-
aðra efnaskipta, sjúkdóma eða sýkinga í 
heila, hjarta- og æðasjúkdóma eða vegna 
súrefnisskorts. Þau taugaboðefni sem 
helst eru talin hafa áhrif eru asetýlkólín, 
dópamín, seratónín, endorfín og nor-adr-
enalín. Sérstaklega hefur þó verið talað 
um asetýlkólín en seyti þess minnkar 
með aldrinum og t.d. valda súrefnisskorti 
og lágum blóðsykri, sem eru hugsanlegir 
áhættuþættir óráðs, minni framleiðslu á 

asetýlkólíni. Dópamín er mikilvægt fyrir 
hreyfivirkni og hugsun og kemur í veg 
fyrir athyglisbrest en ofseyti þess getur 
valdið einkennum óráðs. Of- eða vanseyti 
taugaboðefna kunna því að valda óráðs-
einkennum en það er þó ekki vitað með 
vissu.

Líkaminn sýnir mikil streitu- og bólgu-
viðbrögð í kjölfar skurðaðgerða og 
algengt er að sjúklingar sem nýkomnir 
eru úr aðgerðum greinist með óráð. 
Rannsóknir sýna að á lyflækninga-
deildum er algengi óráðs um 20-30% og 
meðal skurðsjúklinga er það 10 -50%. 
Hlutfall sjúklinga sem greinast með óráð 

Höfundur: Aðalheiður  
Þorbergsdóttir

Leiðbeinandi: Guðrún 
Hildur Ragnarsdóttir

Fjölbrautaskólinn við Ár-
múla, HJÚK3LO03, 2016

inni á heilbrigðisstofnunum er því ansi 
hátt og einhverra hluta vegna er það 
oft vangreint vandamál. Verið getur að 
einkennunum sé ruglað saman við heila-
bilun sem ósjaldan fylgir hækkandi aldri 
og því oft ranglega greint.

Einkenni óráðs
Helsta einkenni óráðs er truflun á 

meðvitund einstaklings þ.e. skyndileg 
breyting á meðvitund og getur hún verið 
sveiflukennd yfir sólarhringinn, skyn-
áreiti brenglast og því geta fylgt miklar 
skapsveiflur. Önnur einkenni eru truflun 
á vitrænni, líkamlegri og félagslegri 
getu sem kemur fram í skertri athygli í 
t.d. samræðum, lítilli verkvitund, tak-
markaðri rýmisgreind eða hugsanlegri 
einangrun. Viðkomandi á því mjög erfitt 
með að sinna athöfnum daglegs lífs. 

Óráð getur komið fram í ofvirkni eða 
vanvirkni eða blöndu af hvoru tveggja. 
Ofvirkni lýsir sér oft í því að einstakl-
ingurinn hefur mikla hreyfiþörf, hann 
er ör, pirraður og órólegur, er jafnvel 
með ofskynjanir, á erfitt með að halda 
einbeitingu og er hræddur. Vanvirkni er 
eins og orðið gefur til kynna vangeta til 
athafna, fólk dregur sig í hlé, málrómur 
verður lægri og hægari, lítil sem engin 
þörf fyrir tjáskipti, sinnuleysi, áhugaleysi 
og þreytulegt yfirbragð.

Þeir sem eru í mestri hættu á að fá óráð 
eru einstaklingar sem orðnir eru 65 ára, 
hafa nýlegt mjaðmarbrot, vitræna skerð-
ingu, eru með sýkingu, glíma við alvarleg 
veikindi eða eru að koma úr skurðaðgerð. 
Fleiri þættir sem einnig geta ýtt undir 
óráð hjá sjúklingi eru m.a. verkir, vökva-
skortur, hægðatregða, súrefnisskortur, 
ýmis lyf og auka- og milliverkanir lyfja, 
næringarástand, langvarandi svefnleysi, 
skert sjón og/eða heyrn, þvag- og æða-
leggir eða önnur inngrip með slöngum. 
Sjúklingur með óráð þjáist af mikilli 
vanlíðan og það sama má segja um 
aðstandendur hans. Óráð er ástand sem 
taka þarf alvarlega og bregðast fljótt við. 

Aðalheiður Þorbergsdóttir, höfundur ritgerðar-
innar.
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Óráð er algengt og alvarlegt 
vandamál á heilbrigðisstofn-

unum og hefur í för með 
sér ótal fylgikvilla og hærri 

dánartíðni

Það getur hæglega leitt til þess að ein-
staklingur tapi hratt færni sinni, bæði 
andlegri og líkamlegri, hafi aukna þörf 
fyrir heilbrigðisþjónustu, þurfi á stofn-
anavistun að halda eða að það valdi 
ótímabærum dauða hans.

Mat og greining
Læknar stoppa yfirleitt ekki lengi við 

hjá sjúklingi svo erfitt getur verið fyrir 
þá að greina óráð. Hjúkrunarfræðingar 
eyða meiri tíma með sjúklingnum og 
aðstandendum hans og því mun auð-
veldara fyrir þá að greina og meta óráð. 
Ef grunur er um óráð eru helstu áhættu-
þættirnir sem taldir voru upp hér að ofan 
skoðaðir. Það þarf að vera vakandi fyrir 
einkennum óráðs, skoða sjúkrasögu og 
yfirfara lyfjanotkun viðkomandi. Taka 
þarf öll lífsmörk, prufur og sýni og reyna 
að finna orsök svo meðferð geti hafist 
sem fyrst. Erfiðara er að greina óráð hjá 
þeim sem eru með skerta vitræna getu 
fyrir. Mikilvægt er að útiloka að um sé 
að ræða heilabilun og því nauðsynlegt 
að hafa aðstandendur með í ráðum, þeir 
þekkja sjúklinginn vel og geta gefið heil-
brigðisstarfsfólki upplýsingar er varða 
andlegt ástand hans og eins hvort um sé 
að ræða nýlega breytingu á meðvitund 
og/eða vitrænni getu. Meðhöndlun 
skal þó alltaf miðast við að um sé að 
ræða óráð eða þar til annað kemur í 
ljós. Skimunar- og greiningartæki á borð 
við DOS, CAM, CAM-ICU, NEECHAM 
og 4AT eru talsvert mikið notuð hér á 
landi við mat á óráði og hafa gagnast 
vel. DOS er oft notað til að greina fyrstu 
einkenni óráðs. CAM er talið áreiðanleg-
asta greiningartækið og þykir gefa bestu 
heildarmyndina. CAM-ICU er mest notað 
á gjörgæsludeildum og á vöknun eftir 
aðgerðir. NEECHAM prófið er í þremur 
hlutum og mælir andlega og líkamlega 
þætti sem og lífsmörk einstaklings og er 
það aðallega notað á skurðdeildum. 4AT 
er fljótlegt og einfalt í notkun en þar er 
einungis skimað eftir vitrænni skerðingu 
og óráði.

Læknar eða hjúkrunarfræðingar sjá um  
greininguna og hún byggir á spurningum, 
samtölum við sjúkling og athygli starfs-
mannsins. Skjólstæðingur þarf að svara 
ákveðnum spurningum á meðan starfs-
maður gefur honum gaum þ.e. fylgist 
með athygli hans og viðbrögðum. Gefin 
eru stig fyrir hvert svar og niðurstaðan 
ræðst svo af fjölda stiga. Ef hættan á óráði 
er mikil hjá einstaklingnum er eðlilegt að 
skima fyrir einkennum á hverjum degi 

eða oft á dag ef þurfa þykir. 
Þrátt fyrir að til séu góð greiningar- 

og skimunartæki þá er óráð meðal 
aldraðra algengt og vangreint vandamál 
á heilbrigðisstofnunum. 

Helstu hjúkrunarverkefni 
Að mörgu þarf að huga þegar kemur að 

hjúkrun aldraðra m.t.t. óráðs. Það er því 
ögrandi verkefni og þverfagleg samvinna 
ákjósanleg til að viðkomandi fái þá 
hjúkrun og umönnun sem gagnreyndar 
aðferðir segja til um hverju sinni til að 
viðhalda færni sinni og getu til athafna 
daglegs lífs. Hjúkrunarfagfólk þarf að 
vera vakandi fyrir orsökum, áhættu-
þáttum og skima eftir einkennum eins oft 
og þörf er á miðað við ástand sjúklings og 
vita hvernig á að bregðast við þeim fjöl-
mörgu einkennum sem geta komið fram 
hjá sjúklingi með óráð. Góð samvinna 
við sjúkling sem og aðstandendur er 
mikilvæg til að fá greinagóðar upplýs-
ingar um viðkomandi. Nauðsynlegt er að 
skrá í skráningarkerfið Sögu allt sem gert 
er svo hægt sé að fylgjast vel með fram-
vindu mála.

