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Staða aldraðra á Íslandi er vægast sagt mjög stórt vandamál, ekki eingöngu fyrir 
þá einstaklinga sem komnir eru yfir miðjan aldur,  ættingja þeirra og vini, heldur og 
ekki síður fyrir þjóðfélagið allt.

Sjúkraliðafélag Íslands er þess vegna að undirbúa ráðstefnu til að fjalla um öldrunar-
málin og hefur meðal annarra fengið til liðs við sig við undirbúning ráðstefnunnar 
þau Ingibjörgu Hjaltadóttur á Landspítalanum, Ögmund Jónasson fyrrum ráðherra 
og formann BSRB og Hönnu Láru Steinsson félagsráðgjafa, Ólaf Þór Gunnarsson 
alþingismann og Þórdísi S. Hannesdóttur formann Sérdeildar sjúkraliða.

 Ráðstefnan verður haldin á næsta ári.

Hin nýju hús sjúkraliða við rætur Hlíðarfjalls 
á Akureyri.

Fundað um undirbúning ráðstefnunnar, frá vinstri Birna Ólafsdóttir skrifstofustjóri SLFÍ, 
Hanna Lára Steinsson félagsráðgjafi, Þórdís S. Hannesdóttir formaður Sérdeildar sjúkraliða, 
Kristín Á. Guðmundsdóttir, formaður félagsins, Ingibjörg Hjaltadóttir á Landspítalanum og 
Ólafur Þór Gunnarsson Alþingismaður. Á myndina vantar Ögmund Jónasson fyrrum for-
mann BSRB.

Tvö ný orlofshús
Sjúkraliðafélag Íslands hefur keypt 

tvö ný orlofshús við rætur Hlíðarfjalls 
á Akureyri. Heildarsvæðið liggur frá 
bænum Hlíðarenda ofan Akureyrar upp í 
hæð sem er um 290 metra yfir sjávarmál í 
hlíð fjallsins, norðan Hlíðarfjallsvegar.

Á svæðinu eru skipulagðar 36 lóðir fyrir 
frístundahús. Frístundahúsin verða ýmist 
til útleigu eða sölu. Ekki verður heimil 
föst búseta á svæðinu. Á svæðinu í nær 
og fjær umhverfinu eru miklir og vaxandi 
útivistarmöguleikar s.s. skíðasvæði, hesta-
íþróttasvæði, akstursíþrótta- og skotsvæði 
auk fjölbreyttra gönguleiða.

Skilgreind óbyggð svæði til útivistar 
liggja að svæðinu til suðurs, norðurs og 
vesturs. Skíðasvæðið í Hlíðarfjalli stendur 
um 300 metrum ofar í hlíð Hlíðarfjalls til 
vesturs og er deiliskipulag af því svæði í 
vinnslu. Svæðið er fyrrum námusvæði að 
hluta og mólendi. Þar hefur trjágróðri verið 
plantað á síðastliðnum árum og er hann að 
ná sér vel upp.

Veðurfar á Akureyri einkennist af hlýjum 
sumrum og nokkuð snjóþungum köldum 
vetrum á íslenskan mælikvarða. Vegna 

Ráðstefna um stöðu aldraðra

N-S stefnu fjarðarins eru ríkjandi vindáttir 
NNV og SSA. Þetta staðbundna veðurfar 
gerir aðstæður nokkuð ákjósanlegar til úti-
vistar og til gróðurræktunar.

Húsin eru byggð upp á steyptum 
sökklum og með steyptri gólfplötu. Veggir 
eru úr steinsteypu og léttri timburgrind. 
Veggir eru einangraðir og klæddir að utan, 
með báru- og timburklæðningu. Þök eru  
einhalla og dúkklædd. Húsin eru hönnuð 
og staðsett með tilliti til útsýnis norður út 
fjörðinn, austur yfir í Vaðlaheiði eða suður 
inn Glerárdal. Verandir eru byggðar innan 
byggingarreits og eru við bæði húsin.
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Jólakökudeigið
þarf að vera

í réttum
hlutföllum

Til margra ára hefur ríkisvaldið ekki sett nægilegt fjármagn til heilbrigðisstofnana þannig 
að þær geti framkvæmt þau verk sem þeim er ætlað að sinna og ber skylda til að sinna. 
Fjárframlaginu mun seint verða stökkbreytt og því verður krafan um hagræðingu í starfsemi 
stofnana áfram mikil. Það er því nauðsynlegt að farið verði í kerfisbreytingu innan heil-
brigðiskerfisins, með nýtingu mannauðsins í huga og um leið betri og skynsamari nýtingu 
fjármagns. 

Það gengur ekki að hafa hámenntaða háskólafólk í störfum uppúr og niðurúr hver sem 
störfin eru. Því er það mjög brýnt að skoða verkaskiptinguna og passa jafnframt uppá að störf 
innan heilbrigðiskerfisins verði eftirsóknarverð fyrir ungt fólk að mennta sig til, hvort sem 
um er að ræða í framhalds- eða háskóla. Einnig er mjög mikilvægt að gera starfsumhverfið 
þannig að starfsmenn brenni ekki út vegna erfiði starfsins, undirmönnunar, vanvirðingar og/
eða langvarandi álags.

Það hafa verið óskrifuð lög innan kerfisins að viðhalda þeim múrum sem reistir voru á 
síðustu öld eða fyrr og þeir jafnvel endurbyggðir hafi komið í ljós veikleikar. Þrátt fyrir breytta 
löggjöf um heilbrigðisstarfsmenn frá árinu 2012 sem voru beinlínis ætluð til þess að brjóta 
niður þessa múra, hefur litlu verið áorkað. Múrarnir eru byggðir í kringum tvö valdakerfi 
innan heilbrigðisgeirans, þ.e. lækna og hjúkrunarfræðinga. Svo rammt kveður að þessu að 
fréttir ganga aðallega út á skortinn á þessum tveimur stéttum, enda viðmælendur heilbrigðis-
stofnana oftast fulltrúar þessara stétta.  Slík umræðar fellur seint undir að vera fagleg og ýtir 
ekki undir aukna starfsánægju á heilbrigðisstofnunum þar sem öllum má ljóst vera að skoða 
þarf allt kerfið sem eina heild.

Engu má breyta frá því sem verið hefur, þrátt fyrir að sýnt hafi verið fram á að hægt 
sé að hagræða umtalsvert í rekstri stofnana þegar kemur að mannauðnum. Fulltrúar 
Sjúkraliðafélagsins hafa margbent á að endurskoða þurfi lagskiptingu í störfum fagfólks.

Þarft er að endurskoða þau störf sem læknar sinna með tilliti til hvað sé hægt að færa yfir 
í verkahring annars háskólamenntaðs fagfólks í heilbrigðisþjónustu, enda hafi það menntun 
og færni til að sinna mörgu af því sem læknar sinna. Sama á við um störf  hjúkrunarfræðinga, 
þeir geta auðveldlega sleppt taki af ýmsum störfum sem sjúkraliðar hafa menntun og færni 
til að sinna. Þetta hefur verið reynt á sumum vinnustöðum með ágætum árangri. Hinsvegar 
hefur það einnig sýnt sig að þrátt fyrir að vel gangi þá er ekki þar með sagt að störfin séu 
komin til að vera í verkahring sjúkraliða og ekki þarf annað en einn vanhæfan yfirmann til 
þess að færa allt til baka.

Sjúkraliðastéttin er grunnstétt í hjúkrun og er því rétt að álykta að sá hópur þurfi að vera fjöl-
mennastur. Því er þó ekki þannig farið. Á vef hagstofunnar frá árinu 2015 eru upplýsingar frá 
Landlækni yfir fjölda fagfólks með tilliti til íbúafjölda. Þar kemur fram að hjúkrunarfræðingar 
eru fjölmennasta stéttin með 108 íbúa á hvern starfandi hjúkrunarfræðing á meðan 164 íbúar 
eru á hvern starfandi sjúkraliða og 266 íbúar á hvern lækni.

Mannauðsstjórar og aðrir sem skipuleggja störfin þurfa að hafa hlutföll fagfólks rétt samsett. 
Annars er hætt við því að það sama gerist í heilbrigðiskerfinu og allir sem baka köku hafa 
skilning á, það er að ef hlutföllin í jólakökudeiginu eru ekki rétt þá fellur kakan og verður að 
klessu. Þetta lögmál gildir allstaðar og ætti að vera eitt af grundvallaratriðum í stjórnun. 

Sjúkraliðastéttin er grunnstétt í hjúkrun og 
er því rétt að álykta að sá hópur þurfi að vera 

fjölmennastur.

E F N I  B L A Ð S I N S
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Könnun meðal trúnaðarmanna

Þurfum oft að leysa 
samskiptavanda

„Það þarf að verða meiri viðhorfsbreyting 
hjá fyrirtækjum og gera trúnaðarmanninn 
eitthvað sem er jákvætt, en á mörgum vinnu-
stöðum er hann stimplaður sem tuðari eða 
einhver sem er að mæta bara með leiðindi. 
Vinna að betri kynningu á starfi trúnað-
armanna bæði hjá vinnuveitendum og 
félagsmönnum.“

Þetta var meðal þeirra svara sem 

trúnaðarmenn Sjúkraliðafélags Íslands gáfu 
í nýrri og ítarlegri könnun meðal trúnaðar-
manna aðildarfélaga BSRB.

Könnunin var gerð í maí 2017 og er samb-
ærileg við könnun sem gerð var haustið 2010. 
Um er að ræða rafræna könnun sem send var 
út með tölvupósti.

Í upphaflega úrtaki könnunarinnar voru 768 
trúnaðarmenn. Fjöldi svarenda var 385, þar af 

52 trúnaðarmenn Sjúkraliðafélags Íslands, sem 
þýðir að 383 trúnaðarmenn félaga innan BSRB 
svöruðu ekki spurningunum. Svarhlutfall er 
þannig 50,13%.

Hér á eftir verður eingöngu fjallað um svör 
trúnaðarmanna sjúkraliða.

Meirihlutinn yfir fimmtugt
Um 31% trúnaðarmanna sjúkraliða sem 
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svöruðu könnuninni hafa gegnt því hlutverki í 
2-6 ár, en um 35% í innan við 2 ár. Álíka margir 
hafa hins vegar verið trúnaðarmenn lengur en 
í 6 ár.

Ríflega 45% trúnaðarmannanna eru á 
aldrinum 50-59 ára. Næst fjölmennasti aldurs-
hópurinn er 40-49 ára, eða rúm 35%. Innan við 
2% eru yngri en 30 ára, en tæp 12% 60 ára eða 
eldri.

Tæpur helmingur trúnaðarmannanna er á 
vinnustöðum með 11-50 starfsmenn.

Rúmur helmingur er í vinnu hjá ríkinu, 
tæpur fjórðungur hjá sveitarfélagi en um 
fimmtungur hjá sjálfseignarstofnunum.

Tæpur fjórðungur trúnaðarmanna sjúkra- 
liða hefur haft svigrúm til að sinna trúnað-
armannastarfinu í vinnutímanum mjög oft 
eða alltaf (23%), en 29% fremur oft og 25% 
stundum. Tæplega 10% hafa aldrei haft 

svigrúm til þess og ríflega 13% sjaldan.
Athygli vekur að mun hærra hlutfall trún-

aðarmanna allra BSRB-félaganna kveðst mjög 
oft eða alltaf geta sinnt starfi trúnaðarmanns í 
vinnutímanum, eða um 40%.  

Aðstaða til að sinna trúnaðarstarfinu á 
vinnustað, svo sem aðgangur að síma, tölvu 
og fundaraðstöðu, er misjöfn. Ríflega 42% 
svarenda sjúkraliða hafa haft slíkan aðgang 
mjög oft eða alltaf og ríflega 18% stundum, en 
tæplega 12% sjaldan og tæplega 4% aldrei.

Samskiptamál algeng
Spurt var hversu oft svarendur hefðu þurft 

að sinna verkefnum á vinnustaðnum sem 
trúnaðarmenn á síðustu tólf mánuðunum. Já 
sögu 92% sjúkraliðanna en 83% allra trúnaðar-
manna BSRB í úrtakinu. 

Þrír fjórðu eða ríflega 76% sjúkraliðanna 

sögðust hafa sinnt 1-5 verkefnum á þessum 
tíma, en um 15% þurfti að fara í slík mál 
6-10 sinnum á tímabilinu. Ríflega 8% þurftu 
oftar að hafa afskipti af vandamálum á 
vinnustaðnum.

Verkefnin eru afar mörg og mismunandi. 
Nokkur viðfangsefni trúnaðarmanna eru þó 
algengust. Þannig snertu um 60% verkefn-
anna samskipti á vinnustaðnum. Tæplega 32% 
verkefna trúnaðarmanna snerust um launa-
setningu eða framkvæmd stofnanasamnings, 
en álíka fjöldi mála varðaði breytingar á 
kjörum, störfum eða starfshlutfalli sjúkra-
liða. Um 25% þurftu að leysa vinnutímamál, 
en tæp 20% verkefna voru vegna uppsagna, 
starfsloka eða áminningar.

Langflest mál berast til trúnaðarmanna frá 
samstarfsfólki eða félagsmönnum, en líka frá 
stéttarfélaginu (tæp 29%) og vinnuveitanda 
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(29%). En trúnaðarmenn hafa einnig tekið upp 
mál að eigin frumkvæði (42% en nokkru færri 
eða 35% hjá BSRB sem heild).

Ánægja með félagið
Í meira en helmingi tilvika hefur 

Sjúkraliðafélagið haft mikla eða nokkra aðild 
að lausn þeirra vandamála sem trúnaðarmað-
urinn er að fást við, en í fjórðungi málanna 
hefur trúnaðarmaðurinn leyst úr málinu án 
aðkomu félagsins.

Athygli vekur að í mjög mörgum málum 
er aðkoma starfsmannastjóra eða mannauðs-
stjóra að lausn málsins engin (tæp 64%).

Langflestir trúnaðarmenn eru mjög ánægðir 
eða frekar ánægðir með samskiptin við 
Sjúkraliðafélagið (tæp 88%). Í einu tilviki var 
trúnaðarmaður frekar óánægður, en enginn 
var mjög óánægður með samskiptin.

Tæp 24% voru mjög ánægð með samskiptin 
við vinnuveitanda eða forstöðumann vinnu-
staðarins við lausn mála, og tæp 44% frekar 
ánægð. Tæp 7% voru frekar eða mjög óánægð 
með stjórann.

Mjög fáir trúnaðarmenn segja að þeir hafi 
verið látnir gjalda þess í starfi eða á annað hátt 
að þeir voru trúnaðarmenn (tæp 4%). Þessir 
trúnaðarmenn sögðust hafa verið hundsaðir 
af sumum yfirmönnum og fengið sem trún-
aðarmaður leiðinlegt viðmót. Einn þurfti til 
dæmis að mæta á kvöldvakt eftir að hafa verið 
á trúnaðarmannanámskeiði allan daginn, en 
annar sagði að yfirmaður hefði ráðist að sér 
með offorsi og skömmum.

Margir vilja meiri fræðslu
Meira en helmingur trúnaðarmanna 

sjúkraliða sótti fræðslu á sviði kjaramála, 

réttindamála og starfsmannamála síðustu 
tólf mánuðina. Algengasta skýringin á því að 
trúnaðarmaður sótti ekki námskeið eða ráð-
stefnu var að tímasetningin hentaði ekki. 

Um 40% svarenda telur að framboð á 
fræðslu fyrir trúnaðarmenn sé hæfileg, en 
tæpur helmingur (48%) vill fleiri fræðslutilboð 
en aðeins 39% hjá BSRB í heild.

Spurt var: Hvað af eftirtöldu hefðir þú, sem 
trúnaðarmaður, þörf fyrir að fræðast frekar 
um? Svarendur máttu merkja við fleiri en einn 
svarmöguleika.

Margir vildu fræðast betur um launasetn-
ingu eða framkvæmd stofnanasamnings 
(66,67%), breytingar á kjörum, störfum eða 
starfshlutfalli (49%), sameiningu stofnana, 
breytingar á rekstri, skipulagsbreytingar 
(29,41%), samskipti á vinnustað (54,90%), 
ráðningar, auglýsingar starfa (25,49%), 
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uppsagnir, starfslok og áminningar (49%), 
veikindi, slys, tryggingar (49%), vinnutíma 
(39,22%), orlof, fæðingar- og foreldraorlof, 
launalaust leyfi, námsleyfi (41,18%), líf-
eyrismál (60,78%), einelti og kynferðislega 
áreitni (35,29%), vinnuumhverfi, öryggi 
og hollustuhætti (31,37%) og starfsmanna-
samtöl og starfsþróun (52,94%).