Hér að neðan verður farið nánar yfir þá 
þætti sem hafa þarf í huga við hjúkrun 
sjúklinga með óráð og meðhöndlun 

þeirra mörgu einkenna sem þetta heil-
kenni hefur í för með sér og áhrif þeirra á 
einstaklinginn.

Fyrirbyggjandi meðferð: Hér kemur 
þekking hjúkrunarfagfólks að góðu gagni. 
Að það viti hvað sjúklingar eru í mestri 
áhættu og gera viðeigandi ráðstafanir 
til að koma í veg fyrir að sjúklingur fái 
óráð með öllum tiltækum ráðum. Koma 
fram við skjólstæðing af virðingu og taka 
tillit til þarfa hans, persónu, lífssögu og 
virða sjálfsákvörðunarrétt hans. Fylgjast 
reglulega með lífsmörkum þ.e. mæla 
blóðþrýsting, púls, öndun, hita og súr-
efnismettun. Meta verki á þar til gerða 
verkjaskala. Eiga samtal við skjólstæðing 
og athuga áttun með einföldum spurn-
ingum. Skoða sjúkrasögu hans, tala við 
aðstandendur, yfirfara lyfjagjöf, fylgjast 
með því hvort um sé að ræða einkenni 
sýkinga og taka þær prufur sem þarf. 
Passa upp á að sjúklingur sé með tennur, 
gleraugu, heyrnartæki og það sem til-
heyrir honum og hann þarf til daglegra 
nota ef hann er ekki fær um að sjá um það 
sjálfur. Aðstoða hann við ADL eins og 
þarf, hlusta, skoða og efla viðkomandi til 
sjálfhjálpar.

Umhverfi: Röskun á umhverfi eins 
flutningur milli stofnana, jafnvel milli 
herbergja veldur oft streitu hjá öldruðum 
og getur leitt til óráðs svo íhuga þarf 
vandlega allar breytingar. Mikilvægt er 
að vel sé tekið á móti viðkomandi. Rólegt 
og heimilislegt umhverfi hefur góð áhrif 
á langflesta svo það þarf að leggja mikið 
upp úr því að þeim finnist þeir velkomnir 
og líði vel á nýjum stað. Aðrir umhverf-
isþættir sem geta framkallað óráð eru 
m.a. langtímadvöl á gjörgæsludeild sem 

„Ég sé ekkert því til fyrirstöðu að sjúkraliðum verði í náinni framtíð einnig falið að skima eftir 
óráði hjá skjólstæðingum með þar til gerðum greiningatækjum þar sem umönnun sjúklinga og 
samskipti við aðstandendur er að miklu leyti í þeirra höndum.“ Myndin er af nýja hjúkrunar-
heimilinu á Egilsstöðum.
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yfirleitt er erfitt að ráða við og notkun 
fjötra. Fjötra ætti ekki að nota fyrr en 
önnur úrræði eru fullreynd og þá með 
samþykki sjúklings sjálfs eða ættingja 
hans. Hvetjum ættingja og vini til heim-
sókna, gott samstarf við aðstandendur 
er nauðsynlegt svo sjúklingur nái frekar 
áttun og að honum líði vel og eins getur 
upplýsingagjöf aðstandenda til starfs-
manna hjálpað mikið. Það veitir hinum 
aldraða öryggi ef bankað er upp á hjá 
honum annað slagið og þá ekki bara í 
þeim tilgangi að athuga hvernig hann 
hefur það heldur einnig til að spjalla um 
daginn og veginn. Best er að hafa reglu 
á matmáls- og kaffitímum, skipulag á 
daglegri rútínu og  óþarfa áreiti í lágmarki. 
Til að auka áttun þarf að gera greinarmun 
á degi og nóttu með því t.d. að draga 
frá gluggatjöldum á morgana og fyrir á 
kvöldin. Hafa góða lýsingu yfir daginn 
og dimmt að nóttu en þó næturljós sem 
auðveldar viðkomandi að komast fram úr 
rúmi og á salerni. Tryggja þarf að bjalla sé 
alltaf við höndina svo sjúklingur geti með 
góðu móti náð í starfsfólk. Fleira sem gæti 
hjálpað við áttun er stórt dagatal eða tafla 
fyrir framan rúm sem hægt væri að skrifa 
á dagsetningu, vikudag, ártal og fleiri 
upplýsingar. Hafa stóra klukka á vegg í 
svefnherbergi svo sjúklingur viti hvað 
tímanum líði. Merkingar auka áttun því 
mætti merkja herbergi/stofu með nafni 
viðkomandi. En einnig ætti önnur aðstaða 
að vera merkt svo sem salerni, setustofa 
og matsalur svo eitthvað sé nefnt.

að gera léttar æfingar bæði sitjandi eða 
standandi. Hreyfing styrkir vöðva, eykur 
úthald, léttir lund og stuðlar að meiri 
þarmahreyfingum svo hún er mikilvægur 
þáttur í bata sjúklinga. Losa þarf fólk sem 
fyrst við hluti sem hefta hreyfingu eins og 
slöngur, þvagleggi og línur en einnig til 
að koma í veg fyrir byltur. Sjúkraþjálfun, 
iðjuþjálfun og/eða hvers konar afþreying 
er einnig æskileg til að efla einstaklinginn.

Langvarandi svefnleysi getur fram-
kallað óráð. Hvíld og góður svefn eru 
því nauðsynleg og ýmislegt er hægt að 
gera til að bæta svefn og auðvelda fólki 
að ná slökun kvöldin. Það má t.d. bjóða 
upp á nudd fyrir svefninn, hitapoka á 
aum svæði eða ef sjúklingi er kalt og 
eitthvað heitt að drekka, fleiri kodda 
eða auka teppi, hlusta á ljúfa tónlist eða 
eyrnatappa til minnka umhverfishljóð. 
Það er góð regla að hafa svefnvenjur í 
föstum skorðum, það dregur úr streitu og 
minnkar þar með hættuna á óráði. 

Næringarástand: Ef sjúklingur nærist 
illa eða á erfitt með að nærast þarf að finna 
orsakir þess. Að baki geta legið einfaldar 
skýringar sem auðvelt er að leysa eins 
og t.d. kyngingarerfiðleikar, tannheilsu 
ábótavant, munnþurrkur, maturinn ólyst-
ugur, ekki að skapi viðkomandi eða að 
skipta þurfi út venjulegum mataráhöldum 
fyrir önnur sem henta betur. Einnig er 
hægt að leita til næringarfræðings sem 
aðstoðar við að reikna út næringarþörf og 
kemur með hugmyndir að mataræði.  

Vökvaskortur er algeng orsök óráðs svo 
halda þarf að fólki vökva til að koma í veg 
fyrir vefjaþurrk. Ef það gengur ekki þá 
þarf að gefa vökva í æð.  Þorstatilfinning 
minnkar með aldrinum svo aldraðir eru í 
meiri hættu á ofþornun. Fylgjast þarf náið 
með vökva- og fæðuinntekt og útskilnaði 
úrgangsefna til að fyrirbyggja vökvaskort 
og vannæringu. Það er gert með því að 
halda skrá um fæðu, vökva og úrgang 
og/eða vigta einstaklinginn daglega. 
Einnig þarf að fylgjast með einkennum 
hægðatregðu sem getur verið afleiðing 
lyfjagjafar og gefa þá hægðalosandi lyf 
með. 

Sjúkdómar og líkamlegt ástand: 
Margir sjúkdómar ýta undir hættu á 
óráði sem og sýkingar eins og þvagfæra-
sýkingar, sýkingar í kjölfar skurðaðgerða 
og lungnabólga. Hafa þarf í huga að 
fjarlægja þvagleggi, slöngur og snúrur 
um leið og unnt er til að minnka lýkur á 
sýkingu. Fylgjast þarf vel með einkennum 
sýkinga, skoða skurðsár með tilliti til 
roða, hita og útlits, mæla líkamshita og 

„Læknar stoppa yfirleitt ekki lengi við hjá sjúklingi svo erfitt getur verið fyrir þá að greina óráð.“ 
Myndin er af Landspítalanum.

Vökvaskortur er algeng 
orsök óráðs svo halda þarf að 
fólki vökva til að koma í veg 

fyrir vefjaþurrk

Hreyfing, hvíld og svefn: Ein afleiðing 
óráðs getur verið rúmlega og/eða mikil 
seta sem eykur þá m.a. áhættu á líkam-
legri og andlegri hrörnun, vannæringu, 
þrýstingssárum, byltum og einangrun. 
Hreyfing er allra meina bót svo hvetja þarf 
til hreyfingar eins og hægt er og ganga 
með viðkomandi ef þess þarf. Passa þarf 
upp á að hjálpartæki eins og göngugrind 
eða stafur séu með í för ef viðkomandi 
þarf á þeim að halda. Fara úr rúmi og í 
stól á matmálstímum ef sjúklingur er ekki 
fær um gang. Kenna má hvernig hægt er 

„Þrátt fyrir að til séu góð greiningar- og skim-
unartæki þá er óráð meðal aldraðra algengt og 
vangreint vandamál á heilbrigðisstofnunum.“ 
Myndin er af Sóltúni í Reykjavík.
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taka þvagsýni. Helstu sjúkdómar sem 
gera fólk móttækilegra fyrir óráði eru 
hjartasjúkdómar, samverkandi langvinnir 
sjúkdómar, taugasjúkdómar, krabbamein, 
langvinn nýrnabilun og áfengismis-
notkun. Afleiðingar þeirra geta verið m.a. 
truflanir í súrefnisflutningi, breytingar 
á blóðþrýstingi, súrefnisskortur í blóði, 
ójafnvægi í vökva- og saltbúskap eða 
vítamínskortur. Skoða þarf sjúklinga 
reglulega með tilliti til þessara þátta. 