Mikill meirihluti trúnaðarmanna vill helst 
fá fræðslu á námskeiðum (73%) eða með fyr-
irlestrum (50%), en meirihlutinn vill einnig 
fá samantekt á efni sent út með tölvupósti 
(tæp 54%) og að slíkt efni sé birt á heimasíðu 
félagsins (50%).

 
Tillögur um eflingu starfsins

Spurt var með hvaða hætti svarendur teldu 
að efla mætti starf trúnaðarmanna sjúkraliða, 
og margar ábendingar bárust. Nokkur dæmi 
um svörin:

Til dæmis að hafa reglulega samráðsfundi 
með aðaltrúnaðarmönnum. 

Ég er eini sjúkraliðinn sem er trúnaðar-
maður á mínum vinnustað og mér finnst 
ég oft svolítið ein, efla mætti meira samstarf 
meðal trúnaðarmanna t.d. í fjórðungnum og 
gera landsbyggðarfólki meiri tækifæri að fara 
á námskeið t.d. halda námskeið út á landi, það 
hafa ekki allir kost á að vera lengi í Reykjavík.

Fleiri námskeið og greiðslur 
frá stéttarfélaginu

Framhaldsnámskeiðin fyrir trúnaðarmenn 
eru mjög góð. Það mættu líka vera styttri 
námskeið um ýmsa málaflokka. Mitt félag 
stendur vel með sínum trúnaðarmönnum. 
Alltaf hægt að hafa samband ef þörf er á. Þarf 
að vera gott upplýsingaflæði og góður stuðn-
ingur við trúnaðarmenn þegar erfið mál koma 
upp á viðkomandi vinnustað.

Fundirnir eru góður vettvangur til að hitta 

aðra trúnaðarmenn. Þar sem ég hef lokið þeim 
trúnaðarmannanámskeiðum sem í boði eru 
væri styrkjandi að fá upprifjun og viðbót.

Hafa meira samband við okkur um kjaramál 
og gefa okkur tækifæri til að tala við sam-
starfsfélaga og koma með hugmyndir þaðan 
í kjaraviðræður.

Hafa samstöðufundi. Kenna þeim meira 
um launatöflur og stofnanasamninga.

Kynna betur fyrir starfsfólki og yfirmönnum 
störf trúnaðarmanna. Með betri aðstöðu og 
geta sinnt trúnaðarmannastöðunni meira í 
vinnunni. Og fá smá laun.

Með góðri samvinnu. Meiri fræðslu, að 
sækja sér þekkingu og hafa laun sem trúnað-
armaður. Þeir þurfa meiri stuðning frá sínu 
félagi. Félagið þarf að vera með meira utan-
umhald. Þeir vinni meira saman sem vinna 
hjá sama vinnuveitanda eða innan sama 
sveitafélags. 

Þarf að verða meiri viðhorfsbreyting hjá fyr-
irtækjum og gera trúnaðarmanninn eitthvað 
sem er jákvætt, en à mörgum vinnustöðum er 
hann stimplaður sem tuðari eða einhver sem 

er að mæta bara með leiðindi. Vinna að betri 
kynningu á starfi trúnaðarmanna bæði hjá 
vinnuveitendum og fèlagsmönnum.

 
Að mæla með – eða ekki

Spurt var: Hversu líklegt er að þú mælir 
með trúnaðarmannsstarfinu við vini eða 
samstarfsmenn?

Þeir sem sögðust ætla að mæla með trúnað-
armannastarfinu gáfu eftirfarandi rök fyrir því 
viðhorfi sínu:
• Gefandi og kynnist öðrum starfsfélögum 

og yfirmönnum. Gerir starfið skemmti-
legra að sækja fundi. Gott að geta aðstoðað, 
hittir yndislegt fólk.

• Gott að læra betur á samninga. Skoða 
hverju maður á rétt á og hvernig maður 
á að sækja þann rétt. Lærir á þessu. Mjög 
lærdómsríkt. 

• Skemmtilegt starf og tækifæri til að læra 
margt. Það er gott fyrir okkur að kynnast 
þessu starfi. Þetta er gefandi. Öll fèlags-
störf eru skemmtileg og gefandi.

• Til að halda vörð um störf og réttindi 
sjúkraliða.

• Trúnaðarmaður er vel upplýstur um 
kaup og kjör hjá sínu stéttarfélagi og er 
vel inni öllum málum sem varða fólk à 
vinnumarkaði.

Hinir sem ætluðu ekki að mæla með því við 
vinnufélaga að gerast trúnaðarmenn sögðu 
helstu ástæðurnar þessar:
• Ég mæli ekki með þessu starfi því þetta 

er streituvaldandi þar sem ágreiningur 
kemur upp, sem gerist nánast allstaðar því 
miður.

• Er trúnaðarmaður eingöngu vegna þess 
að enginn vildi taka það að sér.

• Maður verður ekki vinsæll af sumum yfir-
mönnum. Óvinsælt og oft mikil ólaunuð 
vinna og áreiti utan vinnutíma.

Finnst þér að stéttarfélagið eigi 
að standa fyrir meiri eða minni 
fræðslu fyrir trúnaðarmenn en 
nú er í boði?
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Kulnun og streita í heilbrigðiskerfinu

Vinnan fjalli ekki 
lengur um kyn

segir Ingibjörg H. Jónsdóttir prófessor í Gautaborg
„Ef litið er á tölurnar hjá kennurum, 

sjúkraliðum eða hjúkrunarfræðingum, 
þá eru líkurnar á að karlmaður sem er í 
þessum  störfum á þeim vinnustað veikist 
jafn miklar og hjá konum. Ef konur og 
karlar myndu vinna við sömu skilyrði 
eru líkurnar á streitutengdum einkennum 
þær sömu. Þetta fjallar því ekkert um að 
vera kona eða karlmaður, þetta fjallar um 
aðstæður á vinnustaðnum. Við verðum að 
sætta okkur við þessa staðreynd, því ef 
við erum að festast í því að þetta snúist 
um kyn, að það sé veika konan sem klárar 
ekki hlutina, þá erum við ekki að finna 
réttu lausnirnar.“

Þetta sagði Ingibjörg H. Jónsdóttir pró- 
fessor í fyrirlestri sem hún hélt á 
Trúnaðarmannaráðsfundi Sjúkraliðafélags 
Íslands 12. október síðastliðinn, en þar 
ræddi hún um nýjustu rannsóknir á kulnun 
og streitu innan heilbrigðiskerfisins. 
Sjúkraliðafélagið bauð viðsemjendum 
félagsins að mæta til að hlýða á erindið.

Ingibjörg er forstöðumaður Institutet för 
stressmedicin í Gautaborg og prófessor við 
Gautaborgarháskóla, en stofnunin annast 
rannsóknir á streitu vegna aðstæðna á 
vinnustað og á streitukenndum einkennum 
starfsmanna. 

Hún kom beint úr flugvél frá Brussel, þar 
sem hún hélt fyrirlestur, á fund sjúkraliða.

„Það er jafn mikilvægt fyrir mig að hitta 
sjúkraliða á Íslandi og að tala við strákana 
í Brussel,“ sagði Ingibjörg. „Við lifum á 
tímum mikilla breytinga og eitt grund-
vallarvandamál er að við erum ekki að klára 
þessa fjörutíu stunda vinnuviku. Hluti af 
vandamálinu sem við ætlum að ræða í dag 
sést þegar litið er yfir hópinn hérna inni. 
Hvað er það sem vantar í salinn? Jú, það 
vantar karlmenn.“

Kynjaskiptir vinnustaðir
„Grundvallarvandamálið sem við sjáum 

núna, árið 2017, og sem okkar rannsóknir 

Ingibjörg H. Jónsdóttir prófessor í ræðustól á fundi Trúnaðarmannaráðs Sjúkraliðafélags Íslands.

sýna fram á, er að vinnustaðir þar sem 
meirihluti starfsmanna eru konur, eru verr 
settir varðandi vinnuaðstæður. Við höfum 
tekið með okkur inn á vinnustaðinn hefðina 
um fórnarlund kvenna,“ sagði Ingibjörg.

„Við erum með mjög kynjaskipta vinnu-
staði. En það á ekki að skipta máli hvort þú 

ert kona eða karlmaður í þessum störfum 
innan heilbrigðiskerfisins, í öldrunarþjón-
ustu, við heimahjúkrun eða við kennslu, 
þessi flóknu störf þar sem verið er að vinna 
með fólk. Ég gantast stundum við unga 
fólkið um að við vinnum ekki þessi störf 
með kynfærunum. Það er ekkert sem segir 
að þú verðir að vera af ákveðnu kyni til að 
vinna tiltekið starf.“ 

Ingibjörg sagði frá rannsókn sem stofnun 
hennar gerði í Gautaborg og lýsir vel mis-
munandi aðstæðum á vinnustað karla 
og kvenna. Þar voru tvær deildir bornar 
saman, tæknideild og heimahjúkrun. Á 
tæknideild borgarinnar starfa einkum 
karlar, en í heimahjúkruninni einkum 
konur. 

„Hjá báðum þessum deildum er mjög 
mikilvægt að hafa bíl til umráða til að 
komast á milli staða í starfinu. Þegar 
bíllinn bilar hjá tæknideildinni, hvort sem 

„Eina vísindalega sönnunin 
fyrir því að fólk fari aftur 

inn á vinnustað og tolli þar 
er að brugðist sé við ástæðu 
þess að þú ert í veikindaleyfi, 

það er að maður breyti 
aðstæðum á vinnustaðnum 

fyrir þann einstakling“
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Trúnaðarmenn sjúkraliða fylgjast með fyrirlestri Ingibjargar.

„Við verðum að sætta okkur 
við þessa staðreynd, því ef 
við erum að festast í því að 
þetta snúist um kyn, að það 
sé veika konan sem klárar 

ekki hlutina, þá erum við ekki 
að finna réttu lausnirnar“

það er karl eða kona sem notaði bílinn, þá 
fær starfsmaðurinn annan bíl. Ef bíll bilar 
í heimahjúkruninni þarf starfsmaðurinn 
sjálfur að redda bíl í staðinn.“

Hún lagði áherslu á að þessi grundvallar-
munur á viðhorfum á vinnustað karla og 
kvenna væri afleiðing af langri þróun og 
engum einum að kenna. „Það er á ábyrgð 
okkar allra að vinna saman að því að breyta 
þessu þannig að vinnan fjalli ekki lengur 
um kyn starfsmannsins,“ sagði Ingibjörg.

Að breyta vinnuaðferðum
„Okkar stofnun er tengd heilbrigð-

iskerfinu í Vestur-Svíþjóð,“ sagði Ingibjörg. 
„Innan þess starfa 53 þúsund manns, en 
á svæðinu býr ein og hálf milljón manna. 
Sahlgrenska sjúkrahúsið er stærsta stofn-
unin með 18 þúsund starfsmenn. Af þessum 
53 þúsundum eru 3500 manns heima á degi 
hverjum vegna veikinda. Og svo er verið 
að tala um að það vanti fólk, sem er alveg 
fáránlegt, réttara væri að tala um leiðir til 
þess að þessir 3500 starfsmenn geti mætt 
í vinnuna. Þess vegna þarf að rýna í hvað 
veldur þessum veikindum, hver er raun-
veruleg ástæða þess að þetta fólk veikist.“

Segja má að fimmti hver maður sem 

vinnur í opinbera geiranum í Svíþjóð sé 
með kulnunareinkenni eða streitukennd 
einkenni. Þetta hefur einkum aukist 
hjá konum hin síðari ár, en einnig hjá 
karlmönnum. 

Ingibjörg sagði meginatriðið að átta sig 
á því hvers vegna fólk veikist á vinnustað 
og hvað þyrfti til þess að ná fólki sem er í 
veikindaleyfi til baka.

„Ég nefndi áðan að 3500 heilbrigðisstarfs-
menn á okkar svæði eru í veikindaleyfi. 
Aðalástæða þess að þetta starfsfólk er ekki 
í vinnu, er að við höfum ekki enn fundið 
réttu leiðirnar til að ná þeim til baka,“ 
sagði Ingibjörg. „Starfsfólk sem þjáist af 

kulnun í starfi eða þunglyndi getur farið 
á streitunámskeið eða til sálfræðings, farið 
í hreyfingu eða núvitund og jóga, og allt 
þetta getur haft áhrif á einkenni einstak-
lingsins, en allt þetta sem hann hefur verið 
að gera hefur bara áhrif á hans heilsu en 
kemur honum ekki aftur í vinnuna. Eina 
vísindalega sönnunin fyrir því að fólk 
fari aftur inn á vinnustað og tolli þar er 
að brugðist sé við ástæðu þess að þú ert 
í veikindaleyfi, það er að maður breyti 
aðstæðum á vinnustaðnum fyrir þann 
einstakling. Og ef þú breytir aðstæðunum 
fyrir þann einstakling þá kemur í ljós að 
þær breytingar myndu passa mjög vel fyrir 
alla aðra á vinnustaðnum.“

Vandinn greindur
Ingibjörg sagði frá nýju verkefni á vegum 

stofnunarinnar:
„Við höfum farið inn á 20 vinnustaði með 

deildum þar sem 10% eru í veikindaleyfi, 
mikið hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar og 
ræstitæknar, til að kanna hvert vandamálið 
væri. Niðurstöðurnar eru svo nýjar að þær 
hafa ekki enn verið birtar, en rannsökuð 
voru skilyrði og aðstæður fyrir yfirmenn 
og óljósar vinnuaðstæður fólks. Einnig var 
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skoðað umhverfi þeirra yfirmanna sem 
voru ekki með á hreinu hvort þeir gætu 
tekið ákvarðanir um þetta og hitt, yfirmenn 
sem töluðu ekki hver við annan, en einnig 
að hlutverk starfsmanna voru ekki á hreinu. 
Við höfum ekki fundið einn einasta hlut sem 
hægt er að leysa með því að senda starfs-
menn í jóga. Það er hvorki hægt að leysa 
þetta vandamál með hópefli eða jóga.“

Hún nefndi sem dæmi verkefni á vegum 
stofnunarinnar varðandi ræstingafólk á 
Sahlgrenska sjúkrahúsinu. „Við vorum í 
hópvinnu með yfirmönnum og ræddum 
um starfsmenn sem þyrfti að fá til baka í 
vinnu, en sem var illt í öxlunum. Þá var 
spurt hvað þyrfti að gera á vinnustaðnum 
til þess að hann eða hún gæti komið aftur 
í vinnuna. Jú, við þurfum að breyta vinnu-
álaginu og aðlaga vinnuaðferðir þannig 
að þessi starfsmaður geti unnið án þess 
að það hafi áhrif á öxlina. Eftir fimm eða 
sex mínútna umræður sagði einn yfir-
mannanna; en ef hann getur unnið verkið 
þannig og fær ekki illt í öxlina er þá ekki 
bara gott fyrir alla að vinna þannig svo 
enginn fái verk í öxlina. Já, góð hugmynd 
sögðu allir hinir yfirmennirnir, og ég er 
viss um að þeir muni koma til með að gera 
eitthvað í málinu og búa þannig til betri 
vinnustað.“

Vísindalegar niðurstöður
Ingibjörg sagði að einnig yrði að huga 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset í Gautaborg er stærsta sjúkrahús í Norður-Evrópu. Þar er nú skipulega unnið að verkefnaskiptingu fagstétta 
„Uppgiftsväxling“.

„Hvernig stendur þá á því 
að þegar kemur að vinnu-
umhverfi er ekki farið eftir 
niðurstöðum vísindalegra 

rannsókna?“ 

að því að fólk er ekki bara í vinnu, það er 
með líf fyrir utan vinnuna, þar á meðal að 
sjá um hús og heimili, börn og maka. Sumir 
atvinnurekendur haldi því fram að það sé 
mikið um kulnun vegna þess að starfsmenn 
hafi svo mikið að gera heima hjá sér.