Verkir og lyfjagjöf: Verkir eru einn áhættu-
þáttur óráðs og þá þarf að meta hverju sinni 
á t.d. NRS kvarða eða VAS-skala. Fylgjast 
þarf með hreyfingum, hegðun og yfirbragði 
sjúklings ef hann er ekki fær um að tjá sig 
um verkina. Þar sem verkir eru huglægir 
og þolmörk fólks mismunandi þá getur oft 
verið erfitt að meta verki en takmarkið er 
ávallt að gera skjólstæðing verkjalausan. Til 
að draga úr verkjum og þörfinni fyrir verkja- 
og kvíðastillandi lyf sem og svefnlyf er hægt 
að nota óhefðbundnar meðferðir. Hægt er að 
bjóða upp á eins og áður hefur verið nefnt, 
t.d. hitapoka, kalda bakstra, nudd, snertingu, 
tónlist eða afþreyingu sem dreifir huganum.

Vegna hrörnunar líkamans bregst líkami 
aldraðra ekki eins við og líkami yngra fólks, 
aldraðir eru því viðkvæmari fyrir ýmsum 
breytingum eins og t.d. breytingum á 
lyfjagjöf eða því að missa úr lyfjagjöf 
svo það þarf að fara varlega í allar lyfja-
breytingar og passa upp á að lyf séu tekin 
á réttum tíma. Fjöllyfjanotkun, milli- og 
aukaverkanir lyfja og lyf sem vinna gegn 
kólínvirkum efnum eru talin geta orsakað 
óráð. Hjá einstaklingum sem greindir eru 
með óráð er lyfjum oft fækkað eins og unnt 
er og lyfjameðferð endurskoðuð. Meðferð 
við óráði er  skipt í tvo flokka, með eða án 
lyfjagjafar, sem notaðar eru í sitt hvoru 
lagi eða þeim blandað saman að einhverju 
leyti. Meðferð án lyfjagjafar er æskilegri ef 
hægt er og meðferð með lyfjagjöf er frekar 
notuð í tilfellum þar sem sjúklingur getur 
hugsanlega skaðað sjálfan sig eða aðra og 
þá aðeins í skamman tíma.

Forvarnir 
Forvarnir felast fyrst og fremst í fræðslu 

fyrir heilbrigðisstarfsfólk, sjúklinga og 
aðstandendur. Þær byggja einnig á því 
að greina þá sem eru í aukinni hættu 
vegna áhættuþátta sem vitað er að ýta 
undir óráð. Auðveldara er að fyrirbyggja 
óráðsástand en að takast á við afleiðingar 
þess og koma má í veg yfir alvarlegar 
afleiðingar fyrir sjúklinginn sem og 
aukinn kostnað fyrir heilbrigðiskerfið 
með forvörnum. Snemma á síðasta ári gaf 

Landspítalinn út klínískar leiðbeiningar 
fyrir heilbrigðisfagfólk um greiningu, 
meðferð og forvarnir við óráði í því skyni 
að draga út tíðni óráðs innan sjúkra-
stofnana. Það er nauðsynlegt að starfsfólk 
á heilbrigðisstofnunum styðjist við þau 
greiningar- og skimunartæki sem til eru, 
þekki hugsanlegar orsakir og einkenni 
óráðs og nýti faglega þekkingu sína til að 
greina og meðhöndla það.

Alvarlegt vandamál
Óráð er algengt og alvarlegt vandamál 

á heilbrigðisstofnunum og hefur í för með 
sér ótal fylgikvilla og hærri dánartíðni. 
Aldraðir og sjúklingar með skerta vitræna 
getu eru sérstaklega viðkvæmir fyrir óráði 
en hár aldur og heilabilun valda því að óráð 
er í mörgum tilfellum ranglega greint. Það 
eru án efa margar skýringar fyrir vangrein-
ingu á óráði og þekkingarleysi er líklega ein 
þeirra. Vera má að mikið álag á heilbrigðis-
starfsfólki, mannekla og niðurskurður til 
heilbrigðismála sé hluti af vandamálinu. 
Ég sem heilbrigðisstarfsmaður fer ekki 
varhluta af því. 

Spurningin sem sett var fram í upp- 

hafi þessa verkefnis er svohljóðandi: 
„Hvaða aðferðum er hægt að beita til að 
draga úr hættunni á óráði hjá öldruðum 
innan veggja heilbrigðisstofnana?“ Þær 
aðferðir sem hægt er að beita eru fyrst 
og fremst fræðsla og betri menntun sem 
skilar sér í aukinni þekkingu fagfólks á 
orsökum, einkennum og meðferð við 
óráði. Klínískar leiðbeiningar um óráð 
sem hópur fagfólks á Landspítalanum 
vann og eru nú aðgengilegar á heima-
síðu spítalans eru settar fram með það að 
markmiði að fagfólk tileinki sér fagleg 
vinnubrögð og skimi eftir óráði þegar 
ákveðnir þættir eru til staðar hjá sjúkl-
ingi. Markviss notkun þeirra er líkleg til 
að skila sér í fækkun á óráðstilfellum. 

Ég sé ekkert því til fyrirstöðu að sjúkra-
liðum verði í náinni framtíð einnig falið 
að skima eftir óráði hjá skjólstæðingum 
með þar til gerðum greiningatækjum þar 
sem umönnun sjúklinga og samskipti við 
aðstandendur er að miklu leyti í þeirra 
höndum. Heilbrigðisstarfsfólk þarf að 
sinna starfi sínu af alúð og kærleika, nýta 
faglega þekkingu sína, vera lausnarmiðað 
og hafa jákvæðni og léttleika að leiðarljósi 
í hjúkrun og umönnun sjúklinga. Góð 
samskipti við sjúklinga og aðstandendur 
þeirra eru lykillinn að farsælu samstarfi. 
Það þarf jafnframt að huga vel að eigin 
heilsu til að vera betur í stakk búið til að 
takast á við þau erfiðu verkefni sem oft 
bíða í vinnunni. 

„Röskun á umhverfi eins og flutningur milli stofnana, jafnvel milli herbergja veldur oft streitu hjá 
öldruðum og getur leitt til óráðs svo íhuga þarf vandlega allar breytingar.“ Myndin er af Hrafnistu 
í Reykjavík.

Góð samskipti við sjúklinga 
og aðstandendur þeirra eru 

lykillinn að farsælu samstarf



24  SJÚKRALIÐINN OKTÓBER 2017

M E N N T A M Á L

Ný úttekt Ríkisendurskoðunar

Ekki staðið við fyrir-
heit um starfsnám

Nemendum verk- og starfsnámsbrauta fækkaði um 7% frá námsárinu 2008-09 til námsársins 2014-
15 þrátt fyrir markmið um eflingu starfsnámsins.

Þrátt fyrir áralöng fyrirheit um að 
efla starfsnám á framhaldsskólastigi 
hafa aðgerðir stjórnvalda ekki skilað 
þeim árangri sem stefnt var að þegar 
lög nr. 92/2008 um framhaldsskóla 
voru samþykkt, segir í nýrri úttekt 
Ríkisendurskoðunar á starfsmenntun á 
framhaldsskólastigi.

Með nýju lögunum átti m.a. að efla 
verknám og ná fram sterkara samstarfi 
skóla, vinnustaða og atvinnulífsins í 
heild. Lögin áttu að verða starfsréttinda-
námi til framdráttar og opna skólum 
leið til að efla starfsnám og nám tengt 
þjónustugreinum. Það hefur ekki gengið 
eftir. Miðað við skólaárið 2014–15 hafði 
nemendum verk- og starfsnámsbrauta 
fækkað um 7% frá vetrinum 2008–09 
og brautskráningum þeirra fækkað um 
18%. Á sama tímabili varð lítil sem engin 
breyting á hlutfalli skráðra nemenda á 
verk- og starfsnámsbrautum af heildar-
fjölda framhaldsskólanema, þeir voru að 
jafnaði um 30–32% þeirra.