„En svarið við þeirri fullyrðingu sem 
fengist hefur með vísindalegum rann-
sóknum er nei,“ sagði hún. „Þannig er það 
ekki. Okkar rannsóknir sýna að kulnunar-
einkenni stafa af álagi í öllu lífinu. Við 
höfum rannsakað þúsund sjúklinga og þeir 
eru með álag á vinnustað vegna vinnuað-
stæðna, en líka álag í einkalífinu, til dæmis 
að standa í skilnaði, eða að byggja hús sem 
það á ekki fyrir, eru með barn með ein-
hverfu eða foreldri með Alzheimer, svo 
algeng dæmi séu nefnd. En við sáum aldrei 
sjúklinga sem voru bara að upplifa streitu í 
einkalífinu, og sjaldan sjúklinga sem voru 
bara með streitu í vinnunni. Þetta var alltaf 
bæði og, sem sýnir að ef vinnustaðurinn 
virkar, ef þú getur komið á vinnustað þar 

sem vinnuaðstæður og skipulag og það 
sem þú átt að gera er allt á hreinu, þá færðu 
ekki kulnun þótt þú standir í skilnaði eða 
sért með mömmu með Alzheimer eða barn 
með einhverfu, því þá gengur dæmið upp. 
Það þarf að vera plús öðru hvoru megin. 
Þitt einkalíf er ekki á ábyrgð atvinnurek-
andans, en það er á hans ábyrgð að bjóða 
upp á vinnuumhverfi sem gerir þér fært að 
vinna þína vinnu.“

Hún taldi upp nokkrar ástæður sem 
sannað hefur verið með vísindarann-
sóknum að hefðu mikil áhrif til kulnunar, 
síþreytu, streitu og þunglyndi vegna 
vinnuaðstæðna:
• Kröfur miðað við stuðning. 
• Álag miðað við umbun, en þá er ekki 

verið að tala um laun heldur að þú fáir 
að vita að þú sért að vinna vel. 

• Óljós starfs- og verklýsing. 
• Kunnátta ekki notuð. 
• Óöryggi á vinnustað/lausráðningar. 
• Óréttlæti. 
• Einelti. 
• Samskipti, stjórnunarhættir og skipulag 

á vinnustaðnum.  
Ingibjörg sagðist alltaf jafn undrandi á 

því að í heilbrigðiskerfinu væri vísinda-
legar rannsóknir lagðar til grundvallar 
þegar ákvarðanir væru teknar um aðgerðir 
eða lyf eða hvernig ætti að lyfta sjúklingum, 
en þegar kæmi að vinnuaðstæðum fólks 
væri algjört handahóf ríkjandi. Það væru 
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„Þitt einkalíf er ekki á ábyrgð atvinnurekandans, en það er á hans ábyrgð að bjóða upp á vinnuumhverfi sem gerir þér fært að vinna þína vinnu.“

„Hluti af vandamálinu 
sem við ætlum að ræða í 

dag sést þegar litið er yfir 
hópinn hérna inni. Hvað 

er það sem vantar í salinn? 
Jú, það vantar karlmenn“

til staðar góðar vísindalegar rannsóknir 
sem sýni hvernig eigi að huga að vinnuað-
stæðum til þess að starfsfólk geti unnið sína 
vinnu. „Hvernig stendur þá á því að þegar 
kemur að vinnuumhverfi er ekki farið eftir 
niðurstöðum vísindalegra rannsókna?“ 
spurði hún. „Það ætti þó að vera aðalmálið 
á vinnustað að starfsfólkið búi við þau 
skilyrði sem þarf til þess að það geti unnið 
sína vinnu án kulnunar eða streitu.“

Fleira fólk kostaði minna
Ingibjörg sagði nokkrar sögur um rann-

sóknir stofnunarinnar á því hvað væri að á 
vinnustöðum. Ein var um vinnustaðinn sem 
réði fleira starfsfólk og sparaði pening á því.

„Þetta er það sem er að gerast á 
sjúkrahúsunum í Svíþjóð núna, það heitir 
Uppgiftsväxling á sænsku, verkefna-
skipting. Sjúkraliðar og hjúkrunarfræðingar 
sem koma úr námi inn á sjúkrahúsin verða 
fyrir miklum vonbrigðum. Nýju hjúkr-
unarfræðingarnir komust til dæmis að 
því að á milli 30-40% af vinnutímanum 
fer í að vinna með sjúklinga, en restin fer í 
eitthvað allt annað svo sem skráningar og 
skipulagningu. Þess vegna var farið í það 
í Vestur-Svíþjóð að ráða fleira fólk og fara 
í gegnum það hvað hjúkrunarfræðingar 
væru að gera sem sjúkraliðar gætu gert, 
hvað læknar væru að gera sem hjúkrunar-
fræðingar gætu gert og hvað sjúkraliðar 
væru að gera sem félagsliðar gætu gert. 

Það er búið að ráða fullt af fólki í kjölfarið 
en um leið spara mikinn pening sem kom 
mörgum á óvart.

Við getum skýrt hvers vegna þetta kom 
svona vel út. Ástæðan er einfaldlega sú 
að eftir breytingarnar eru miklu færri 
starfsmenn í veikindafríi og miklu færra 
starfsfólk sem upplifir streitu á vinnustað. 

Það kostar nefnilega pening að huga ekki 
að starfsaðstöðu fólks á vinnustaðnum. 
Rannsókn sem gerð var í Stokkhólmi sýnir 
12-14 tíma vinnutap á viku á hvern einstak-
ling sem upplifir streitu á vinnustaðnum. 
Og það snýst um vinnuaðstæður, vinnu-
skipulag, stjórnendur og önnur skilyrði 
fyrir starfi einstaklingsins. Það á ekki að 
vera þannig að maður þurfi að fara heim að 
sofa eftir vinnudaginn. Það á ekki að vera 
þannig að maður geti ekki hugsað sér að 
vinna eftir 67 ára aldur, því í grunninn er 
vinna góð fyrir heilsuna, en til þess verða 
vinnuskilyrðin að vera í lagi.“ 

Nýjar reglugerðir í Svíþjóð
Í fyrra voru gefnar út nýjar reglugerðir, 

Organisatorisk och social arbetsmiljö, 
sem taka á skipulagsmálum í vinnu-
umhverfinu. Þar kemur fram að þú 
berð ábyrgð á því sem einstaklingur að 
koma til vinnu og vera fær til þess, en 
atvinnurekandinn er ábyrgur fyrir því að 
starfslýsingar séu á hreinu, starfsaðferð-
irnar séu í lagi, forsendur fyrir starfi þínu 
séu klárar og kröfur hæfilegar, að þú hafir 
möguleika á að hafa áhrif og að starfsum-
hverfið sé yfirhöfuð í lagi.

Möguleikar á að hafa áhrif hefur mikið 
að segja á vinnustaðnum. Það er sjaldan 
spurning um að hafa of mikið að gera. 
Starfsfólkið sem gengur um og segir „það 
er allt brjálað að gera“ eru ekki þeir sem 
lenda í kulnun, heldur hinir þar sem staðan 
er óljós og ekki á hreinu hvað þeir eiga að 
gera.“

Ingibjörg sagði að stofnunin væri með 
tvö rannsóknarverkefni í gangi í samvinnu 
við háskólann í Lundi um það hvað gæti 
fengið fólk til að vinna lengur en til 67 ára 
aldurs.

„Þær upplýsingar sem við erum að fá 
benda til þess að þetta snúist ekki fyrst og 
fremst um launin heldur um vinnuaðstöðu 
og vinnutíma og að fá að ráða því sjálfur 
hvað maður gerir, hvernig og hvenær. Við 
eigum von á niðurstöðum úr þessum rann-
sóknum sem líka mætti nota hér á landi.“
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Einkavæðing er áhyggjuefni víða um heim

Fólk umfram gróða
Hugmyndir um einkavæðingu í 

opinbera geiranum, til dæmis í heil-
brigðiskerfinu, vekja áhyggjur víðar en 
á Íslandi og eru eitt af umræðuefnum á 
heimsþingi Public Service International 
(PSI), alþjóðlegra heildarsamtaka opin-
berra starfsmanna, sem fulltrúar BSRB 
og aðildarfélaga bandalagsins sóttu í 
nóvember síðastliðinn.

Umræðuefnin á þinginu sem var haldið 
í Genf eru fjölmörg. Yfirskrift þingsins er 
„fólk umfram gróða“ (e. people over profit). 
Á þinginu er farið yfir helstu stefnu- og 
baráttumál PSI á heimsvísu. Málefnin eru 
fjölmörg og meðal annars þess sem er rætt 
um einkavæðingin sem virðist tröllríða 
öllum opinberum stofnunum hvar sem er í 
heiminum. Þá er fjallað um baráttu einstakra 
þjóða, svo sem baráttu Filippseyinga fyrir 
viðurkenningu á réttindum starfsmanna og 
baráttu japanskra slökkviliðsmanna til að 
stofna stéttarfélög í skugga kjarnorkugeisl-
unar og jarðskjálfa.

Á þinginu er einnig fjallað um öryggi 
heilbrigðisstarfsmanna, hvort heldur sem 
er á Vesturlöndum eða í miðjum ebólu 
faraldri í Líberíu, og baráttuna gegn 
skattaundanskotum stórfyrirtækja, sem er 
umfangsmikil og á alheimsvísu. Þá er einnig 
fjallað um mannréttindi, umhverfismál, 
innflytjendur og mikilvægt framlag 
þeirra til vinnumarkaðarins, flóttafólk 
og mögulega fjölgun þeirra í framtíðinni, 
nýjar áskoranir, framtíðarvinnumarkaðinn, 
tæknibreytingar og fjölmargt fleira.

Framtíðin er okkar að móta
Þingið sátu fulltrúar stéttarfélaga og 

bandalaga innan PSI frá 150 aðildarlöndum. 
Fulltrúar Íslendinga frá BSRB og aðildarfé-
lögum þess voru Árni Stefán Jónsson, fyrsti 
varaformaður BSRB og formaður SFR stéttar-
félags, Arna Jakobína Björnsdóttir, formaður 
Kjalar, Kristín Á. Guðmundsdóttir, formaður 
Sjúkraliðafélags Íslands, Birna Ólafsdóttir 
skrifstofustjóri Sjúkraliðafélagsins, og 
Þórarinn Eyfjörð og Sólveig Jónasdóttir frá 
SFR.

Alheimsþingið er haldið á fimm ára fresti 
og þar eru teknar ákvarðanir um fram-
kvæmdaáætlanir næstu ára og litið bæði 
til fortíðar og framtíðar. Ályktanir þingsins 
eru fjölmargar og taka oft mikinn tíma í 

Birna Ólafsdóttir, skrifstofustjóri Sjúkraliðafélags Íslands, og Kristín Á. Guðmundsdóttir, for-
maður félagsins, á Heimsþingi PSI.

Lokafundur heimsþingsins í Genf.

vinnslu þegar svo margar þjóðir koma að 
borðinu, en í þeim birtist meðal annars 
sameiginlegur skilningur okkar á stefnu 
PSI og framkvæmd hennar.

Guy Ryder, forseti Alþjóðavinnumála-
stofnunarinnar (ILO), var gestur á þinginu 
og tók meðal annars þátt í umræðum um 
framtíðarvinnumarkaðinn. Þar bað hann 

fólk að varast að týnast í tölum og útreikn-
ingum um fjölda nýrra starfa í vangaveltum 
sínum um framtíðarvinnumarkaðinn. Þess 
í stað þurfi að einbeita sér að kröfunni um 
lýðræði framtíðarinnar, tryggja félags-
lega virkni og leysa úr verkefnum mikilla 
fólksflutninga.

Rosa Pavanelli, forseti PSI, og fleiri töluðu 
á svipuðum nótum. Í máli hennar kom 
fram að í framtíðinni verði valdið fólgið 
í þekkingu á tækninni og það þyrfti að 
tryggja að það vald væri í réttum höndum. 
Ekki sé hægt að taka breytingum fram-
tíðarinnar sem fórnarlömb heldur verði að 
taka þeim sem þátttakendur og höfundar. 
Framtíðin sé okkar að móta.

Einkavæðingin virðist 
tröllríða öllum opinberum 
stofnunum hvar sem er í 

heiminum
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Sonja Ýr Þorbergsdóttir lögfræðingur BSRB

Tilraunir til að
stytta vinnuvikuna

Stytting vinnuvikunnar úr 40 stundum 
í 36 hefur verið ein helsta krafa BSRB 
allt frá árinu 2004. Líkt og aðrar kröfur 
kemur hún beint frá grasrótinni og færist 
sífellt ofar á forgangslista yfir kjara-
bætur félagsmanna. Upphaflega brann 
stytting vinnuvikunnar mun frekar á 
yngri félagsmönnum aðildarfélaganna 
en í dag er það almennt forgangsmál í 
hugum allra, óháð kyni, aldri, stöðu og 
fjölskyldugerð. 

Til að vinna að framgöngu þessa bar- 
áttumáls hefur bandalagið meðal 
annars beitt sér fyrir því að stofnað 
verði til tilraunaverkefna svo hægt sé 
að meta árangurinn af slíkri styttingu 
hér á landi. Tilraunaverkefni BSRB og 
Reykjavíkurborgar hefur staðið frá 
árinu 2015 en tilraunaverkefni BSRB og 
ríkisins hófst í byrjun apríl 2017.

Reynsla og tilraunir með 
styttingu vinnuvikunnar

Niðurstöður tilraunaverkefnis Reykja-
víkurborgar eru í samræmi við niðurstöður 
annarra sambærilegra verkefna og 
styttri vinnutíma einstakra vinnustaða í 
Svíþjóð. Reynsla þeirra hefur haft mikil 
áhrif á stefnumótun bandalagsins og 
niðurstaðan er afdráttarlaus - kostir 
styttingu vinnuvikunnar eru fjölmargir 
og sameiginlegir fyrir bæði launafólk og 
atvinnurekendur. Helstu kostirnir eru 
að starfsfólki er auðveldað að samræma 
fjölskyldu- og atvinnulíf, hún leiðir til 
aukinnar vellíðunar starfsfólks, fækkun 
fjarvista vegna veikinda, bætts hags barna 
þar sem dagvistunartími þeirra styttist, 
aukins samverutíma með fjölskyldu og 
vinum, auknum starfskröftum á seinni 
árum, jafnrétti kynjanna og aukinnar 
samkeppnishæfni atvinnurekanda um 
besta starfsfólkið. Tilraunaverkefnið hjá 
ríkinu er komið skemmra á veg og því 
liggja engar niðurstöður fyrir þegar þetta 
er ritað.

Sonja Ýr Þorbergsdóttir, lögfræðingur BSRB.

Alþjóðlegar samanburðar-
rannsóknir sýna að  

Íslendingar vinna mun 
lengri vinnudag en þær 

þjóðir sem við berum okkur 
helst saman við

Reykjavíkurborg
Tilraunin hófst 2015 á tveimur 

vinnustöðum Reykjavíkurborgar, þjón-
ustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts 
og hjá Barnavernd. Árið 2016 bættust 
hverfa- og verkbækistöðvar og þjónustu- 
miðstöð borgarlandsins, heimaþjónusta- og 
heimahjúkrun í efri byggð og leikskólinn 
Hof. Vinnuvikan var stytt um 4 eða 5 stundir 
en á sumum vinnustöðum hættu starfsmenn 
fyrr daglega en á öðrum fyrr á föstudögum. 

Niðurstöður benda til jákvæðra áhrifa 
vegna styttingarinnar og sýna að hún 
hafi þau áhrif að draga úr andlegum og 
líkamlegum einkennum álags. Þá jókst 
starfsánægja á öllum starfsstöðum fyrir 
utan einn. Borgarráð samþykkti nýlega að 
framlengja tilraunaverkefninu og útvíkka 
það með því að gefa öllum stofnunum 
borgarinnar tækifæri til að sækja um að 
taka þátt. Hægt er að sækja um styttingu 
vinnutíma niður í allt að 37 klukkustunda 
vinnuviku og verkefnið hefst 11. febrúar 
á næsta ári og standa út ágúst 2019.

Ríkið
Fjórar ríkisstofnanir taka þátt í til-

raunaverkefni um styttingu vinnutíma en 
það eru Lögreglustjórinn á Vestfjörðum, 
Ríkisskattstjóri, Útlendingastofnun og 
Þjóðskrá. Markmið verkefnisins er að 
kanna áhrif þess að stytta vinnuvikuna úr 
40 stundum í 36 án launaskerðingar með 
gagnkvæmum ávinningi fyrir starfsmenn 
og þeirra stofnana sem verða fyrir valinu 
til að taka þátt í verkefninu. 

Tilraunaverkefnið á að standa í eitt ár, 
frá 1. apríl 2017 hjá tveimur stofnunum 
og 1. maí 2017 hjá tveimur. Rannsakað 
verður hver áhrif styttingar vinnutímans 
eru á gæði og hagkvæmni þjónustu sem 
vinnustaðirnir veita, auk áhrifa á vellíðan 
starfsmanna og starfsanda. Sambærilegar 
mælingar eru gerðar á vinnustöðum þar 
sem vinnuvikan var höfð óbreytt til að fá 
samanburð. Af þeim fjórum stofnunum 
sem hófu þáttöku í verkefninu í apríl 2017 
er einn vaktavinnustaður. Í framhaldinu er 
unnið að því að bæta öðrum vaktavinnu-
stað inn í verkefnið til að niðurstöður þess 
endurspegli fjölbreytni starfa hjá ríkinu.

Svíþjóð
Fjöldi tilrauna hafa verið framkvæmdar 

í Svíþjóð og þá eru einnig dæmi um 
vinnustaði þar sem vinnuvikan hefur 
verið stytt varanlega. Ákvörðun um 
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styttinguna hefur bæði verið tekin af 
sveitastjórnum og stjórnendum eða 
eigendum vinnustaða. Dæmi um verkefni 
sem byggir á pólitískri ákvörðun er til-
raunaverkefni um sex tíma vinnudag 
meðal hjúkrunarfræðinga á elliheimili 
í Gautaborg. Niðurstöður verkefnisins 
eru að fjarvistir vegna veikinda starfs-
manna hafa minnkað ásamt því að streita 
þeirra hefur minnkað. Þá töldu stjórn-
endur að gæði starfsins hefði aukist en 
t.d. þjónusta við íbúa hafi orðið betri þar 
sem starfsmenn skipuleggi frekara tóm-
stundastarf sem talið er að rekja megi til 
þess að starfsfólk telji sig orkumeira. 

Annað dæmi er bæklunarskurðdeild 
í Mölndal þar sem stjórnendur tóku þá 
ákvörðun 2015 að stytta vinnudaginn í 
sex tíma til að laða að starfsfólk, minnka 
starfsmannaveltu og veikindafjarvistir og 
auka starfsánægju. Stjórnendur deildar-
innar segja að áður hafi starfsemin gengið 
á afleysingafólki. Mikið af starfsfólki hætti 

og erfiðara var að ráða inn nýtt starfs-
fólk. Af starfseminni fór það orðspor að 
starfið væri virkilega þungt svo að enginn 
sótti um störf. Þá lagði starfsfólkið sjálft 
til styttri vinnudag til að vinna gegn 
þessari þróun. Stjórnendur hafa bent á að 
ekki eigi að líta eingöngu til launakostn-
aðar vegna styttingar vinnutíma, hann 
sé vissulega aukinn þar sem þetta vinnu-
tímafyrirkomulag kalli á fleira starfsfólk. 
Hins vegar séu aðrir hlutir sem vegi 
þungt á móti en sem dæmi hafa þau náð 
að stytta biðlista eftir aðgerðum verulega. 
Áður hafi þau þurft að fresta aðgerðum 
og því hafi heildarkostnaður vegna 
heilsuverndarinnar verið hærri. Einnig 

var reynslan sú að veikindafjarvistir 
minnkuðu, starfsánægja jókst og starfsfólk 
hafði aukna orku í vinnunni. Ekkert starfs-
fólk skurðdeildarinnar vann fullt starf 
áður en styttri vinnudagur var innleiddur. 
Það hafði ekki orku til þess. En þökk sé til-
raunaverkefninu eru aðstæður í dag á allt 
annan hátt. Í október s.l. tóku skurðdeildir 
á öðru sjúkrahúsi, Skaraborg, upp styttan 
vinnudag að fyrirmynd Mölndal.

Að undanförnu hefur fjöldi sveitar-
félaga bæst í hóp þeirra sem stytta 
vinnudaginn í sex stundir án launa-
skerðingar. Elliheimili í Nyköping er þar 
á meðal sem mun innleiða styttinguna í 
mars 2018 sem aðgerð í þágu jafnréttismála 
en stjórnendur benda á að nær eingöngu 
konur sinni þessum störfum, þær beri 
birgðirnar sem því fylgir og gjaldið sé 
hærri veikindatíðni en tíðkast í öðrum 
störfum. Stjórnendur eru meðvitaðir um 
að verkefnið feli í sér aukinn kostnað þar 
sem ráða þurfi meira starfsfólk en hafa 

Tilraunin hófst 2015 á 
tveimur vinnustöðum 

Reykjavíkurborgar

Stytting vinnutíma aftur á dagskrá
Stytting vinnutímans er aftur 

komin á dagskrá í heildarsamninga-
viðræðum á vinnumarkaði í ríkjum 
Evrópu, að mati evrópskrar stofnunar 
stéttarfélaga opinberra starfsmanna, 
EPSU, en því baráttumáli var víðast 
hvar ýtt út af samningaborðinu fyrir 
og um aldamótin.

Gunnar Örn Gunnarsson fram-
kvæmdastjóri Sjúkraliðafélags Íslands 
sat fund European Trade Union 
Institute (EPSU) um styttingu vinnu-
tíma, sem haldinn var í Brussel 26. 
október síðastliðinn. Þar var meðal 
annars kynnt ný handbók fyrir stéttar-
félög sem fjallar um þetta efni: The 
why and how of working time red-
uction eða: Hvers vegna og hvernig 
stytta á vinnutíma.

Í þessari grein verður nánar sagt 
frá þessari handbók sem útskýrir og 
leggur mat á ólíkar leiðir til þess að ná 
því markmiði að stytta vinnuvikuna.

Leiðsögn fyrir stéttarfé-
lög

Í formálsorðum EPSU er vakin athygli 
á því að í mörgum Evrópuríkjum 
sé vinnutími félagsmanna margra 

stéttarfélaga, sérstaklega í heilbrigð-
isstofnunum, mjög langur og oft um 
nætur og helgar. Þetta ásamt manneklu 
leiði til of mikils álags á vinnustað, 
streitu og kulnunar í starfi. 

Fleiri og fleiri stéttarfélög séu 
því farin að berjast fyrir því að 
tekið verði á þessum vandamálum í 

kjarasamningaviðræðum til þess að 
tryggja heilsu og öryggi starfsmanna 
samhliða án þess að skerða gæði þjón-
ustunnar við skjólstæðinga. 

Handbókin sé hugsuð sem leiðsögn 
fyrir samningamenn stéttarfélaganna 
sem reyni að finna leiðir til að stytta 
vinnutíma félagsmanna sinna með 
samkomulagi við atvinnurekendur. 

Lykilkaflar bókarinnar fjalla annars 
vegar um helstu rök sem knýja á um 
styttingu vinnuvikunnar, svo sem 
heilsu fólks, veikindi og jafnrétti, en 
hins vegar um þær ólíku leiðir sem 
hægt er að fara til þess að ná árangri. 
Einnig eru rakin nokkur dæmi um 
skipulegar tilraunir til þess að stytta 
vinnuvikuna án þess að skerða þjón-
ustuna, og hvaða árangri þær tilraunir 
hafi skilað. Helsti árangur þessara 
tilrauna er sá að styttri vinnuvika 
dregur úr veikindum starfsfólks, en 
minni veikindi geta líka sparað stofn-
unum útgjöld.

Hins vegar kemur skýrt fram að það 
er engin ein leið sem hentar öllum 
vinnustöðum og þess vegna þarf að 
leita þeirra leiða sem henta hverri 
stofnun best.

Forsíða handbókarinnar um styttingu vinnu-
tíma.
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bent á að veikindafjarvistir kosti einnig 
mjög mikið. Enn fremur þurfi þau að 
reiða sig á afleysingafólk takist þeim ekki 
að ráða inn fleira starfsfólk sem sé ekki 
ódýrt. Með styttingunni séu þau að fyrir-
byggja vandann áður en hann verður að 
bráðavanda. 

Í þágu jafnréttis
Alþjóðlegar samanburðarransóknir sýna 

að Íslendingar vinna mun lengri vinnudag 
en þær þjóðir sem við berum okkur helst 
saman við. Þá verður einnig að hafa í huga 
að hér á landi er atvinnuþátttaka kvenna 
sú hæsta á heimsvísu. Það er því mikilvægt 
verkefni að gera fólki á vinnumarkaði kleift 
að samþætta fjölskyldu- og atvinnulíf. 

Rannsóknir sýna að konur bera meginá-
byrgðina þegar kemur að umönnun barna 
og aldraðra eða veikra fjölskyldumeð-
lima ásamt heimilisstörfum. Með öðrum 
orðum er vinnudagur þeirra mun lengri 
en karla því þær verja lengri tíma í þessi 
svonefndu ólaunuð störf, sem hefur jafn-
framt þau áhrif að konur velja sér frekar 
að vera í hlutastörfum en karlar, eru 
lengur frá störfum í kjölfar barneigna 
og brúa umönnunarbilið milli fæðingar-
orlofs og leikskóla. Til að uppræta megi 
ójafnrétti á vinnumarkaði er því meðal 
annars nauðsynlegt að breyta núverandi 
fyrirkomulagi. 

Samkvæmt sænskum rannsóknum 
hefur stytting vinnuvikunnar þau áhrif 
að karlar taka frekari þátt í svonefndum 
ólaunuðum störfum, þ.e. ábyrgð á 
heimilisstörfum og umönnun barna og 
aldraðra sem léttir á birgðum kvennanna. 
Framar var nefnt að Svíar eru að horfa 
til þess að létta á birgðum kvenna í 
þungum störfum í almannaþjónustu. 
Veikindafjarvistir kvenna á vinnu- 
markaði mælast almennt hærri en karla 
en rannsóknir sýna að meginástæða 
þess sé hversu kynskiptur vinnumark-
aðurinn er. Tæplega 2/3 starfsmanna 
á opinberum vinnumarkaði eru konur 
en starfsumhverfi þeirra er meginorsök 
veikindanna. 

Þessi áratuga gamla krafa félagsmanna 
aðildarfélaga BSRB um styttingu vinnu-
vikunnar vegna allra þeirra fjölmörgu 
kosta sem það hefur í för með sér hefur 
fengið góðan hljómgrunn í samfélaginu 
og er orðin útbreidd. Í okkar huga er því 
ekki spurning um hvort vinnuvikan verði 
stytt á íslenskum vinnumarkaði heldur 
hvenær. 

Sonja Ýr Þorbergsdóttir, lögfræðingur 
BSRB

Allir vinnustaðir 
geta tekið þátt

 Borgarráð samþykkti 9. nóvember 
síðastliðinn tillögu um að fara í annan  
áfanga tilraunaverkefnis um styttingu 
vinnuvikunnar en í þeim áfanga verður 
starfsstöðum fjölgað. Allir vinnustaðir 
á vegum borgarinnar hafa rétt til að 
taka þátt, ef þeir uppfylla þau skilyrði 
sem borgin hefur samþykkt. 

Við mat á umsóknum um þátttöku 
verða eftirfarandi viðmið höfð til hlið-
sjónar hjá Reykjavíkurborg:
• Að starfsstaður móti tillögu að 

útfærslu styttri vinnuviku auk undir-
búningsáætlunar fyrir viðkomandi 
starfsstað.

• Að umsókn og tillaga að vinnu-
fyrirkomulagi sé mótuð í samtali 
stjórnenda og almennra starfsmanna 
á viðkomandi starfsstöð.

• Að vinnufyrirkomulag og starfsstaða 
sé ýmist vaktavinna eða dagvinna. 

• Að rof verði ekki í þjónustuveitingu. 
• Að starfsstaður standist rýningu 

viðkomandi sviðs borgarinnar hvað 
mönnun og nauðsynlega þjónustu-
veitingu varðar.

Þetta þýðir að tilraunin má ekki kosta 
viðkomandi starfsstöð peninga, og ekki 
koma niður á þjónustunni sem veitt er.

Markmið verkefnisins
Markmið borgarinnar með 2. áfanga 

tilraunaverkefnis um styttingu vinnu-
vikunnar án launaskerðingar er að 
kanna hvort stytting leiði til gagnkvæms 
ávinnings starfsmanna og viðkomandi 
starfsstaða. Þar að auki:
• Að kanna langtímaáhrif styttingar 

á líðan starfsfólks, starfsánægju, 
þjónustuveitingu, yfirvinnustundir 
og veikindafjarvistir á núverandi 
þátttökustöðum. 

• Að kanna hvaða vinnuhagræði 
verður af því að stytta vinnuvikuna. 

• Að undirbúa framkvæmd háskóla-
rannsóknar á upplifun og reynslu 
starfsfólks af tilraunaverkefninu með 
sérstakri áherslu á samræmingu fjöl-
skyldulífs og atvinnu. 

• Að skoða áfram áhrif styttingar vinnu-
vikunnar á ólíkum starfsstöðum og 

mögulegar nýjar útfærslur. 
• Að kanna áhrif mismunandi útfærslna 

verkefnisins á starfsánægju og sam-
ræmingu vinnu og einkalífs. 

• Að kanna áhrif á styttingarinnar á 
álag starfsmanna.

Trúnaðarmenn Sjúkraliðafélags Ís- 
lands sem starfa hjá Reykjavíkurborg 
eru hvattir til að kynna þetta mál 
fyrir félagsmönnum á vinnustað 
sínum og kanna hvort áhugi sé á að 
þeirra starfsstöð reyni að taka þátt í 
tilraunaverkefninu.

Gert er ráð fyrir að 2. áfangi tilrauna-
verkefnisins hefjist 11. febrúar á næsta 
ári. Þeim stöðum sem telja sig þurfa 
lengri undirbúningstíma mun gefast 
kostur á innkomu í verkefnið 11. mars 
og 11. apríl 2018.

Starfsstöðvar borgarinnar sem upp- 
fylla framangreind skilyrði þurfa að 
sækja um þátttöku. Umsókn fylgi meðal 
annars rökstuðningur fyrir aðild að til-
raunaverkefninu, væntanleg útfærsla 
og undirbúningsáætlun viðkomandi 
starfsstaða. Yfirmenn móti umsóknir 
í samstarfi við starfsmenn og leggi til 
útfærslu þar sem styttingin getur orðið 
allt að 3 klukkustundir á viku. Gert er ráð 
fyrir að allt starfsfólk sem ráðið er á föst 
mánaðarlaun geta tekið þátt í verkefninu. 
Starfsfólk í hlutastörfum fá hlutfallslega 
styttingu á vinnutímanum í samræmi við 
þátttöku annarra á vinnustaðnum.  

Tilraunabilið stendur til 31. ágúst 
2019, en stefnt er að því að búið verði 
að safna öllum gögnum og að lögð verði 
fram lokaskýrsla um verkefnið og hún 
kynnt forystu stéttarfélaganna 1. apríl 
2019.

Reykvískir sjúkraliðar ræða kjara- og 
réttindamál stéttarinnar.
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Gönguferðir SLFÍ til Andalúsíu á Spáni 2017

Sól og strönd
Ferðahópurinn á gangi í spænsku ánni Rio Chillar.

Veitingar í boði spænsku ferðaskrifstofunnar.

Gengið í Torre Del Mar. Gamall viti skoðaður.

Það má með sanni segja að gönguferð-
irnar á Spáni hafi gengið eins og best var á 
kosið. Mikil ánægja og gleði var í báðum 
hópunum, enda einstaklega skemmtilegir 
og jákvæðir sjúkraliðar.

Ferðirnar heppnuðust einstaklega vel, 
sem er ekki síst að þakka  frábærum 
ferðafélögum og góðu skipulagi ferðaskrif-
stofunnar á Spáni sem gerði allt til þess að 
við gætum notið augnabliksins. Veðrið var 
eins og best var á kosið í báðum ferðunum, 
26 til 30 stiga hiti. Gengið var 12 til 20 
kílómetra á dag göngudagana, meðfram 
ströndinni frá Malaga til Nerja. 

Tvær ferðir
Fyrri ferðin var farin 28. maí til 4. júní, en 

seinni ferðin 17. september til 24. september.
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Stund milli stríða hjá göngufólkinu.Við sögufræg lestargöng.

Slökun við ströndina. Malaga í baksýn.

Þriggja rétta máltíð í boði spænsku ferðaskrifstofunnar.

Ferðalangarnir á leið til Ricon De la Victoria.

Tuttugu og tveir sjúkraliðar fóru í fyrri 
ferðina. Flogið var í beinu flugi til Malaga. 
Þar gistum við tvær nætur á mjög góðu 
hóteli miðsvæðis í borginni.

Á þriðja degi hófst gangan undir öruggri 
leiðsögn innlendra  leiðsögumanna sem 
voru ósparir á að segja frá öllu sem fyrir 
augu bar. Gengið var meðfram strandlengj-
unni frá Malaga til Ricon De la Victoria, 16 
kílómetra. Þar gistum við á 4 stjörnu hóteli.