Meginniðurstöður Ríkisendurskoðunar 
eru þessar:
• Markmið um öflugra starfsnám hafa 

ekki náðst. 
• Ekki unnið markvisst að umbótum.
• Mikil fjöldi kemur að skipulagi og 

stjórnsýslu starfsnáms. 
• Nauðsynlegt að efla og samræma 

starfsemi starfsgreinaráða. 
• Meirihluti námsbrautarlýsinga 

starfsnáms óstaðfestur.
• Vantar skýra leiðsögn um nám á 

vinnustað.
• Huga þarf að stöðu Vinnustaðanáms- 

sjóðs.
• Skortur á faglærðu fólki í mörgum 

atvinnugreinum.

Starfsnám stendur höllum 
fæti

Á undanförnum árum hafa stjórnvöld 
menntamála unnið að áætlunum um 
aðgerðir á grundvelli þeirra áhersluatriða 

sem sett voru fram í Hvítbók um 
umbætur í menntun (2014). Samkvæmt 
upplýsingum Ríkisendurskoðunar hefur 
þeim þó ekki verið hrundið í fram-
kvæmd með skipulögðum hætti. Að 
mati stofnunarinnar hljóta ómarkviss 
stefnumörkun og ófullnægjandi aðgerðir 
stjórnvalda að eiga umtalsverðan þátt 
í því að starfsnám stendur enn höllum 
fæti.

Stjórnsýsla starfsmenntunar á fram-
haldsskólastigi er umfangsmikil og 
flókin. Hafa verður í huga að þetta nám 
krefst að jafnaði þjálfunar eða náms á 
vinnustað og kallar á skilvirka samvinnu 
atvinnulífs, faggreina og skóla. Til að 
sú samvinna sé farsæl verða allir aðilar 
að vinna að sama markmiði, ábyrgðar-
skipting þarf að vera skýr og ferlar og 
ákvarðanir að vera gagnsæ.

Ný aðalnámskrá fyrir framhalds-
skóla tók gildi 16. maí 2011 á grundvelli 
nýrra laga um framhaldsskóla. Stefnt 
var að því að hún yrði að fullu komin 

til framkvæmda 1. ágúst 2015 en hvað 
varðar starfsnám telur Ríkisendurskoðun 
að því markmiði sé ekki náð. Í lögunum 
segir t.d. að forsenda þess að nemandi 
útskrifist með starfsréttindapróf frá 
framhaldsskóla sé að hann hafi lokið 
námi með fullnaðarárangri samkvæmt 
námskrá og staðfestri námsbrautarlýs-
ingu. Í janúar 2017 höfðu einungis níu 
af rúmlega 100 námsbrautum sem telja 
má til starfsnáms hlotið staðfestingu 
og fimm til viðbótar biðu staðfestingar. 
Því er ljóst að meirihluti starfsnáms á 
framhaldsskólastigi fer nú fram á óstað-
festum námsbrautum.

Ábyrgð skóla á námi og 
þjálfun

Ríkisendurskoðun telur brýnt að 
aðalnámskrá framhaldsskóla veiti þá 
leiðsögn um tilgang og markmið skóla-
starfsins sem henni er ætlað að veita. 
Benda má á að þótt nemendur í verk- og 
starfsnámi þurfi að ljúka hluta námsins 
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Kápa þriðja bindisins.

Ný kennslu-
bók um hjúkr-

un aldraðra
Hjúkrun – 3. þrep (Hjúkrun aldraðra) 

er þriðja bókin í ritröð kennslubóka í 
hjúkrun, sem er þýdd og staðfærð úr 
kennslufræði í hjúkrunargreinum frá 
danska forlaginu Munksgaard.

Fyrri hluti þriðju bókarinnar er helgaður 
umfjöllun um öldrun, heilbrigðisþjónustu 
aldraðra og þau matstæki sem notuð 
eru innan öldrunarhjúkrunar. Í kjölfarið 
fylgir umfjöllun um sértæk vandamál og 
sjúkdóma, bæði frá sjónarhorni aldraðra 
og aðstandenda þeirra. Sérstök umfjöllun 
er um áföll og sorg, líknarmeðferð og 
líknarhjúkrun. Virkni og endurhæfingu 
aldraðra eru einnig gerð skil ásamt hreyf-
ingu og næringarþörf.

Í síðari hluta bókarinnar er varpað ljósi á 
hlutverk, verkefni og ábyrgð fagaðila sem 
sjá um umönnun aldraðra, auk umfjöll-
unar um lögræði og sjálfsákvörðunarrétt, 
nauðung og valdbeitingu. Að lokum er 
fjallað um þætti sem snúa að umönnunarað-
ilum og vinnuaðferðum þeirra.

Ritstjórar frumútgáfunnar eru Jette 
Nielsen og Else Lykke. Ritstjóri íslensku út-
gáfunnar er Aðalbjörg Stefanía Helgadóttir. 
Þýðandi er Jóna Dóra Óskarsdóttir. Faglegan 
yfirlestur önnuðust Ása Einarsdóttir og 
Guðrún Hildur Ragnarsdóttir.

Bókin er 405 blaðsíður að stærð. Útgefandi 
er Iðnú.

S T U T T F R É T T I R

Tvö ný
orlofshús

á Akureyri
Breytingar eru að verða á orlofs-

eignum félagsins á Akureyri. 
Orlofssjóður hefur selt húsið við 
Hamratún og keypt tvö 108 fermetra 
orlofshús á svæði sem heitir Hálönd, 
sem er við rætur Hlíðarfjalls. Búið er 
að taka við öðru húsinu en hitt verður 
afhent í nóvember.

Húsið við Hamratún verður afhent 
nýjum eigendum í nóvember þannig 
að ekki koma eyður í leigu húsa hjá 
félaginu á Akureyri.

Á vegum félagsins hafa tveir sjúkra-
liðahópar farið til Spánar þetta árið, 
annar í maí og hinn í september. Báðar 
ferðirnar gengu í alla staði frábær-
lega og allir komu heilir og sælir heim. 
Uppselt var í ferðirnar og sjúkraliðar á 
biðlista. 

Í sumar var farin ferð um hálendið 
sem heppnaðist virkilega vel, gott veður 
og góður hópur sem naut fegurðar 
hálendisins.

Útleiga orlofskosta gekk mjög vel í 
sumar og nýttu sjúkraliðar orlofshúsin 
og aðra kosti mjög vel þetta sumarið.

Ný heimasíða 
Framvegis

Framvegis miðstöð símenntunar 
hefur opnað nýja heimasíðu þar sem 
hægt er að skrá sig á þau sjúkraliða-
námskeið sem í boði eru á haustmisseri 
2017.

Fimmtán námskeið eru á dagskránni 
fyrir sjúkraliða nú haust. Sum eru þegar 
hafin en önnur hefjast ekki fyrr en eftir 
útkomu þessa tölublaðs Sjúkraliðans. 

Sjá nánar á www.framvegis.is

Annað nýju húsanna á Akureyri.

á vinnustað veita hvorki gildandi lög og 
reglur né aðalnámskrá skýra leiðsögn 
eða viðmið um þann þátt námsins. 
Nemendur bera í raun sjálfir ábyrgð á 
að finna sér vinnustað og/eða meistara 
til að ljúka námi sínu. Að því er ekki 
alltaf hlaupið. Ríkisendurskoðun hvetur 
mennta- og menningarmálaráðuneyti 
til að kanna kosti þess að skólum verði 
í auknum mæli falin ábyrgð á námi og 
þjálfun á vinnustöðum. Þá er að mati 
stofnunarinnar til mikils að vinna að 
áherslum aðalnámskrár um eðlismun 
þjálfunar og náms á vinnustað og 
að námsferilsbókum verði tryggður 
traustari grundvöllur í lögum og reglum. 

Til að stjórnvöld færist nær því 
markmiði að efla stöðu starfsnáms og 
gera hana jafngilda öðrum námsleiðum 
á framhaldsskólastigi þarf að mati 
Ríkisendurskoðunar að huga að stöðu 
Vinnustaðanámssjóðs. Sjóðurinn hefur 
starfað síðan 2012 og er honum ætlað að 
styrkja fyrirtæki og stofnanir sem taka að 
sér þjálfun og menntun starfsnámsnema 
á vinnustað. Sækja þarf um styrk vegna 
hvers nemanda sem gerður er samn-
ingur við og fer fjárhæð styrksins eftir 
bolmagni sjóðsins hverju sinni og fjölda 
umsókna. Sjóðnum er ekki tryggður 
fastur tekjustofn en er veitt fé úr ríkis-
sjóði. Framlögin voru nánast óbreytt frá 
stofnun sjóðsins fram til ársins 2015, þ.e. 
um 150 m.kr. á ári. Í fjárlögum síðustu 
tveggja ára hafa sjóðnum verið veittar 
245 m.kr. árlega. Það reyndist nauðsyn-
legt m.a. vegna þess að með aukinni 
sókn í sjóðinn lækkaði sá styrkur sem 
veittur var með hverjum nemanda. Á 
síðari hluta ársins 2015 var styrkurinn 
um 5.000 kr. á viku fyrir hvern nemanda 
en hafði verið 17.000 kr. á viku árið 2012 
þegar 113 vinnustöðum var úthlutað fé 
í fyrsta sinn vegna 352 nemenda. Árið 
2016 fengu 136 vinnustaðir úthlutað 
styrk vegna náms og þjálfunar 668 
nemenda. 