Haldið var áfram næsta dag til Torre 
Del Mar með viðkomu í sjávarþorpinu 
Benajarafe, 16 kílómetra leið. Gist á lúxus-
hóteli í Torre Del Mar.

Á þriðja göngudegi gengum við í fyrri 
ferðinni til Torox sem var 18 kílómetra 
ganga og gistum á hóteli í Torox. Að lokum 
gengum við til Nerja, einnig 18 kílómetra 
leið. Þar gistum við í tvær nætur, en svo var 
flogið heim frá Malaga.

Í seinni ferðinni vorum við 20. Gist var 
í þrjár nætur í Nerja í lok ferðarinnar, að 
öðru leyti var ferðin eins og sú fyrri fyrir 
utan síðustu gönguna, sem var farin frá 
Nerja í ána Rio Chillar, en það var ógleym-
anleg upplifun.

Spánn og Marokkó á næsta 
ári

Á næsta ári eru fyrirhugaðar tvær göngu-
ferðir á vegum SLFÍ.

Vorferðin verður 10 daga gönguferð á 
Spáni. 

Haustferðin verður sambland af gönguferð 
á Spáni og í Marokkó.

Báðar ferðirnar eru skipulagðar af 
undirritaðri  í samvinnu við  spænsku ferða-
skrifstofuna Salamöndru.

Fyrri ferðin verður dagana 1. júni til  11. 
júní.

Seinni ferðin verður 14. september til 24. 
september.

Flogið verður í beinu flugi til og frá Malaga.
Hámarksfjöldi í hvora ferð eru 21.

Ferðaskipuleggjandi og fararstjóri 
Úlfheiður Kaðlín Ingvarsdóttir  sjúkraliði 

og leiðsögumaður.
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Fyrirmyndarstjórnandi ársins 2017

Gefur okkur færi á
að blómstra í starfi

Sjúkraliðafélag Íslands hefur heiðrað 
Bernard Gerritsma deildarstjóra geð-
deildar Sjúkrahúss Akureyrar sem 
fyrirmyndarstjórnanda ársins 2017, en 
þetta er fimmta árið sem Sjúkraliðafélag 
Íslands efnir til samkeppni meðal félags-
manna sinna um „fyrirmyndarstjórnanda 
ársins.“

Kristín Á. Guðmundsdóttir, formaður 
félagsins, tilkynnti þessa niðurstöðu í hófi 
sem haldið var á Sjúkrahúsi Akureyrar 5. 
desember síðastliðinn og sagði þá m.a.:

„Það að starfa og strita fyrir lífsins 
nauðsynjum er nokkuð sem velflest okkar 
þurfum að gera. Því er það mjög mikil-
vægt að okkur líði vel í vinnu og starfi. 
Stjórnendur hafa mikið um það að segja 
hvernig starfsmönnum líður. Bæði andlega 
og líkamlega.

Fjöldi þeirra vinnustaða sem tilnefndir eru 
hefur fjölgað og teljum við það vita á gott. 
Bæði má ætla að viðurkenningin hafi spurst 
út, en vonandi líka það að stjórnendum sem 
láta sér annt um starfsmenn sína og viður-
kenna starfsvettvang sjúkraliða hafi fjölgað.

Fimm tilnefningar bárust og var mjög erfitt 
að gera upp á milli margra hæfra einstaklinga. 
Þeir sem tilnefndir voru eru eftirfarandi í staf-
rófsröð: Aðalbjörg S. Helgadóttir deildarstjóri 
á  Heilsustofnun NLFÍ Hveragerði, Bernard 
Gerritsma deildarstjóri á geðdeild Sjúkrahúss 
Akureyrar, Hildur Elísabet Pétursdóttir 
deildarstjóri og hjúkrunarfræðingur á Hjúkr- 
unarheimilinu Eyri Ísafirði, Ragnheiður 
Guðmundsdóttir deildarstjóri Bráðaöldr-
unarlækningadeild B4 Fossvogi og Þórunn 
Bjarney Garðarsdóttir forstöðumaður 
Múlabæjar. Niðurstaða félagsins var að 
veita Bernard Gerritsma viðurkenninguna 
Fyrirmyndarstjórnandi ársins 2017.“

Gefur okkur færi á að 
blómstra

„Mér er það mikil ánægja að vera 
stödd hér á Akureyri í þeim tilgangi að 
veita viðurkenninguna,“ sagði Kristín 
ennfremur.

„Sjúkraliðar á geðdeild SAK ákváðu 

að tilnefna deildarstjórann sinn, Bernard 
Gerritsma til þessarar heiðursveitingar og 
var m.a. eftirfarandi  tilvitnun til þess að 
félagið tók ákvörðunina, þar sem segir m.a.: 
„Hann gerir okkur kleift að bera ábyrgð og 
taka fullan þátt í allri starfsemi deildarinnar 
bæði í hjúkrun, viðtölum, skráningu í Sögu 

og fl. Þannig gefur hann okkur færi á að 
njóta okkar í starfi og blómstra.“

Það er vitað að þar sem fagfólk eins og 
sjúkraliðar fá ekki viðurkenningu og njóta 
ekki þeirrar menntunar sem þeir hafa 
tileinkað sér, brýtur smá saman niður starfs-
gleði og um leið heilsu starfsfólks.

Ég ætla að lesa upp nokkur orð úr rök-
stuðningnum frá sjúkraliðunum, en þar segir:

„Að okkar mati hefur hann allt það sem 
góður stjórnandi þarf til að bera. Bernard er 
mörgum kostum búinn og heldur vel utan 
um starfsfólk sitt. Hann er áhugasamur, 
sanngjarn, jákvæður, traustur og hvetjandi. 
Bernard er ávallt tilbúin að hlusta á skoðanir 
okkar og sjónarmið. Hann gerir okkur 
kleift að bera ábyrgð og taka fullan þátt í 
allri starfsemi deildarinnar bæði í hjúkrun, 
viðtölum, skráningu í Sögu og fl. Þannig 
gefur hann okkur færi á að njóta okkar í 
starfi og blómstra. Hann er glöggur að koma 
auga á kosti hvers og eins og er óspar á hrós 
fyrir vel unnin störf. Bernard hvetur okkur 
til sí- og endurmenntunar. Hann greiðir 
götu okkar svo að við getum sótt námskeið 
og fræðslu sem nýtist í starfi. Á erfiðum 
tímum stendur Bernard með okkur eins og 
klettur og hvetur okkur til dáða. Honum er 
umhugað um vellíðan okkar í vinnunni og 

Frá afhendingu viðurkenningarinnar, frá vinstri: Hafdís Dögg Sveinbjörnsdóttir sjúkraliði for-
maður Norðurlandsdeildar eystri, Lovísa Guðjónsdóttir sjúkraliði, Helga Guðmundsdóttir sjúkra-
liði, Bernard Gerritsma deildarstjóri, Kristín Á. Guðmundsdóttir formaður Sjúkraliðafélags Ís-
lands, Jórunn Marinósdóttir sjúkraliði og Bryndís Baldursdóttir sjúkraliði.

Bernard Gerritsma með viðurkenningu Sjúkra-
liðafélagsins.
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Bótaábyrgð ríkisins
viðurkennd

Sjúkraliði hefur unnið mál gegn 
ríkinu í Héraðsdómi Reykjavíkur. 
Hann krafðist þess að viðurkennd 
verði með dómi bótaábyrgð ríkisins á 
líkamstjóni sem sjúkraliðinn hlaut í 
vinnuslysi á Landspítalanum 24. ágúst 
2011. Í dóminum, sem var kveðinn upp 
28. nóvember síðastliðinn, er viður-
kennd full bótaábyrgð íslenska ríkisins 
sem ber þar að auki að greiða sjúkralið-
anum 815.000 krónur í málskostnað.

Í dómi Héraðsdóm er vinnuslysinu 
lýst sem hér segir:

„Stefnandi er sjúkraliði að mennt og 
hefur frá árinu 1985 starfað sem slíkur 
á Landspítalanum. Þann 23. til 24. ágúst 
2011 var hún á næturvakt. Um kl. 00.10 
þurfti hún að fara inn á brunabaðher-
bergi til að setja rafhlöðu sem þar er 
staðsett í hleðslu í þar til gert hleðslu-
tæki. í brunabaðherberginu er sérstök 
baðgrind, sem er nokkurs konar rúm á 
hjólum sem sjúklingar eru baðaðir í og 
er rafhlaðan staðsett um það bil undir 
miðri grindinni á milli hjólanna, niður 
undir gólfi, þannig að til að ná henni þarf 
að beygja sig niður. Er stefnandi kom inn 
á baðherbergið í þessum erindum rann 
hún til í bleytupolli á gólfinu og féll í 
gólfið, með þeim afleyðingum að vinstri 
hnéskel fór úr lið. Hún kallaði á hjálp og 
brugðust samstarfsmenn hennar við því 
og var hún í framhaldi flutt til aðhlynn-
ingar á slysadeild sem er í sama húsi.

Engin skoðun fór fram á aðstæðum 
er slysið átti sér stað en í málinu er 
óumdeilt að stefnandi hafi runnið í 
bleytu. Atvikið var ekki tilkynnt til 
Vinnueftirlits ríkisins fyrr en 30. janúar 
2012 og kemur fram í gögnum málsins 
að eftirlitið hafi ekki kannað aðstæður 
á slysstað þar sem tilkynning hafi 
borist svo löngu eftir atvikið. Í málinu 
liggur fyrir læknisvottorð Sveinbjörns 
Brandssonar læknis 15. nóvember 2015 
þar sem fram kemur m.a. að hann telji 
að stefnandi hafi hlotið varanlegt lík-
amstjón af slysinu. Þá var aflað mats 
dómkvadds matsmanns undir rekstri 
málsins. Ragnar Jónsson vann matið sem 
dagsett er 12. september 2017 og komst 
að þeirri niðurstöðu að miski stefnanda 
væri 4 stig og varanleg örorka 8%.

Niðurstaða dómsins
Hér var um að ræða blautt rými eða 

nánar tiltekið herbergi þar sem vatni 
var beitt til að veita sjúklingum með 
brunasár meðferð. Liggur í augum 
uppi að þegar herbergið var í þessum 
notum hefur vatn getað verið hvar 
sem er á gólfi. Ekki er deilt um það 
að starfsmönnum bar að skafa vatn 
að niðurfalli er notkun baðsins lauk. 
Fyrir liggur að baðherbergið var ekki í 
notkun er stefnandi kom þar inn í því 
skyni að setja rafhlöðu í hleðslu. Mátti 
hún að mati dómsins, sem starfsmaður 
þaulkunnugur aðstæðum, treysta því 
að vatn hefði verið skafið af gólfi her-
bergisins eftir síðustu notkun þess, 
enda verður ekki annað séð en að það 
sé óumdeilt að venja hafi staðið til þess. 
Kemur enda fram í greinargerð stefnda 
að engar kvartanir hafi borist vegna 
umrædds aðbúnaðar og engin slys orðið 
fyrr eða síðar vegna bleytu á umræddu 
gólfi. Þykir það að mati dómsins styrkja 
það að í umrætt skipti hafi einhver 
starfsmaður gert þau mistök að skilja 
eftir bleytupoll á gólfinu sem stefnandi 
rann svo í, en hafa verður hér í huga að 
það er óumdeilt í málinu að stefnandi 
hafi runnið í bleytupolli á gólfi. 

Telur dómurinn því að leggja verði 
til grundvallar að ástæða þess að stefn-
andi rann til á gólfinu og slasaði sig 
hafi verið sú að einhver starfsmanna 
stefnda sem gengið hafi um brunabað-
herbergið hafi andstætt fyrirmælum 
sleppt því að skafa upp bleytu af gólfinu 
og hafi þannig skapað þær aðstæður 
sem leiddu til slyssins með saknæmum 
og ólögmætum hætti. Á þeirri vangæslu 
ber stefndi ábyrgð sem vinnuveit-
andi, samkvæmt meginreglunni um 
vinnuveitandaábyrgð. 

Slysið varð á Landspítalanum.

kemur til móts við óskir okkar eins og best 
hann getur. Þó að deildin okkar sé lítil og 
þröng er starfsandinn frábær og samstaðan 
mikil í hópnum. Hér hættir fólk almennt ekki 
nema sökum aldurs eða veikinda. Við erum 
öll sammála um að það sé fyrst og fremst 
því að þakka hversu mannlegur og frábær 
deildarstjóri Bernard er. Svo er hann bara 
svo skemmtilegur, með mikla kímnigáfu  og 
alltaf til í að taka þátt í vinnustaðagríninu.“

Undir þetta rita þau Lovísa Guðjónsdóttir 
(tengiliður hópsins) SLFÍ, Ásta Ananíasdóttir 
SLFÍ, Helga Guðmundsdóttir SLFÍ, Bryndís 
Baldursdóttir SLFÍ, Ásmundur Þórhallsson 
SLFÍ og Jórunn Marinósdóttir Kjölur.

Ég vil biðja Bernhard og koma hingað 
til mín og veita viðurkenningunni viðtöku 
úr höndum formanns Norðurlandsdeildar 
Hafdísar Daggar Sveinbjörnsdóttur.“

 
Kom til Íslands 1993

„Það er frábært að fá þessa viðurkenningu 
og ég er mjög ánægður með það,“ sagði 
Bernard í viðtali við Sjúkraliðann.

„Hvað finnst þér að einkenni góðan 
stjórnanda?“

„Mín hugmyndafræði er jafningjastjórnun 
og vilji til að ræða við samstarfsfólkið. Mér 
finnst einnig mikilvægt að fólk fái að þróa 
sig í starfi og mennta sig meira. Eins er 
mikilvægt fyrir góðan stjórnanda að geta 
hlustað og að vera til staðar þegar þörf er 
á. Hlutverk mitt sem stjórnandi er stundum 
eins og hlutverk þjálfara fótboltaliðs og ég 
hef hérna á deildinni frábært starfsfólk sem 
ég er mjög ánægður með og það gerir í reynd 
mitt starf sem stjórnanda frekar einfalt.“

Bernard er af hollenskum ættum. Hann 
fæddist í Suður-Afríku, en flutti til Hollands 
níu ára gamall, lauk þar námi í hjúkrunar-
færðum og stjórnun og fór að námi loknu að 
reka fyrirtæki í Hollandi.

„En svo kom að því að mér fannst ég bara 
vera að vinna og vinna en ekki að gera það 
sem mig langaði til í lífinu,“ sagði hann. „Ég 
seldi því minn hluta í fyrirtækinu og ætlaði 
að fara í heimsferð. Ég kom til Íslands árið 
1993, hitti konuna mína hér og eftir það hef 
ég verið á Íslandi. Ég er mikill útivistar-
maður, fer í fjallgöngur og á skíði, og náttúra 
landsins er einstök og töfrandi. Ég hef ekki 
séð fallegra land en Ísland.“

Hér á landi starfaði Bernard fyrst 
í Kristnesi. Hann varð deildarstjóri á 
dvalarheimilinu Hlíð árið 1998 en tók við 
sem deildarstjóri á geðsviði Sjúkrahúss 
Akureyrar árið 2001. Hann er nú forstöðu-
hjúkrunarfræðingur á geðsviðinu, en er auk 
þess í áfallateymi sjúkrahússins og stuðn-
ingsteymi fyrir starfsfólkið.
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Landlæknir í viðtali við Sjúkraliðann

Styrkja þarf innviði 
opinbera kerfisins

„Það sem ég hef mestar áhyggjur af í 
heilbrigðismálunum í dag er mönnun 
heilbrigðiskerfisins og þá sérstaklega 
hvernig hún bitnar á Landspítalanum,“ 
segir Birgir Jakobsson landlæknir í viðtali 
við Sjúkraliðann.

Staða heilbrigðiskerfisins hefur verið 
mikið til umræðu síðustu vikur, meðal 
annars í kosningabaráttu stjórnmálaflokk-
anna sem allir sögðust hafa áhuga á að 
efla heilbrigðiskerfið. Birgir Jakobsson 
landlæknir hefur langa reynslu af stjórnun 
heilbrigðisstofnana, en hann var forstjóri 
hins kunna Karólínska háskólasjúkrahúss í 
Stokkhólmi um árabil.

Sjúkraliðinn ræddi á dögunum við Birgi 
um vandamál heilbrigðiskerfisins og hvað 
sé að hans mati brýnast að gera til úrbóta.

Alvarlegustu vandamálin
- Hver eru að þínu áliti alvarlegustu vanda-

málin í heilbrigðiskerfinu?
„Ég tel að mönnunin á háskólasjúkra-

húsinu okkar sé ófullnægjandi og að þar sé 
of mikið álag á starfsfólkið sem vinnur við 
hjúkrun og umönnun og eins á unglæknum. 
Sérfræðimönnun spítalans er ekki nægilega 
sterk ef við miðum við erlend sjúkrahús. 