Ríkisendurskoðun hvetur stjórnvöld 
til að sækja fastar að þeim markmiðum 
sem sett hafa verið um öflugri starfs-
menntun með því að marka skýra stefnu, 
einfalda stjórnskipulag og tryggja mark-
vissa notkun fjármuna. Þar að auki 
leggur stofnunin áherslu á að með mark-
vissri náms- og starfsráðgjöf á bæði 
grunn- og framhaldsskólastigi má draga 
úr brotthvarfi, aðstoða nemendur við að 
finna sér nám við hæfi og mögulega efla 
ímynd og aðsókn að starfsnámi, segir í 
skýrslunni.
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Heilbrigðisstofnun Vestfjarða

Margir sjúkraliðar

Sjúkraliðar á Heilbrigðisstofnun Vestfjarða á Ísafirði, frá vinstri: Hermann Grétar Jónsson, Linda Björk Óskarsdóttir, Ingibjörg Heba Halldórsdóttir, 
Helga Rebekka Stígsdóttir, Jóhanna Guðrún Þórðardóttir, Sigurbjörg Kjartansdóttir, Guðlaug Ingibjörg Sveinbjörnsdóttir, Heiðrún Björnsdóttir, Sig-
ríður Jónsdóttir, Marý Karlsdóttir, Heba Dís Þrastardóttir, Halldóra Magnúsdóttir og Sólveig Guðnadóttir,

Þau sitja í stjórn Sjúkraliðadeildar Vestfjarða, frá vinstri: Hermann Grétar Jónsson meðstjórn-
andi, Linda Björk Óskarsdóttir varaformaður, Helga Rebekka Stígsdóttir  gjaldkeri og Jóhanna 
G. Þórðardóttir, formaður. Á myndina vantar einn stjórnarmanna, Ólafíu Sif Magnúsdóttur ritara.

 „Það er mikill kostur að þurfa ekki að 
flytja eitthvað annað til að fá menntun 
eða starf,“ sögðu sjúkraliðar á Ísafirði í 
spjalli við tíðindamenn Sjúkraliðans, en 
óvenju margir sjúkraliðar eru starfandi 
hjá Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, Hvest.

Margir sjúkraliðar hafi fengið menntun 
sína á sjúkraliðabraut Menntaskólans á 
Ísafirði, en aðrir hafa menntað sig í öðrum 
landshlutum og flutt vestur á firði.

Sá sjúkraliði á Hvest sem hefur lengstan 
starfsaldur hóf störf sem sjúkraliði árið 
1969, eða fyrir 48 árum síðan. Nokkrir hafa 
starfað fyrir vestan í tvo áratugi eða meira, 
en ungir sjúkraliðar bætast einnig í hópinn. 
Og nokkuð er um að starfsfólk taki sjúkra-
liðanám með vinnunni. Tveir karlmenn eru 
í hópi sjúkraliða fyrir vestan.

Sumir sjúkraliðar fyrir vestan vinna á 
bráðadeild sjúkrahússins, á heilsugæslunni 
og við heimahjúkrun, en flestir eru á hjúkr-
unarheimilinu sem tók til starfa árið 2016.

„Það er dásamlegt að vinna í þessari nýju 
byggingu,“ segja sjúkraliðarnir á Eyri. „Við 
fáum að njóta okkar í starfi því okkur er 
treyst svo vel, og það eru allir vinir hérna.“

Félagslífið
Það hafa verið nokkrar sveiflur í félagslífi 

sjúkraliða á Ísafirði, en þeir gera þó ýmislegt 
saman og taka líka þátt í sameiginlegum 
uppákomum starfsmannafélags Hvest.

„Okkur finnst mjög gaman að gera 
eitthvað saman,“segja sjúkraliðarnir.

Sem dæmi um félagslíf sjúkraliða má 
nefna sameiginlega ferðir, litlu jólin, 
mælingar niðri í bæ á Evrópudegi sjúkra-
liða og fræðslufundir með fyrirlesara.

Starfsmannafélag Heilbrigðisstofnun-
arinnar hefur einnig verið með öfluga 
starfsemi að undanförnu og setti upp 
viðburðadagatal þar sem gert er ráð 
fyrir einum atburði á mánuði og þeir 
eru yfirleitt vel sóttir af sjúkraliðum sem 
öðrum starfsmönnum. Næsti viðburður 
félagsins er óvissuferð til Patreksfjarðar 
í október.

Heilbrigðisstofnunin efnir einnig til árs-
hátíðar og jólahlaðborðs.
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„Sjúkraliðar eru 
gulls ígildi“
segir Kristín B. Albertsdóttir forstjóri Hvest

 „Það kom mér skemmtilega á óvart 
þegar ég kom hingað vestur hversu margir 
sjúkraliðar störfuðu hjá stofnuninni,“ 
segir Kristín B. Albertsdóttir, forstjóri 
Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða. „Ég segi 
alltaf að sjúkraliðar eru gulls ígildi og sér-
staklega á hjúkrunarsviðinu því þar eru 
sjúkraliðar ómissandi. Við erum líka með 
sjúkraliða inni á heilsugæslu þar sem þeir 
nýtast afskaplega vel.“

Sjúkraliðinn heimsótti stofnunina 
nýverið og ræddi um starfsemi stofnunar-
innar við sjúkraliða og yfirmenn þeirra.

Kristín  tók við forstjórastarfinu á Ísafirði 
1. nóvember í fyrra. Hún var áður forstjóri 
Heilbrigðisstofnunar Austurlands frá árinu 
2013. Hún lauk prófi í hjúkrunarfræði frá 
Háskóla Íslands árið 1987 og MA-prófi í 
lögfræði frá sama skóla árið 2008 og hefur 
langa reynslu af störfum innan heilbrigðis-
kerfisins, en vann einnig við lögfræðistörf í 
nokkur ár.

„Ég tel að þessi blanda menntunar, hjúkr-
unarfræði og lögfræði, hafi nýst mér mjög 
vel í starfi forstjóra heilbrigðisstofnana, og 
eins áralöng reynsla mín af hjúkrun,“ segir 
hún.

Hvest varð til 2014
„Heilbrigðisstofnun Vestfjarða varð til 

við sameiningu allra heilbrigðisstofnana 
á Vestfjörðum árið 2014,“ segir Kristín. 
„Umdæmi okkar nær frá Ísafjarðardjúpi 
yfir alla norðanverða Vestfirði og suður á 
Barðaströnd. Stofnunin er rekin á þremur 
sviðum, hjúkrunarsviði sem annast hjúkr-
unarrýmin, heilsugæslusviði sem sér um 
heilsugæslustöðvar og heilsugæslusel, 
og svo sjúkrahúsið hér á Ísafirði sem er 
blönduð sjúkradeild, bæði handlækningar 
og lyflækningar og líka fæðingardeild, en 
undir það svið heyra einnig tvö sjúkrarými 
á Patreksfirði. Sjúkrahúsið veitir íbúum 
fjórðungsins, gestum, ferðafólki og sjó-
farendum alla þá sjúkrahúsþjónustu sem 
stofnuninni er fært að veita.

Segja má að það séu tveir meginkjarnar 

í umdæmi stofnunarinnar, annars vegar 
Patreksfjörður sem þjónar jafnframt 
Bíldudal og Tálknafirði, en hins vegar 
Ísafjörður sem er stærsti kjarninn. Frá  
Ísafirði þjónum við minni stöðunum í 
kring, Bolungarvík sem er stærst þessara 
staða með um 900 íbúa, en líka heilsugæslu-
seljunum á Súðavík, Suðureyri, Flateyri og 
Þingeyri. Þar er veitt almenn heilsugæsla 
og læknir kemur reglulega í selin en hefur 
ekki fast aðsetur á staðnum. Við viljum efla 
heilsugæsluna á litlu stöðunum enda á hún 
að vera fyrsti viðkomustaður þeirra sem 
leita til heilbrigðisþjónustunnar.