Þetta er alvarlegt mál, en ég vil einnig 
nefna að aðkoma heilsugæslunnar að þjón-
ustunni er ekki enn nógu góð, þótt það hafi 
færst til betri vegar á höfuðborgarsvæðinu 
síðastliðið ár. Það vantar breiðari aðkomu 
heilsugæslunnar sem fyrsti viðkomustaður 
þeirra sem leita til heilbrigðisþjónustunnar, 
og að því þurfa að koma ekki bara læknar 
og hjúkrunarfræðingar heldur einnig aðrar 
starfsstéttir. Sérstaklega þarf að skapa betri 
tengsl á milli heilsugæslunnar og félags-
þjónustunnar. Heilsugæslan þarf að koma 
betur að þjónustu við gamalt fólk hvort sem 
það er heima hjá sér eða á hjúkrunarheim-
ilum eða öðrum stofnunum.

Ég tel einnig að það vanti meira fjármagn 
inn í heilbrigðiskerfið. Fjármagn leysir ekki 
öll vandamál, en við þurfum að auka fjár-
veitingar til heilbrigðismála.“

Birgir Jakobsson.

Brýnast er að segja að við 
ætlum að breyta um stefnu, 

breyta kerfinu

Breyta um stefnu
- Hvað er brýnast að gera til skamms tíma 

litið?
„Brýnast er að segja að við ætlum að 

breyta um stefnu, breyta kerfinu,“ segir 
Birgir. „Að við ætlum að manna upp á þeim 
stöðum þar sem þess er þörf. Að við ætlum 
að skapa þannig vinnuumhverfi inni á 
Landspítalanum að fólk vilji vinna þar. 

Þá spyrja sumir: Ætlum við ekki að gera 
það með því að byggja nýjan spítala? Jú, að 
sumu leyti, en það er ekki nóg. Nýtt hús 
er ágætt og nauðsynlegt en ég tel brýnt að 
á spítalanum sé nægilegt starfsfólk með 
næga fagþekkingu til að veita þá þjónustu 
sem þörf er á. Það þarf að opna spítalann 
fyrir mun meiri göngudeildar- og dag-
deildarstarfsemi en gert er í dag. Ef við 
ætlum að fá sérfræðingana til að vinna inni 
á Landspítala fremur en á stofu úti í bæ, þá 

verðum við að bæta í á sjálfum spítalanum. 
Það getur þýtt að breyta þurfi reglum um 
aukastörf og aðalstörf starfsfólks, og koma 
á reglum eins og tíðkast á Norðurlöndum 
um hvort þú mátt hafa tvo eða þrjá vinnu-
veitendur á sama sviði sem eru í samkeppni 
hver við annan. 

Þá er einnig mjög aðkallandi að breyta 
þessum opna samningi Sjúkratrygginga 
Íslands við sérfræðilækna, því hann er svo 
aðlaðandi launalega séð að sérfræðingar sjá 
hag sinn í því að vinna tvo daga á stofu frekar 
en að vinna þessa daga á spítalanum. Vegna 
þessa samnings getur Landspítalinn ekki 
keppt launalega séð við Sjúkratryggingar 
Íslands um sérfræðilækna. Sérfræðingar 
fara því frekar á einkastofur þar sem þeir 
hafa einnig að ýmsu leyti léttari sjúklinga 
en á Landspítalanum og minni vaktabyrði, 
þannig að vinnuumhverfi þeirra er oft 
betra á stofunum heldur en á spítalanum. 
Þessu þarf að breyta.“

Breyta vinnuaðstæðum
- Skoðanakannanir sýna að almenningur 

vill efla opinbera heilbrigðiskerfið og auka fjár-
veitingar til heilbrigðismála. Þrátt fyrir þennan 
vilja almennings streyma peningar skattborgar-
anna í auknum mæli til einkarekinnar þjónustu. 
Hvernig telur þú að réttast sé að bregðast við 
þessu ástandi?

„Sjúkratryggingar Íslands hafa með 
opinbert fjármagn að gera og stjórnvöld 
ráða því hvert þetta opinbera fjármagn 
fer. Byrjað var að draga úr fjárveitingum 
til opinbera kerfisins í kringum síðustu 
aldamót, það sést mjög skýrt í saman-
burðartölum við Norðurlöndin að Ísland 
hefur verið á þveröfugri leið að þessu leyti 
miðað við hin löndin.

Ef þú sveltir opinbera kerfið þá skaparðu 
óánægju bæði hjá starfsfólki og sjúklingum, 
og þá koma fram kröfur um eitthvað annað 
aðgengi og þá opnast leiðin fyrir einka-
rekstur. Þetta hefur verið að gerast hér á 
landi. Við verðum að stöðva þessa þróun 
og skapa þannig vinnuaðstæður í opinbera 
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Embætti landlæknis hefur aðsetur í gömlu heilsuverndarstöðinni við Barónsstíg. Hér er Birgir 
Jakobsson fyrir framan þetta sögufræga hús.

kerfinu að fagfólk fáist til starfa. Það snýst 
til dæmis um hvað hjúkrunarfræðingar og 
sjúkraliðar og aðrir sem eru á vöktum allt 
árið um kring eigi að taka margar helgar. 
Á Norðurlöndum er yfirleitt sú regla að þú 
vinnur mest þriðju hvora helgi, en hérna 
skilst mér að fólk vinni oft aðra hvora helgi 
og jafnvel meira. Það eru vinnuaðstæður 
sem fólk í dag, og þá sérstaklega ungt fólk, 
lætur ekki bjóða sér. En ef við ætlum að 
breyta þessu þá þýðir það aukinn fjölda 
starfsfólks, það er óhjákvæmilegt.“

Ábyrgð sveitarfélaganna
- Annað langvarandi vandamál Landspítalans 

var enn á ný í fréttum nú nýverið, það er að í 
um 18% af legurýmum spítalans liggja sjúk-
lingar sem ættu að vera á hjúkrunarheimili. 
Hvað þurfa stjórnvöld að gera til að bregðast 
við þessum vanda?

„Mörg lönd eru að berjast við þetta 
sama vandamál, þótt það sé líklega alvar-
legra hérna hjá okkur. Ef við lítum á fjölda 
hjúkrunarheimila og hjúkrunarrúma á 
Íslandi miðað við Norðurlöndin þá er 
okkar staða góð, en rýmunum er nokkuð 
misskipt um landið. Höfuðborgarsvæðið 
er þannig ekki nógu vel stætt að þessu 
leyti. Öll þessi umræða gengur ansi 
mikið út á að líta á þetta gamla fólk sem 
vandamál, en ég er ekki hlynntur þeirri 
nálgun. Hluti af vandamálinu er að það er 
mjög hættulegt umhverfi fyrir aldraða að 
liggja mikið lengur á spítala en nauðsyn-
legt er. Þar er hætta á að sjúklingurinn 
fái sýkingar og þar eru miklar truflanir í 
umhverfinu sem skapa hættu á að sjúk-
lingurinn ruglist í ríminu. Það er því 
mjög mikilvægt fyrir sjúklinginn að hann 
sé ekki lengur á spítala en þörf er á, og 
fari sem fyrst heim eða í önnur úrræði, og 
sveitarfélögin og Reykjavíkurborg verða 
að standa sig betur við að taka á móti 
þessum sjúklingum.“

- Þú kallar þá eftir auknum aðgerðum 
sveitarfélaganna?

„Já, þau verða að taka til hendinni. Það 
er hlutverk stjórnvalda að setja þrýsting 
á sveitarfélögin að þau axli sína ábyrgð. 
En það þarf líka að horfa til heilsugæsl-
unnar sem þarf að koma að þessu verkefni 
í auknum mæli, og þá í samvinnu við 
félagsþjónustuna.

Ég vil líka nefna að á Norðurlöndunum 
eru sveitarfélögin látin borga legugjald 
fyrir þá sjúklinga sem liggja of lengi inni á 
spítölunum. Þetta gjald er svo hátt að það 
er dýrara fyrir sveitarfélögin í Svíþjóð og 
Noregi að láta sjúkling liggja inni á spítala 
en að finna annað úrræði í heimabyggð.“

Áhyggjur af umönnun sjúk-
linga

- Skortur á fagfólki í heilbrigðiskerfinu hefur 
lengi verið til umræðu. Ingibjörg Jónsdóttir 
prófessor í Gautaborg lýsti nýverið í erindi því 
sem Svíar kalla Uppgiftsväxling, en þá er það 
kannað kerfisbundið hvaða verkefnum lækna 
hjúkrunarfræðingar geta sinnt og hvaða verk-
efnum hjúkrunarfræðinga sjúkraliðar geta sinnt 
og svo framvegis. Þarf ekki að fara kerfisbundið í 
svipaða verkefnauppskiptingu hér á landi til að 
nýta starfskraftana betur?

„Jú, algjörlega. Við erum með mjög vel 
menntað fólk í íslenska heilbrigðiskerfinu, 
en það sem ég hef sérstakar áhyggjur af er 
umönnun sjúklinga. Hjúkrunarfræðingar 
eru að verða meira og meira sérhæfðir 
og það sem kom af stað þessari umræðu 
sem þú nefnir í Svíþjóð er að hjúkrunar-
fræðingar sinna minna og minna þessari 
grunnumönnun sem felst til dæmis í því að 
skipta um bleyjur á fólki, bursta tennurnar, 
greiða hárið, klippa neglur, snúa fólki til 
að hindra legusár, sjá til þess að fólk borði 
og svo framvegis, allt þetta sem er undir-
staða góðrar umönnunar. Vegna þessarar 
þróunar þarf að huga að því hvaða starfs-
stéttir eigi að sinna þessum verkefnum.“

Teymisvinna mikilvæg
- Það er slæmt fyrir starfsfólkið og dýrt fyrir 

stofnanirnar þegar fólk veikist vegna aðstæðna 
á vinnustað. Hvað er helst hægt að gera innan 
heilbrigðiskerfsins til að draga úr veikindum 
starfsfólksins?

„Það er mjög mikilvægt að vinnuálagið sé 
hóflegt, og að það sé rétt hlutfall á milli vinnu 
og frítíma og möguleikans til að stunda 
venjulegt fjölskyldulíf. Heilbrigðiskerfið 
þarf að ganga allan sólarhringinn allt árið og 
því mikilvægt að dreifa álaginu.

Annað sem er mikilvægt er að fólk vinni 
meira saman í teymi, að sjúkraliðar, hjúkr-
unarfræðingar og læknar séu að vinna 
saman á deildunum og taka sameigin-
legar ákvarðanir þannig að allir séu með í 
því sem er að gerast. Sérhver starfsmaður 
þarf að finnast hann vera með í ákvarðana-
töku og í umbótastarfinu og finna þannig 
fyrir ábyrgð á því sem gert er. Það er mín 
reynsla að ef það tekst að fá fólk til að vinna 
þannig saman á gólfinu að sameiginlegum 
verkefnum og hafi yfirlit yfir það sem verið 
er að gera og hvaða árangur er að nást, þá 
bætir það verulega ánægju á vinnustaðnum 
og minnkar fráveru vegna veikinda. Þetta 
er að breytast í íslenska heilbrigðiskerfinu 
en það er ekki enn komið nógu langt.“

Orð eru til alls fyrst
- Stjórnmálamenn töluðu allir um það fyrir 

kosningar að þeir vildu efla heilbrigðiskerfið. 
Hvar finnst þér að nýir stjórnarherrar ættu að 
gera fyrst af öllu?

„Ég hef sagt oft á tíðum og líka við stjórn-
málamenn að orð eru til alls fyrst. Ef það 
fyrsta sem þú segir er að þú ætlir ekki að gera 
neinar kerfisbreytingar, þá ertu þegar búinn 
að mála þig inn í horn og þá gerist ekkert. 

Stjórnmálamennirnir þurfa að segja 
að þeir ætli að breyta forgangsröðun og 
styrkja fyrst innviðina í opinbera heilbrigð-
iskerfinu. Þá er ég ekki að tala um byggingu 
nýs Landspítala heldur um starfsfólkið og 
starfsaðstöðu fólks, að það sé ætlunin að 
beita sér fyrir því að fólk fái þokkalegar 
vinnuaðstæður. Til þess að það gangi upp 
þarf að breyta ýmsum tæknilegum atriðum 
eins og ég nefndi áðan. Þetta eru þau 
skilaboð sem ég tel að stjórnvöld ættu að 
senda út til fólks í heilbrigðisþjónustunni,“ 
sagði Birgir.



22  SJÚKRALIÐINN DESEMBER 2017

G Ö N G U F E R Ð I R  I N N A N L A N D S

Sjúkraliðar á hálendi Íslands í júlí 2017

Ævintýraleg 
hálendisferð

Herðubreiðarlindir.

Víti og Öskjuvatn. Fossinn Gjallandi. 

Veðrið lék svo sannarlega við galvaskan 
hóp sjúkraliða sem lagði af stað frá 
Skagafirði upp að Laugafelli, en þar með 
hófst hin mesta ævintýraferð með ótal upp-
ákomum sem sumar voru skemmtilegar 
en aðrar óþægilegar fyrir suma, en fyrir 
spennufíklana hið mesta ævintýri.

Við gistum eina nótt í Laugafelli í blíð- 
skaparveðri.

Daginn eftir var lagt af stað á Gæsavatnaleið, 
sem er úfin og grýtt, svartur sandur og hraun, 
en fjalla- og jöklasýnin var dýrðleg. Gekk nú 
allt áfallalaust lengst af. Ekki fórum við hratt 
yfir, mjökuðumst á 20 kílómetra hraða þegar 
verst lét.

Sá ekki út úr augum
Þegar komið var niður að Flæðunum 

sem eru upptök Jökulsár á Fjöllum, 15 kíló-
metra langur slóði í leirugum jökulburðinum 
frá  Vatnajökli, sá ekki út úr augum vegna 
moldroks frá jöklinum. Ekki var hægt að 
stoppa og því reynt að halda áfram og keyra 
eftir stikunum sem sáust oft ekki vegna 
moldroksins. En það hafist.

Þá tók nú ekki betra við. Það fór að bera á 
þreytumerkjum á hinum öldruðu Econoline 
trukkum. Annar þeirra neitaði að fara lengra 
sökum vökvaskorts. Var nú tekið til við að 
fylla á vatnskassann, jafnt og þétt, stoppað 
var við vatnssprænur og Jói bílstjóri hljóp 
léttfættur og fyllti á vatnskassann.

Holuhraun og Herðubreiðar-
lindir

Við Holuraun stoppuðum við og 
skoðuðum nýjasta hraun landsins.

Við komumst niður í Dreka þar sem 
fengnir voru vatnsbrúsar, en þá áttum við 
eftir að aka í Herðubreiðarlindir um klukku-
stundarakstur þar sem við ætluðum að gista  
um nóttina. Ekki er að orðlengja það að 
gamli Econolininn harðneitaði að fara lengra 
á miðri leið. Varð nú gripið til þess ráðs að 
ferja mannskapinn í Herðubreiðarlindir á 
hinum bílnum. Klukkan var farin að nálgast 
miðnætti og allir orðnir örþreyttir og svangir 
eftir daginn.

Þegar við komum í skálann var þar fyrir 
hópur af Frökkum ásamt farastjóra, löngu 
gengnir til náða. En allt gekk þetta, við 
fengum dýrindis kjötsúpu sem elduð var af 
einum  matarhópnum og lögðumst síðan til 
hvílu við hlið hrjótandi Fransmanna.

Næsta dag vöknuðum við hress og 
kát. Veðrið var einstakt, 26 stiga hiti. 
Var nú úr vöndu að ráða. Meiningin var 
að fara í Kverkfjöll þar sem við áttum 
bókaða gistingu fyrir næstu nótt, en það 
var útilokað þar sem bíllinn var bilaður. 

En okkur til heilla losnuðu gistipláss í 
Drekagili. Varð því úr að Jói bílstjóri fór 
ásamt Gunnari Erni að ná í jeppa og kerru 
niður í Skagafjörð.

Við dvöldum því í góðu yfirlæti í 
Herðubreiðarlindum, sem var ekki amalegt í 
þessari einstöku veðurblíðu.

Síðasta kvöldið var glens og  gleði í 
Drekagili og eldaður dýrindismatur.

Inn að Öskjuvatni
Daginn eftir var gengið inn að Öskjuvatni 

og síðan haldið áleiðis niður á þjóðveg og 
þaðan í Skagafjörð.