Heimahjúkrunin á norðanverðum 
Vestfjörðum er sér deild innan stofnunar-
innar en samt á heilsugæslusviði. Við 
erum með kvöld- og helgarþjónustu sem 
er nokkuð vel mönnuð og gengur vel. Það 
er mjög gott samstarf á milli heimahjúkr-
unarinnar og sjúkrasviðsins til dæmis ef 

skjólstæðingar þurfa að leggjast inn tíma-
bundið til að fá meðferð og endurhæfingu 
sem getur lengt þann tíma sem fólk er fært 
um að búa heima hjá sér.“

Starfsmenn Heilbrigðisstofnunar Vest-
fjarða eru um 300 talsins þegar þeir eru 
flestir, það er yfir sumarleyfistímann, en að 
jafnaði eru starfsmennirnir í heildina um 
250 í 170 stöðugildum. Meirihluti þeirra, 
um 160 starfsmenn, eru á Ísafirði.

Hjá stofnuninni vinna nú að ég held 36 
sjúkraliðar í um 26 stöðugildum.

Fjögur hjúkrunarheimili 
„Heilbrigðisstofnanir úti á landi gegna 

lykilhlutverki í samfélagsþjónustunni og 
sjúkrahús eins og okkar veitir íbúunum 
hérna visst öryggi,“ segir Kristín. „Það 
er svo margt sem litlar stofnanir eins og 
okkar geta ráðið við. Hérna er fullt af 
góðu fagfólki, bæði sjúkraliðum, hjúkr-
unarfræðingum og fleira fagfólki. Hér eru 
líka góðir læknar, en þó vantar okkur fasta 
lækna á sjúkrasviðið. Mér finnst stundum 
vanta að horfa aðeins út fyrir boxið og 
sjá okkur sem hluta af öllu landinu. 
Við sækjum stundum sérfræðiþjónustu 

Kristín B. Albertsdóttir, forstjóri Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða, á skrifstofu sinni í byggingu 
sjúkrahússins á Ísafirði.

Heilbrigðisstofnun Vest-
fjarða er mjög breið stofnun 

sem nær yfir stórt svæði
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suður eða flytjum sjúklinga suður, en 
við gætum líka tekið við fólki að sunnan 
í endurhæfingu eða hvíld eftir aðgerðir 
þegar allt er yfirfullt á Landspítalanum, 
því það er nóg pláss hér í húsinu til að 
fjölga rýmum.“

Stofnunin rekur fjögur hjúkrunarheimili.
„Það stærsta er Eyri hér á Ísafirði með 

30 rými, en í Bolungarvík er Berg með 10 
rými. Tjörn á Þingeyri er líka með 10 rými 
og á Patreksfirði eru 12 rými, en tvö þeirra 
eru skilgreind sem sjúkrarými þótt þau séu 
oftast nýtt fyrir aldraða.“

Hvest hefur tekið að sér rekstur hjúkrun-
arheimila sem sveitarfélög hafa látið reisa á 
undanförnum árum.

„Hjúkrunarheimilið Eyri hér á Ísafirði er 
til dæmis í eigu bæjarfélagsins, skv. svo-
kallaðri. leiguleið við ríkið, en Hvest sér 
um reksturinn,“ segir Kristín. „Það var rætt 
um það í upphafi að Eyri færi á daggjöld 
en er enn á föstum fjárlögum. Í Bolungarvík 
leigjum við húsnæðið af sveitarfélaginu. Á 
Þingeyri á bærinn hluta af húsnæðinu því 
þar eru íbúðir fyrir aldraða og þeir kaupa 
af okkur ýmsa þjónustu fyrir íbúana, en 
á Patreksfirði eru húsin í eigu ríkisins. 
Við leigjum einnig húsnæði fyrir tvö 

heilsugæslusel sem eru útibú frá heilsu-
gæslunni, en önnur í eigu ríkisins.“ 

Tekið til í rekstrinum 
- Almennt er kvartað undan alvarlegum pen-

ingaskorti hjá sjúkrahúsum landsins. Hvernig 
gengur að reka sjúkrahús á Ísafirði?

„Já, það er alveg rétt að reksturinn er í 
járnum á heilbrigðisstofnunum yfirleitt,“ 
svarar Kristín. „Það er alltaf talað um að 
það vanti peninga, en á hitt ber að líta að 
þeim er ekki alltaf rétt varið. Það er mikill 
ábyrgðarhluti að stjórna ríkisstofnun sem 
rekin er fyrir skattfé borgaranna. Ég hef 
gegnt starfi forstjóra heilbrigðisstofnana 
í fjögur ár og mér finnst verulega skorta á 
að það sé nægilegt eftirlit með rekstrinum. 
Ég segi gjarnan að ég sé til í að tala um að 
það vanti peninga þegar búið er að taka til 
í rekstrinum.

Hérna hjá Hvest höfum við verið í mikilli 
hagræðingu allt árið án þess að það hafi 
orðið til þess að skerða þjónustuna. Við 
höfum verið í tiltekt hér innanhúss, farið 
til dæmis yfir samningamál og leigumál 
og alls konar sérkjör, en jafnframt reynt að 
rétta hlut hinna lægst launuðu. Við höfum 
líka fækkað vaktalínum sem voru umfram 

það sem nauðsynlegt er, og almennt séð 
náð fram umtalsverði hagræðingu bara 
með því að taka til í rekstrinum. Á sama 
tíma höfum við reynt að bæta þjónustuna.

En auðvitað vantar alltaf fjármagn til 
vissra hluta því það er svo margt sem við 
vildum gjarnan geta gert betur. Þannig 
vantar fjármagn til tækjakaupa því tækin 
ganga úr sér. Við erum til dæmis að endur-
nýja sónartæki sem er mjög mikilvægt 
lækningatæki, en það kostar sex og hálfa 
milljón. Það kostar líka margar milljónir 
að endurnýja rannsóknartæki sem eru 
að hrynja hjá okkur, en fjárveitingar til 
tækjakaupa eru því miður mjög naumt 
skammtaðar.“

Allir eru jafn mikilvægir
- Ef þú lítur fram á veginn hvað finnst þér 

brýnast að gerist hér næstu tvö þrjú árin?
„Ég er með á prjónunum frekari hag-

ræðingu og tiltekt sem ég er búin að greina 
en á eftir að koma í framkvæmd, um leið 
og við hlúum enn frekar að þjónustunni,“ 
svarar Kristín. „Ég vonast til að við náum 
að manna sjúkrahúsið vel og fáum fastan 
skurðlækni og helst lyflækni líka. Einnig að 
við höldum áfram þessari góðu mönnun í 

Sjúkrahúsið á Ísafirði. Starfsemi sjúkrahússins er á öllum fjórum hæðum spítalabyggingarinnar. Á lóðinni stendur styttan „Úr álögum“ eftir Einar 
Jónsson myndhöggvara.

„Geri það sem þarf að gera“
„Ég geri bara það sem þarf að gera hérna, tek á móti fólki, mæli blóð-

þrýsting, skola úr eyrum, aðstoða lækna þegar þeir kalla eftir aðstoð og 
þannig mætti áfram telja,“ segir Sigríður Jónsdóttir sem er sjúkraliði á 
heilsugæslunni á Ísafirði.

Þegar tíðindamenn Sjúkraliðans bar að garði var Sigríður að aðstoða við 
krabbameinsleit, en sérstakt átak var í gangi í því efni á Hvest. 

Sigríður hefur starfað á sjúkrahúsinu frá aldamótunum. Hún var lengi á 
bráðadeild og öldrunardeild, en færði sig yfir í heilsugæsluna fyrir nokkrum 
árum. 

Sjúkraliðarnir Jóhanna G. Þórðardóttir, formaður Sjúkra-
liðadeildar Vestfjarða, og  Sigríður Jónsdóttir sjúkraliði 
á heilsugæslunni á Ísafirði, starfa báðar á sjúkrahúsinu 
á Ísafirði.
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heilsugæslunni, bæði af læknum og öðru 
því frábæra fagfólki sem hér starfar núna. 
Í því sambandi legg ég áherslu á að efla 
endurmenntun og símenntun og skapa 
skemmtilegt vinnuumhverfi þar sem 
allir starfsmenn fái að njóta sín, því þeir 
eru allir jafn mikilvægir. Í því sambandi 
væri æskilegt að koma á reglulegum 
starfsmannaviðtölum sem snúast ekki 
fyrst og fremst um launakjör heldur um 
líðan starfsmannsins og upplifun hans af 
vinnunni, hvernig hann lítur á hlutverk 

sitt á stofnuninni og hvað fær hann til að 
blómstra í starfi.

Einnig þurfum við að skoða ýmis 
gæðamál betur, til dæmis varðandi notkun 
geðlyfja sem er hlutfallslega alltof mikil 
á Vestfjörðum. Það er í undirbúningi 
hjá okkur að koma á fót geðteymi innan 
stofnunarinnar. Við erum nýbúin að fá sál-
fræðing til starfa og ef við fáum með honum 
þverfaglegt teymi þá gætum við gert margt 
miklu betur í geðheilbrigðismálum.

Ég vil að við horfum meira á okkur sem 

heild, því Hvest er mjög breið stofnun sem 
nær yfir stórt svæði. Það hafa verið mikil 
átök innan stofnunarinnar undanfarin ár 
og það hefur haft áhrif á líðan starfsmanna 
stofnunarinnar og þar með á þjónustuna, 
því ef starfsmönnum líður ekki vel þá 
kemur það óhjákvæmilega niður á þjón-
ustunni. Við þurfum að gera þá kröfu að 
allir starfsmenn axli ábyrgð á eigin hegðan, 
gangi á undan með góðu fordæmi og leggi 
sitt af mörkum til að bæta vinnuumhverfi 
og starfsanda,“ segir Kristín.

Flottasta sjúkra-
húsið 1925

Vilmundur Jónsson síðar landlæknir var skipaður héraðs-
læknir á Ísafirði árið 1917. Sama ár hóf bæjarstjórn Ísafjarðar 
undirbúning að byggingu nýs sjúkrahúss vegna ábendingar 
Vilmundar um þörf á auknu húsnæði.

Veturinn 1921 voru sveitarstjórnakosningar og náðu jafnaðarmenn 
meirihluta í bæjarstjórn Ísafjarðar með Vilmund í forustu. Þegar hér 
er komið sögu lá fyrir uppdráttur hússins og kostnaðaráætlun, gert 
af húsameistara ríkisins Guðjóni Samúelssyni. Var leitað hófanna hjá 
fjárveitingavaldinu en ekkert þokaðist þar um fyrr en 1923, en þá 
tók bæjarstjórnin málið í sínar hendur og samþykkti að hefja undir-
búning framkvæmda þannig að ríkisstyrkur fengist. Sumarið 1924 
hófust framkvæmdir og höfðu menn orð á þeim vönduðu vinnu-
brögðum, sem þar voru viðhöfð. Húsið var komið undir þak fyrir 
áramót og á nýju ári var unnið að innréttingum og frágangi fram á 
sumar. Heildarkostnaður við bygginguna var 248.107.82 krónur. 
Sjúkrahúsið var vígt 17. júní 1925 við hátíðlega athöfn.

Sjúkrahúsið á Ísafirði var glæsilegasta hús sinnar tegundar hér 
á landi á sínum tíma og ber vitni um stórhug og djörfung þeirra 
sem að því stóðu. Vestfirðingum og stórum hópi íslenskra og 
erlendra sjómanna allt fram til ársins 1989.

Strax á sjöunda áratugnum var engu að síður bent á að gamla 
sjúkrahúsið væri of lítið og stæðist ekki kröfur samtímans, 
enda var þá liðin nær hálf öld frá byggingu þess. En núverandi 
húsnæði Hvest var lengi í byggingu. Það var loks í mars árið 
1989 að starfsemi Fjórðungssjúkrahússins flutti alfarið úr gamla 
sjúkrahúsinu í nýju bygginguna. Verklegum framkvæmdum við 
húsið lauk þó ekki fyrr en mörgum árum síðar, 1997.

Árið 1987 samþykkti bæjarstjórn Ísafjarðar að gamla sjúkra-
húsið yrði nýtt sem skjalasafn og var það vígt til þeirra nota með 
mikilli athöfn 17. júní árið 2003.

Gamla sjúkrahúsið á Ísafirði, nú safnahús.

Öflug endurhæfingardeild er á jarðhæð sjúkrahússins á Ísafirði. Þar er 
vel útbúinn æfingasalur með göngubrettum, þrekhjólum og fjölbreyttum 
þjálfunartækjum, en einnig þessi sundlaug og heitur pottur. Meðal þess 
sem deildin leggur áherslu á er endurhæfingarprógramm fyrir eldri borg-
ara, en það tekur fjórar vikur og hefur að markmiði að viðhalda sjálfstæði 
einstaklinganna og efla þrótt þeirra og færni til að búa heima.

Heimahjúkrun á norðanverðum Vestfjörðum er sérstök deild með að-
setur á sjúkrahúsinu á Ísafirði. Starfsmenn eru tíu talsins, þar af eru 3 
sjúkraliðar. Hera Björk Ólafsdóttir, til hægri á myndinni, er deildarstjóri 
heimahjúkrunarinnar, en við hlið hennar er Elsa Margrét Magnúsdóttir 
hjúkrunarfræðingur.
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Eyri - nýtt hjúkrunarheimili á Ísafirði

„Algjört ævintýri“
„Það hefur verið algjört ævintýri hjá 

okkur að vinna í þessu nýja og glæsilega 
húsi og mjög gaman að fá að taka þátt í upp-
byggingu heimilisins alveg frá upphafi,“ 
segir Hildur Elísabet Pétursdóttir deildar-
stjóri hjúkrunarheimilisins Eyri á Ísafirði 
og Bergs í Bolungarvík. 

Guðbjartur Hannesson heitinn þáverandi 
velferðarráðherra tók fyrstu skóflustunguna 
að nýja hjúkrunarheimilinu á Ísafirði árið 
2012. Húsið sem er um 2.300 fermetrar að 
stærð var reist af Ísafjarðarbæ, en var leigt til 
ríkisins sem fól Heilbrigðisstofnun Vestfjarða 
að sjá um reksturinn.

Strax komnir biðlistar
„Núverandi húsnæði hjúkrunarheimil-

isins Eyri á Ísafirði var tekið í notkun í janúar 
árið 2016, en þá höfðum við Ísfirðingar beðið 
lengi eftir nýju hjúkrunarheimili,“ segir 
Hildur. „Þetta er 30 rúma deild í þremur tíu 
rúma einingum, en öldrunardeildin sem fyrir 
var á sjúkrahúsinu var aðeins með 19 rými 
þannig að aukningin var mikil. Hvest rekur 
líka hjúkrunarheimilið Berg í Bolungarvík, 
en það flutti í nýtt og glæsilegt húsnæði í 
desember 2015. Það eru engin hjúkrunarrými 
á Flateyri, Suðureyri eða í Súðavík, en hins 
vegar sex rúma deild á Þingeyri sem Hvest 
rekur.“

Flestir íbúanna eru frá Ísafirði eða hafa 
búið í bæjum og sveitum annars staðar á 
norðanverðum Vestfjörðum.

„Sá orðrómur gekk um bæinn þegar nýja 
húsið var í smíðum að það væri alltof stórt og 
myndi aldrei fyllast, en sú varð svo sannar-
lega ekki raunin,“ segir Hildur. „Núna er allt 
fullt hjá okkur og 11 manns á biðlista, og það 
er líka biðlisti í Bolungarvík. Það fer í vöxt að 

gamlir Ísfirðingar vilja snúa til baka nú þegar 
við höfum fengið svona góða aðstöðu, og 
eins sækja hingað aldraðir sem eiga börn sem 
búa á þessu svæði.“

Um 40% stöðugilda sjúkra-
liðar

„Það er yndislegt starfsfólk hérna og starfs-
andinn er mjög góður,“ segir Hildur sem er 
í 75% stöðugildi á Eyri og 25% stöðugildi á 
Bergi. „Ég er með verkefnisstjóra á báðum 
stöðum. Svala Björg Þorsteinsdóttir hefur 
verið með mér hér á Eyri frá upphafi, en við 
höfum 1,9 stöðugildi hjúkrunarfræðinga fyrir 
utan mig. Við erum ofboðslega vel mönnuð 
af sjúkraliðum á Eyri með tæplega tíu stöðu-
gildi sjúkraliða af 24 á heimilinu í heild, sem 

þýðir að sjúkraliðar eru í um 40% stöðu-
gildanna. Það er vafalítið með því hæsta sem 
þekkist á hjúkrunarheimilum landsins, enda 
er ég mikið öfunduð af þessari stöðu þegar ég 
hitti kollega mína.

Það er ómetanlegt að hafa svona hátt 
hlutfall sjúkraliða. Þegar við fluttum inn í 
þetta hús gátu margir þeirra valið um að 
vinna á sjúkrahúsinu eða koma hingað, og 
það gekk mjög vel. Flestir sjúkraliðanna 
okkar hafa lært við Menntaskólann á Ísafirði, 
og núna eru tvær sem starfa hérna í sjúkra-
liðanámi. Ég tel að þetta nám skipti okkur 
hérna fyrir vestan mjög miklu máli, alveg eins 
og hjúkrunarnámið á Akureyri sem hefur 
skilað okkur mörgum hjúkrunarfræðingum. 
Við erum því mjög vel stödd að þessu leyti.“

Hjúkrunarheimilið Eyri á Ísafirði. Nýja húsið er við hlið sjúkrahússins.

Dæmigerð herbergi á Eyri. Sjúkraliðarnir Jóhanna Guðrún Þórðardóttir 
og Heiðrún Björnsdóttir spjalla við Sæunni Guðmundsdóttur.

Hildur Elísabet Pétursdóttir deildarstjóri hjúkrunarheimila Hvest á 
Ísafirði og í Bolungarvík.
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Einn sjúkraliðanna er í 100% starfshlutfalli, 
en 80% hlutfall er mjög algengt.