 Þegar farið er í ferðir upp á hálendi Íslands 
er svo sem ekki hægt að búast við að allt 
gangi áfallalaust fyrir sig, en það er jú hluti 
af ævintýrinu.

Til stendur að farin verði ferð næsta sumar 
upp á hálendi Íslands en vonandi með heilsu-
hraustari bílum.

Með fjallakveðju, Úlfheiður Kaðlín 
Ingvarsdóttir sjúkraliði og leiðsögumaður
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Ársskýrsla Reykjavíkurdeildar

Margar nýjungar í 
starfi deildarinnar

Stjórn Reykjavíkurdeildar hefur fundað 
reglulega á þessu starfsári og vil ég byrja 
á að þakka öllum þeim sjúkraliðum sem 
starfað hafa fyrir deildina á árinu. Á 
síðasta aðalfundi var í fyrsta sinn kosið í 
viðburðarnefnd sem staðið hefur að öllum 
viðburðum sem hafa verið í boði hjá 
deildinni á árinu. Með þessari breytingu 
þá var verið að reyna að ná betra utanum-
haldi varðandi viðburði og fjáraflanir hjá 
deildinni og virðist sem það hafi tekist 
því nefndin hefur boðið upp á margar 
nýjungar, sagði Jóhanna Traustadóttir, 
formaður Reykjavíkurdeildar sjúkraliða, 
í skýrslu sinni til aðalfundar deildarinnar. 

Aðalfundurinn var haldinn 13. nóvember 
síðastliðinn í félagsaðstöðu SLFÍ að 
Grensásvegi 16. Formaður fór yfir starfsemi 
deildarinnar á síðasta starfsári og þar kom 
meðal annars eftirfarandi fram:

Vaktabók og Litlu jólin
Að loknum hefðbundnum aðalfundar-

störfum á aðalfundi deildarinnar árið 
2016 kom Gunnar Örn Gunnarsson fram-
kvæmdastjóri SLFÍ og var með fræðslu 
um lífeyrismál og svaraði spurningum um 
önnur réttindi.

26. nóvember er Evrópudagur sjúkra-
liða. Sjúkraliðar voru hvattir til að bjóða 
vinnufélögum sínum upp á kaffi og með 
því á sínum vinnustað, sem mér skilst að 
hafi heppnast mjög vel.

5. desember kom hópur úr stjórn 
og nefndum deildarinnar saman og 
pökkuðu vaktarbókinni og gerðu klára til 
útsendingar.

15. desember voru Litlu jólin okkar. 
Að þessu sinni voru rithöfundarnir 
Ása María, Vigdís Grímsdóttir og Sóley 
Eiríksdóttir fengnir til að koma og kynna 
bækurnar sínar. Nokkuð góð mæting var 
og áttu gestir notalega kvöldstund, en 
leikin var ljúf jólatónlist og boðið uppá heitt 
súkkulaði, jólakaffi, smákökur og konfekt.

20. desember voru fulltrúar Reykja- 
víkurdeildar viðstaddir útskriftir sjúkra- 
liða frá Fjölbrautaskólanum í Breið- 

Hópur Sjúkraliða er fór í haustferðina 24. ágúst síðastliðinn.

Sjúkraliðar í Reykjavík sjá árlega um pökkun 
Vaktabókarinnar. 

holti, afhentu þeim blóm og lykilinn ásamt 
heillaóskum frá SLFÍ og buðu nýútskrifaða 
sjúkraliða velkomna í hópinn. Það útskrif-
uðust 19 sjúkraliðar úr Fjölbrautaskólanum í 
Breiðholti en aðeins 2 úr Fjölbrautaskólanum 
í Ármúla, eða samtals 21 sjúkraliði. Ekki var 
farið í Fjölbrautaskólann í Ármúla í þetta 
skiptið þar sem einungis 2 sjúkraliðar útskrif-
uðust og var hvorugur þeirra viðstaddur.

Opið hús og Þorrablót
Hefð hefur skapast fyrir „opnu húsi“ 

en á því býður stjórn deildarinnar félags-
mönnum sínum að kynnast starfsemi 
deildarinnar og félaginu. Boðið er upp á 
léttar veitingar og afslappað andrúmsloft. 
17. janúar var í fyrsta sinn forsala miða á 
þorrablótið og mæltist það mjög vel fyrir.

10. febrúar var efnt til Þorrablóts 
Reykjavíkurdeildar. Góð mæting var á 
blótið að þessu sinni og í fyrsta sinn þá 
kom blótið út í plús sem er mjög ánægju-
legt.  Þorramaturinn kom frá Skútunni í 

Hafnarfirði, veislustjóri var útvarpsmað-
urinn Ásgeir Páll og sá hann um tónlistina 
og að skemmta okkur. Mjög góð stemming 
og mæting var á þessum viðburði. Hið 
árlega happadrætti var og margir og 
veglegir vinningar í boði.

Helgina 16.-18. mars var haldið 
Íslandsmót iðn- og verkgreina í nýju 
Laugadalshöllinni og þar tóku sjúkra-
liðanemar frá þremur skólum þátt 
og kepptu í hjúkrun. Sjúkraliðar úr 
Reykjavíkurdeildinni og nokkrum öðrum 
deildum Sjúkraliðafélags Íslands stóðu 
vaktina alla mótsdaganna, en boðið var 
uppá blóðþrýstings- og súrefnismett-
unarmælingar og kynningu á starfinu 
okkar. Jakobína Rut Daníelsdóttir, vara-
formaður Reykjavíkurdeildar, hélt utan 
um keppnisstaðinn að þessu sinni í 
fjarveru Jóhönnu Traustadóttur formanns 
Reykjavíkurdeildar. Liðið frá Akureyri 
sigraði svo keppnina í annað sinn.

Á sumardaginn fyrsta, 20. apríl, var 
haldið fjölskyldubingó í annað sinn og var 
mjög góð mæting og veglegir vinninga.

Trúnaðarmenn og Fulltrúa-
þing

Í apríl fór meirihluti stjórnar Reykja- 
víkurdeildarinnar í jarðarför Birnu Helga- 
dóttur sem lést 24. mars eftir löng veikindi. 
Birna var mjög virk í félaginu og deildinni 
og starfaði í stjórn Reykjavíkurdeildar allt til 
lokadags. Stjórn Reykjavíkurdeildarinnar 
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Nefndir Reykjavíkurdeildar
Viðburðanefnd. Meðal verkefna hennar er t.d að mæta við 

útskriftir sjúkraliða og færa þeim rósir og hamingjuóskir frá 
félaginu, sjá um og skipuleggja gönguferðir, finna fjáröflun, 
skipuleggja fræðslu og menningarstarfa. Þar sitja 9 sjúkraliðar.

Uppstillinganefnd fer á stjá þegar haustar og leitar uppi 
áhugasama sjúkraliða til starfa í stjórn og nefndum deildarinnar 
í stað þeirra sem hætta. Þar sitja 3 sjúkraliðar og 2 varamenn.

Kjörstjórn sér um undirbúning atkvæðagreiðslu um kjör 
formanns og annast aðrar atkvæðagreiðslur eða kosningar í 
deildinni. Þar sitja 3 sjúkraliðar og 2 til vara.

Kjaramálanefnd sér um þátttöku félagsins á baráttu-
degi verkalýðsins í Reykjavík og skipuleggja fánaburð í 
kröfugöngunni. Þar sitja 4 sjúkraliðar auk formanns deildar-
innar sem er sjálfkjörinn.

ákvað í samráði við  Boga eiginmann Birnu 
að leggja inn á líknarsjóð Oddfellow til 
minningar um hana. Reykjavíkurdeildin 
vottar fjölskyldu og vinum Birnu innilega 
samúð sína.

Stjórn Reykjavíkurdeildar boðaði trún-
-aðarmenn sína til fundar 25. apríl og 
fékk Gunnar Örn Gunnarsson fram-
kvæmdastjóra Sjúkraliðafélags Íslands til 
að koma og fara yfir nokkra dóma og hin 
ýmsu réttindi sem trúnaðarmenn þurfa að 
passa. Mætingin var ágæt á fundinn.

Kjaramálanefnd Reykjavíkurdeildar hélt 
utan um kröfugönguna í Reykjavík fyrir 
hönd félagsins 1.maí. Góð þátttaka sjúkra-
liða var í kröfugöngunni og á útifundinum 
þrátt fyrir leiðindaveður.

8. maí fundaði Reykjavíkurdeildin ásamt 
hinum deildunum og Guðrúnu Fredriksen 
varðandi undirbúning og ferðatilhögun 
fyrir haustferð sjúkraliða. 

Fulltrúaþing SLFÍ haldið 12. maí. 
Reykjavíkurdeildin átti þar 12 fulltrúa. 
Nokkur vinna fór í að undirbúa þingið og 
hringja í fulltrúa deildarinnar til að kanna 
mætingu þeirra.

66 nýir sjúkraliðar
Fulltrúar Reykjavíkurdeildar voru 

viðstaddir útskriftir sjúkraliða frá Fjölbrauta-
skólanum í Ármúla og Fjölbrautaskólanum 
í Breiðholti 24. og 27. maí, afhentu þeim 
blóm og lykilinn ásamt heillaóskum frá SLFÍ 
og buðu nýútskrifaða sjúkraliða velkomna 
í hópinn. Það útskrifaðist 21 sjúkraliði úr 
Fjölbrautaskólanum í Ármúla og 22 sjúkra-
liðar úr Fjölbrautaskólanum í Breiðholti eða 
samtals  43 sjúkraliðar. Á þessu ári hafa því 
samtals 66 sjúkraliðar útskrifast frá þessum 
skólum.

1. júní  var farið í gönguferð um miðbæ 
Hafnarfjarðar með Guðrúnu Fredriksen. 
Ekki voru nú margir sem mættu í þessa ferð.

Jóna Jóhanna Sveinsdóttir gjaldkeri 
RVKD og Kristín Á. Guðmundsdóttir 
formaður SLFÍ fóru með fyrir hönd 

Reykjavíkurdeildarinnar og félagsins í 
vorferð Eftirlaunadeildar SLFÍ 7. júní. Farið 
var um Suðurland, á Eyrabakka, Sólheima 
og dvalarheimilið Lundur á Hellu heimsótt. 
Að lokum var borðaður kvöldverður á 
Laugarvatni.

Í júní og júlí tók Reykjavíkurdeildin sér 
sumarfrí frá fundarhöldum, en áfram var 
unnið að undirbúningi og skráningu í 
haustferðina.  

Haustferð og spilakvöld
24. ágúst var farin haustferð Reykjavíkur-, 

Suðurnesja- og Suðurlandsdeilda SLFÍ. 
Ferðinni var heitið um Suðurlandið þar 
sem gengið var um og skoðaðir ýmsir 
staðir. Mjög gott veður var þennan dag og 
mikil ánægja á meðal hópsins.

Hádegisverður var á Hótel Eddu á 
Skógum og kvöldverður á Hótel Kötlu í 
Vík.

Þorrablót deildarinnar eru vinsæl.

Reykjavíkurdeild hélt nokkur spilakvöld á starfsárinu.
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Margir sjúkraliðar mættu í kröfugönguna fyrsta maí.

Í ferðina fóru 76 sjúkraliðar sem skoruðu 
á aðstandendur ferðarinnar að endurtaka 
ferðina að ári. Áskoruninni var tekið og 
ákveðið að fara næst til Vestmanneyja að 
öllu óbreyttu. Farastjórar ferðarinnar voru 
þær Guðrúnu Fredriksen og Ragnheiður 
Björnsdóttir. 

28. september var haldið fyrsta spila-
kvöld haustsins. Viðburðarnefndin ákvað 
að bjóða upp á félagsvist. Fámennt en 
góðmennt var á þessu fyrsta kvöldi.

BSRB hélt trúnaðarmannaráðstefnu á 
Hótel Hilton Nordica 6. október. Þar var 
farið yfir niðurstöður könnunar sem gerð 
var á meðal trúnaðarmanna í félögum innan 
BSRB. Reykjavíkurdeildin átti nokkra þátt-
takendur á þessari ráðstefnu sem var mjög  
áhugaverð.

12. október hélt SLFÍ trúnaðarmanna-
ráðsfund þar sem farið var yfir hin ýmsu 
málefni og hlustað á nokkra áhugaverða 
fyrirlestra. Þó nokkur mæting var frá trún-
aðarmönnum Reykjavíkurdeildarinnar á 
fundinn.

Um kvöldið var Reykjavíkurdeildin með 
sitt annað spilakvöld og var mjög mikil 

ánægja með það. Þriðja spilakvöldið var 
haldið 26. október og það fjórða og síðasta 
9. nóvember. Á þau mættu þó nokkrir og 
áttu góða kvöldstund.

Opið hús á nýju ári
Á nýju ári verður byrjað á að vera með 

opið hús þar sem við munum kynna við-
burðadagatal næsta árs, en eitt er víst, að það 
verður haldin góugleði. Viðburðardagatalið 
mun verða birt á heimasíðu félagsins og 
nánar verða viðburðir hverju sinni aug-
lýstir á fésbókarsíðu deildarinnar hvetjum 
við alla til að vera duglega að fylgjast með 
og láta félagana sína vita með því að hengja 
upp auglýsingar á sínum vinnustöðum. 

Ég vil þakka viðburðarnefndinni fyrir 
þá miklu vinnu og fjölbreytni í viðburðum 
sem verið hefur á þessu síðasta starfsári hjá 
deildinni. 

Að endingu þakka ég fyrir mig og öllum 
þeim sjúkraliðum sem starfað hafa fyrir 
deildina á síðasta starfsári og verið duglegir 
að mæta á viðburði deildarinnar og vonast 
til að sjá fleiri á komandi viðburðum, sagði 
Jóhanna Traustadóttir.

S J Ú K R A L I Ð A D E I L D I R N A R S T U T T F R É T T I R

Fagháskólanámið

Boltinn hjá
ráðherra

Háskólinn á Akureyri sendi í samráði 
við Sjúkraliðafélagið inn umsókn um 
þróun náms á fagháskólastigi í október 
síðastliðinn, en ekkert svar hefur enn 
borist vegna umsóknarinnar og talið 
að afgreiðsla málsins hafi beðið nýs 
menntamálaráðherra.

Eins og áður hefur verið rakið í 
Sjúkraliðanum skilaði verkefnishópur 
um fagháskólanám, þar sem ASÍ og BSRB 
áttu sína fulltrúa, tillögum í september 
2016 um að farið yrði af stað með faghá-
skólanám sem þróunarverkefni árið 2017 
og a.m.k. 5 mismundandi námsleiðir 
skilgreindar til þróunar og innleiðingar. 
ASÍ fékk fjögur verkefni en BSRB eitt. 
Sjúkraliðafélagið lagði mikla áherslu á að 
fá það verkefni sem var í boði fyrir BSRB 
fyrir framhaldsnám sjúkraliða og það 
gekk eftir.

Í upphafi var gert ráð fyrir því að ríkið 
setti 100 milljónir í heildarverkefnið og 
verkalýðshreyfingin 50 milljónir á móti. 
Skrifað var undir viljayfirlýsingu frá 
hendi menntamálaráðuneytisins og for-
ustumanna ASÍ og BSRB þar að lútandi. 

En ekki var sopið kálið þó í ausuna væri 
komið. Ríkistjórnin féll og það kom nýr 
mennta- og menningarmálaráðherra sem 
leit þessi verkefni öðrum augum. Búið 
var að sækja formlega um fjármagnið 
sem átti að fylgja verkefninu til ráðuneyt-
isins, en því var hafnað. Málið fór í hnút 
og var í uppnámi þar sem menntmála-
ráðherrann taldi sig ekki vera bundinn 
af ákvörðunum fráfarandi ráðherra. Það 
þurfti marga fundi og mörg bréf til að fá 
upplýst hvað ráðherrann ætlaði sér með 
málið. Loks kynnti hann með bréfi til allra 
háskóla í júlí að skólunum væri boðið að 
sækja um þróunarverkefni vegna faghá-
skólanáms, alls 13 verkefni sem fái hæst 
7,7 milljónir króna í styrk hvert. Mjög 
óljóst var um samráð við atvinnulífið og 
viljayfirlýsingin ekki nefnd. Málið var 
því í reynd komið á byrjunarreit.

Sjúkraliðafélagið fór á ný að ræða 
við háskólana á þessum grundvelli og 
samkomulag náðist við Háskólann á 
Akureyri í október um að senda inn nýja 
umsókn.