Stórbætt aðstaða
Aðstaðan í nýju byggingunni er allt önnur 

og betri en á gömlu öldrunardeildinni.
„Já, það er ekki hægt að bera það saman,“ 

segir Hildur. „Þar voru tveir í herbergi sem 
var 17.8 fermetrar, en hérna eru herbergin 
37 fermetrar, allt einstaklingsherbergi með 
sér baði. Við komum því í gegn að hafa bað-
herbergi sem við notum líka sem hluta af 
slökunarmeðferð. Þá erum við hérna með 
alla aðstöðu fyrir klippingu og snyrtingu, en 
rakari og hársnyrtifræðingur kemur hingað 
vikulega, og eins fótaaðgerðafræðingur. Á 
heimilinu starfar líka iðjuþjálfi sem er með 
tvo starfsmenn eftir hádegi.

Mér finnst ómetanlegt að hafa alla starf-
semina á einni hæð. Það er svo auðvelt fyrir 
íbúana að fara út þegar veður leyfir, og ég tek 
eftir því að mun fleiri koma oftar í heimsókn 
hingað en áður var á öldrunardeildinni, og 
það er vafalaust vegna þess að aðkoman 
hérna er svo þægileg.“

Margir aðstoða við að halda uppi góðri 
stemmingu á heimilinu.

„Við fáum vikulega heimsóknir frá leik-
skólanum sem er við hliðina á heimilinu. 
Rauða kross bandið kemur einu sinni í viku 
til að syngja fyrir okkur og tónlistarskól-
arnir, sem eru tveir í bænum, skiptast á um 
að koma einu sinni í mánuði með tónlistar- 
atriði með stuðningi frá Rotarý. Prestur er með 
helgistund í kapellunni okkar í hverri viku og 
ræðir við heimilisfólkið í leiðinni. Við erum 
einnig með sameiginlegt vöfflukaffi einu sinni 
í mánuði og þá fáum við alltaf einhvern til að 
skemmta okkur. Síðastliðinn vetur vorum við 
einnig með bingó og harmonikkukvöld og 
fleira þess háttar. Og á föstudögum borða allir 
íbúarnir saman hérna í salnum, en aðra daga 
borða þeir hver á sinni einingu.“

Heimilið nýtir vel þá þjónustu sem býðst á 
sjúkrahúsinu.

„Við erum mjög heppin með að hafa þessa 
góðu tengingu við sjúkrahúsið,“ segir Hildur. 
„Við fáum heita matinn þaðan, bæði hádegis- 
og kvöldmat, og mjög góða þjónustu á 
endurhæfingardeildinni. Okkar íbúar fara 
mikið í tækjasalinn, nokkrir fara vikulega í 
sundlaugina, og svo er alltaf hópaleikfimi á 
föstudögum. Rafhjólið okkar er líka mikið 
notað og á sumrin sér aðstoðarmaður í end-
urhæfingunni um að hjóla með íbúana.“

- Eru engin vandamál?
„Við erum ekki að velta okkur upp úr 

vandamálum heldur lítum við á þau sem 
verkefni sem þarf að leysa og til þess höfum 
við alveg frábært starfsfólk,“ svarar Hildur.

Berg í Bolungarvík
„Þetta hús var reist af byggingafélagi eldriborgara í Bolungarvík og  bæjarfélagið kom svo 

inn í þetta á lokametrunum. Neðri hæðin átti að vera íbúðir fyrir aldraða, en það var aldrei 
notað sem slíkt heldur leigði bæjarfélagið ríkinu húsnæðið og samdi við Heilbrigðistofnun 
Vestfjarða um rekstur á hjúkrunarheimili á þessari hæð og við höfum því verið að breyta 
þessu eftir á og aðlaga húsið að starfseminni,“ segir Fjóla Bjarnadóttir hjúkrunarfræðingur 
og verkefnisstjóri á Bergi í Bolungarvík.

Hjúkrunarheimilið er í nýrri viðbyggingu við húsið Árborg, en þar eru íbúðir og félags-
aðstaða fyrir aldraða, aðstaða fyrir sjúkraþjálfara í kjallara og í risinu safnaðarheimili 
Hólssóknar.

Hjúkrunarheimilið Berg er tíu rúma deild og herbergin eru mjög stór og með baði, enda 
upphaflega hugsuð sem íbúðir.

„Við fluttum hingað yfir af Skýlinu svokallaða á einum degi og erum afskaplega ánægð 
með nýja húsið enda mikil breyting til batnaðar frá því sem áður var,“ segir Fjóla. „Hérna 
höfum við eiginlega allt til alls, aðstaða er til fyrirmyndar fyrir skjólstæðinga og starfsfólk 
og við sjáum mikið um okkur sjálf, við eldum til dæmis allan mat hérna innanhúss, sjáum 
um ræstingu og þvott á fatnaði heimilismanna. En við fáum einnig margvíslega þjónustu 
frá Heilbrigðisstofnuninni á Ísafirði sem rekur heimilið, þar er til dæmis lager fyrir lyf og 
matvörur og þar eru læknar sem koma hingað einu sinni í viku, oftar eftir þörfum.“

Sem stendur eru á annan tug á biðlista eftir plássi á Bergi og Eyri.

Fjórir sjúkraliðar
Það eru tveir gangar á deildinni, Bakki með þrjú herbergi, þar er aðgangsstýringakerfi 

á hurðum og því möguleiki að stjórna opnun á þeim gangi, og Grundir með sjö herbergi.
Á heimilinu er svokölluð Ömmustofa, þar er minningaherbergi, en þar fer líka fram iðju-

þjálfun og þangað koma börn  úr grunnskóla og leikskóla bæjarins í heimsókn 1-2 sinnum 
í viku yfir vetrartímann.

„Það eru  tæplega fjórtán stöðugildi við heimilið, þar af eru fjórir sjúkraliðar,“ segir Fjóla. 
„Núna eru þrír á öðru ári í sjúkraliðanámi og ég vona að ég fái einhverja þeirra til starfa 
hérna áfram eftir námið. Draumurinn er að hafa einn sjúkraliða á hverri vakt því það er svo 
mikill munur að hafa sjúkraliða á vaktinni, menntun þeirra og reynsla skilar sér mjög vel 
hér á Bergi.“

Starfsfólk á Bergi í Bolungarvík með verkefnastjóranum, frá vinstri: Lucyna Gnap, Björgúlfur 
Egill Pálsson, Guðbjörg Hjartardóttir og Fjóla Bjarnadóttir verkefnastjóri.

Hjúkrunarheimilið Berg í Bolungarvík er í þessu nýja húsnæði sem upphaflega var reist sem 
íbúðir fyrir aldraðra.



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

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

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

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

30. nóvember kl. 13 verður opnað fyrir bókanir innanlands 
tímabilið 3. janúar til 11. maí 2018.

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

Vetrarleiga orlofshúsa 
og íbúða SLFÍ 2018
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Kiðjaberg - Sumarhús

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

Munaðarnes - Sumarhús

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

Fellsmúli 16 - Íbúð í Reykjavík

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

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

Orlofshús í Varmahlíð

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

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

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

Eiðar - Sumarhús
Nýja húsið á Akureyri er í hlíð Hlíðarfjalls, 108 fm að 
stærð með þremur svefnherbergjum og svefnaðstöðu 
fyrir allt að 8 manns.  Í herbergjunum eru tvö einbreið 
rúm sem hægt er að setja saman. Í einu herberginu 
eru einnig tvær kojur (skipakojur) á sitthvorum 
veggnum. Tvö baðherbergi eru í húsinu og annað 
með þvottavél og þurrkara. Sængurver, wc pappír, 
handklæði og tuskur fylgja ekki, en efni og áhöld til 
þrifa fylgja. Ekki hefur verið gengið endanlega frá 
lóðinni, en það verður gert sumarið 2018.

Holtaland 9 á Akureyri

Sjúkraliðafélag
Íslands

Gistimiðar á hótelum
Fosshótel
Gistimiðar á Fosshótelin kosta 8.500.- kr. nóttin í tveggja manna 
herbergi á eftirtalin hótel í Reykjavík: Fosshótel Lind og Fosshótel 
Baron.
Auk þessara hótela gilda miðarnir á: Fosshótel Reykholt Borgarfirði, 
Fosshótel Húsavík og Fosshótel Skaftafell. Morgunverður er innifalinn í 
verði.

Vinsæl íbúð í Kaupmannahöfn

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

Verð:
• Vikuleiga frá föstudegi til föstudags 21.000 krónur
• Helgarleiga frá föstudegi til mánudags 14.000 krónur
• Virkir dagar 4.000 krónur
• Páskar 28. mars til 4. apríl 2018 21.000 krónur

Leiga um páska kostar fimm orlofspunkta.

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