Framhaldið er svo á valdi nýs ráðherra 
menntamála.
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Ársskýrsla Suðurnesjadeildar sjúkraliða 2016-2017

Loks farið að ræða
stofnanasamning

Aðalfundur Suðurnesjadeildar SLFÍ var 
haldinn í fundarsal Heilbrigðisstofnunar 
Suðurnesja þriðjudaginn 24. október 2017 
síðastliðinn. Auk hefðbundinna verkefna 
aðalfundar flutti Elín Guðmundsdóttir frá 
Streituskóla forvarna fyrirlestur um streitu. 

Viktoría Magnúsdóttir formaður deildar-
innar flutti ársskýrslu stjórnar og þar kom 
eftirfarandi fram:

28 sjúkraliðar mættu á síðasta aðalfund 
deildarinnar sem var haldinn 27. október 
2016.  Fundarstjóri var Ólafía Guðrún 
Bragadóttir og fundarritari Sigríður 
Jóna Jónsdóttir.  Gengið var til dagskrár. 
Ólafía Guðrún Bragadóttir, Ása Kristveig 
Þórðardóttir og Brynja Hafsteinsdóttir 
gengu úr stjórn. Í þeirra stað gengu í stjórn 
Jóhanna Jóhannesdóttir, Jóna Kristjana 
Sigurðardóttir og Grazyna Wroblewska. 

Lögð var fram fjárhagsáætlun og hún 
samþykkt. Erla Sigurðardóttir og Valdís 
Þórarinsdóttir hættu sem endurskoðendur 
reikninga og í þeirra stað komu Helga 
Kristín Guðmundsdóttir og Guðmunda 
Benediktsdóttir. 

Fimm stjórnarfundir
Á síðasta ári voru haldnir 5 stjórnarfundir 

og á fyrsta stjórnarfundi þann 14.nóvember 
2016 skipti stjórnin með sér verkum. 
Ákveðið var að Jóhanna Jóhannesdóttir yrði 
varaformaður, Ingibjörg Anna Bjarnadóttir 
yrði áfram gjaldkeri, Matthildur Ólöf 
Guðmundsdóttir yrði áfram ritari, Jóna 
Kristjana Sigurðardóttir meðstjórnandi  og 
Grazyna Wroblewska varamaður.

Helstu verkefni þetta árið fyrir utan 
stjórnarfundi var að Viktoría Magnúsdóttir 
sat árlegt Fulltrúarþing SLFÍ í maí. Að auki 
sat formaður 3 félagsstjórnarfundi,Trún-
aðarmannsráðsfund SLFÍ, fór á vinnufund 
félagsstjórnar sem haldinn var í Munaðar-
nesi, sat fundi í stýrihóp um bókun 10 
(stubbavaktir), fór á námskeið í gerð stofn-
anasamninga, og var í 50 ára afmæli SLFÍ sem 
var stórglæsilegt, þar sem Suðurnesjadeildin 
ásamt nokkrum öðrum deildum gáfu SLFÍ 
máverk að gjöf. Að lokum fór formaður á 

Sjúkraliðar á Suðurnesjum í haustferð deildanna.

Stjórn deildarinnar
Viktoría Magnúsdóttir formaður, 

Jóhanna Jóhannesdóttir varafor-
maður, Ingibjörg Anna Bjarnadóttir 
gjaldkeri, Matthildur Ólöf 
Guðmundsdóttir ritari, Jóna Kristjana 
Sigurðardóttir meðstjórnandi og 
Grazyna Wroblewska varamaður.

Trúnaðarmannaráðstefnu BSRB sem var 
mjög áhugaverð og skemmtileg.

Nýir sjúkraliðar
Jóhanna Jóhannesdóttir varaformaður var 

við útskrift sjúkraliða hjá Fjölbrautaskóla 
Suðurnesja í maí þar sem 6 sjúkraliðar 
útskrifuðust og veitti þeim viðurkenningu 
og blóm.  Um jólin var Ingibjörg Anna 
Bjarnadóttir við útskrift sjúkraliða þar sem 1 
sjúkraliði útskrifaðist og veitti henni viður-
kenningu og blóm. 

Formaður hafði samband við alla trún-
aðarmenn og fór með þeim yfir stöðuna á 
þeirra vinnustað. 

Evrópudagur sjúkraliða er haldinn 26. 
nóvember ár hvert, við héldum upp á hann 
24. nóvember á kaffi Duus þar mættu 2 
sjúkraliðar. 

Haldin var árleg jólagleði, farið á 
jólahlaðborð á VOCAL veitingastaðnum 
við undirleik Tríós Björns Thoroddsen. 
Sjúkraliðar voru mjög ánægðir með þetta. 

Haustferð og námskeið
Farið var í hina árlegu haustferð 24. ágúst, 

í þetta sinn um Suðurlandið. Þetta var mjög 
vel heppnuð og skemmtileg ferð. Haldinn 
voru 3 námskeið í samvinnu við Símenntun: 
Sjúkleg streita, Geðræn vandamál aldraða 
og Atferlismeðferð við svefnleysi.

Formaður fór yfir skráningu trúnaðar-
manna sem er í góðum málum allstaðar 
nema í Dagdvölinni og í Selinu en þær kjósa 
að hafa engan trúnaðarmann.

Samningamál
Ennþá er óánægja með stubbavaktir og 

eru sjúkraliðar orðnir langþreyttir á  þessu. 
Nefnd um bókun 10 (stubbavaktir) er búin 
að kynna verkefnið fyrir framkvæmdar-
stjórn HSS og er þetta í skoðun.

Gera átti nýjan stofnanasamning við 
sjúkraliða á HSS 1.  júní 2016, en núna fyrst 
er farið að funda til að  reyna að ná saman 
um nýjan stofnanasamning. Meðal annars 
um bókun sem var gerð um heimahjúkrun 
í fyrri stofnanasamning sem bæði HSS 
og SLFÍ skrifuðu undir. Að aðilar eru 
sammála um að í stofnanasamningi þurfi 
að taka á þeirri ábyrgð sem fylgir störfum 
í heimahjúkrun.

Ekki er borgað fyrir ferðir þó svo að ekki 
séu strætósamgöngur sem hægt er að nýta 
sér á allar vaktir. Einnig er ekki greitt samn-
ingsbundið fæðisfé á kvöldin og um nætur 
þegar mötuneytið er lokað.
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Ársskýrsla Norðurlandsdeildar vestri

Fundir og ferðalög
Aðalfundur Norðurlandsdeildar vestri 

var haldinn 8. nóvember 2017 á Ömmukaffi 
á Blönduós. Fiskisúpa með heimabökuðu 
brauði, salatbar í boði deildar. Mættar voru 
9 konur. Katharina A. Schneider forstöðu-
maður Héraðsbókasafns A-Húnvetninga 
kom með stutt innlegg á fundinn.

Formaður setti fundinn, bauð konur vel-
komnar og fór yfir dagskrá fundarins og var 
hún jafnframt kosin fundarstjóri.

Formaður las skýrslu um starfsemi deildar-
innar 2016-2017 og þar kom meðal annars 
eftirfarandi fram:

Þing og fundir
18. nóvember 2016 var afmælismálþing 

í tilefni af 50 ára afmæli Sjúkraliðafélags 
Íslands. Yfirskrift ráðstefnunnar var 
„Sjúkraliðar hér og þar. Fjölbreytni starfa og 
faglegur metnaður“. Formaður fór á mál-
þingið sem tókst vel í alla staði.

26. nóvember 2016 var Evrópudagur 
sjúkraliða og í tilefni dagsins var félagið 
búið að láta gera meðal annars gleraugna-
klúta og bönd fyrir starfsmannakort sem var 
merkt SLFÍ. Sjúkraliðar á Sauðárkróki og á 
Blönduós buðu samstarfskonum upp á pip-
arkökur og mandarínur.

Formaður sótti Félagsstjórnarfund 23. 
febrúar 2017 þar sem meðal annars var farið 
yfir stöðu í kjaramálum og hver staðan væri 
í gerð stofnanasamning á stofnunum ríkisins. 
Farið var yfir skipulag Fulltrúaþings SLFÍ á 
komandi vori og Íslandsmeistaramót iðn– og 
tæknigreina, en það eru þrjú pör sem taka 
þátt frá Fjölbrautaskólanum í Breiðholti, 
Verkmenntaskólanum á Akureyri og Mennta-
skólanum á Ísafirði. 

Einnig kom fram beiðni Vesturlandsdeildar 
SLFÍ um breytingu á lögum/reglugerð 
deilda, en stjórn Vesturlandsdeildar leggur 
til að bæta inn í 4. kaflann 14. Grein: Komi til 
þess að deild leggist af skulu fjármunir sem 
í eigu hennar eru ganga til SLFÍ. Breytingar 
á reglum þessum eru lagðar til vegna 
kröfu um umsókn á kennitölu fyrir félög. 
Formaður er meðal annars í Laganefnd en 
þessar breytingartillögur verðar lagðar fram 
á Fulltrúaþingi.

Þann 22. mars 2017 fóru formaður og vara-
formaður (en þær eru einnig trúnaðarmenn 
á HSN) ásamt Þóru Sverrisdóttur trúnað-
armanni á Blönduósi á fræðslufund um 

Svipmynd frá aðalfundinum á Blönduósi.

Rætt var um útdeilingar á 
potti ársins 2018 til upp- 
færslu stofnanasamninga

stofnanasamninga á vegum stéttarfélaga og 
KMR sem haldinn var á Akureyri.

Formaður sótti félagsstjórnarfund 11. maí 
2017. Þar var rætt um frágang stofnanasamn-
inga sem gilda eiga frá júní 2016. Enn væri 
eftir að ganga frá samningum við HSN, HSU 
og HSS og væri það í stanslausri vinnslu.

26. Fulltrúaþing SLFÍ var 12. maí 2017. 
Lögð fram ársskýrsla stjórnar og starfs-
nefnda. Einnig ályktanir um einkavæðingu, 
fjársvelti heilbrigðisstofnana, lífeyrismál 
sjúkraliða og húsnæðismál. Einnig var 
ályktun um styttingu vinnuvikunnar, en SLFÍ 
fagnar tilraunaverkefni Reykjavíkurborgar 
um styttri vinnuviku sem staðið hefur yfir á 
annað ár, en því miður án vaktavinnuhópa. 
Samkvæmt rannsóknum/könnunum hefur 
verkefnið skilað góðum árangri, bæði fyrir 
vinnuveitendur og starfsmenn.

Útskriftir og ferðalög
Fjórir sjúkraliðar útskrifuðust frá FNV 27. 

maí 2017, Elísa Ósk Ómarsdóttir, Gunnhildur 
Dís Gunnarsdóttir, Eva Rós Gunnarsdóttir 
og Sara B. Gröndal. Sigurlaug Dóra 
Ingimundardóttir varaformaður deildar-
innar mætti á útskriftina og færði þeim rós 
og lykill SLFÍ. Vorið 2018 mun allavega einn 
sjúkraliði frá FNV útskrifast.

Þann 19. ágúst ætluðum við að gera okkur 
glaðan dag/helgi en því miður var engin 
þátttaka.

24. ágúst fór formaður í sjúkraliðaferð 
um Suðurland en það var Reykjavíkurdeild, 
Suðurlandsdeild og Suðurnesjadeild sem 
skipulögðu ferðina og var hún vel heppnuð í 
alla staði. Takk fyrir mig. Þessi ferð var í boði 
fyrir alla sjúkraliða á landinu.

Vinnufundur félagsstjórnar var haldinn 19. 
september 2017. Meðal annars var farið yfir 
stöðuna varðandi fagháskóla fyrir sjúkraliða 
og fyrirhugað Norðurlandamót í hjúkrun. 
Sjúkraliðarnir frá VMA sem sigruðu á síðasta 
Íslandsmeistaramóti munu taka þátt í norrænu 
keppninni sem verður í Osló í Noregi 24. maí 
2018. Einnig var fjallað um réttindi íslenskra 
sjúkraliða í Danmörku, orlofsmál, ráðstefnu 
um öldrunarmál og fleira.

Bíóferð var farin 2. október og var ágætis 
mæting.

6. október 2017 sótti formaður Trúnaðar-
mannaráðstefnu BSBR í Reykjavík en 
umfjöllunarefnið var: Hverjum er trúnað-
armannakerfinu ætlað að þjóna, hvernig 
gengur að ná markmiðum þess og hvernig er 
hægt að bæta kerfið?

Fagháskóli og samningar
Á félagsstjórnarfundi 11. október 2017 

var meðal annars farið yfir væntan-
legan „Fagháskóla“ og hver staðan væri 
varðandi námið í dag. Unnið er að því með 
Háskólanum á Akureyri að HA takið að 
sér fagháskólanámið og þá mun það verða 
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á 5. hæfniþrepi. Búið er að gera sameigin-
lega umsókn til menntamálaráðuneytisins 
um að fagháskólanámið verði á vegum 
HA en gert er ráð fyrir því að það hefjist 
haustið 2019. Í framhaldi verður skoðað 
hvort brú verði fyrir þá sem eru búnir að 
klára sérnámið, þannig að það nám verði 
metið inn í háskólanámið. Rætt var um 
útdeilingar á potti ársins 2018 til upp-
færslu stofnanasamninga. Niðurstaða 
kjaramálanefndar var að halda sig við áður 
kynnta hugmynd Gunnars Gunnarssonar 
hagfræðings Sjúkraliðafélagsins sem 
gengur út á að nýta pottinn til leiðréttingar 
og afstemmingar lélegustu stofnanasamn- 
inganna.

Trúnaðarmannaráðsfundur var haldinn 12. 
október. Guðrún Elín, Sigurlaug Dóra og Þóra 
Sverrisdóttir sóttu þann fund þar sem m.a. 
var fjallað um undirbúning að kjarakröfum 
félagsins. Farið verður af stað á næsta ári 
þannig að nú er tími til að safna hugmyndum 
félagsmanna í hugmyndabankann. Frá og 
með janúar 2018 verður ráðstafað 45 millj-
ónum til endurskoðun á stofnanasamning. 

Ingibjörg Jónsdóttir prófessor í Svíþjóð 
fór yfir nýjustu rannsóknir um veikindi og 
kulnun í starfi innan heilbrigðiskerfisins, 
mjög skemmtilegur fyrirlestur. Mér eru minn-
isstæð orð sem hún sagði: Vinnuveitandi ber 
ekki ábyrgð á einkalífi þínu eða heilsu, en 
vinnuveitandi ber ábyrgð á starfsumhverfi, 
vinnuskilyrði og vinnuumhverfi.

Stefanía gjaldkeri lagði fram endurskoðaða 
og áritaða reikninga.

Stjórnarkjör 
Formaður deildar var endurkjörinn. 

Sú breyting varð á stjórn að Stefanía 
Jónsdóttir gjaldkeri hættir og við tekur Svala 
Guðmundsdóttir.

Í stjórn: Guðrún Elín Björnsdóttir formaður, 
Sigurlaug Dóra Ingimundardóttir vara-
formaður, Geirlaug Jónsdóttir ritari, Svala 
Guðmundsdóttir gjaldkeri, Albert Stefánsson 
meðstjórnandi og Birna Lúkasdóttir 
skoðunarmaður.

Á Fulltrúaþing SLFÍ var Guðrún Elín 
Björnsdóttir kosin og til vara Sigurlaug Dóra 
Ingimundardóttir.

Lögð var fram tillaga að fjárhagsáætlun 
deildarinnar og var hún samþykkt.

Önnur mál rædd, þ.á.m. sameiginlega 
vorferð með Norðurlandsdeild eystri, en fyr-
irhugað er að fara í apríl 2018 til Ólafsfjarðar.

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

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

Ársskýrsla Vestmannaeyjadeildar

Þrjátíu sjúkraliðar
fóru til Berlínar

Aðalfundur Vestmannaeyjadeildar 
SLFÍ var haldinn í Líknarsalnum 
föstudaginn 27. október. Formaður 
setti fundinn og bauð alla velkomna. 
Fundarstjóri var kosinn og tók Guðrún 
Eydís Eyjólfsdóttir það að sér að þessu 
sinni. María Rós Sigurbjörnsdóttir, 
Anna Gerða Bjarnadóttir og Vilborg 
Stefánsdóttir gengu úr stjórn og 
þökkum við þeim fyrir vel unnin störf. 
Ágætis mæting var á fundinn og boðið 
upp á smárétti frá Einsa kalda.

Formaður fór yfir starf deildarinnar.
Aðalfundur deildarinnar 2016 var 

haldinn föstudaginn 25 nóvember í 
Arnardrangi og var vel mætt á fundinn. 
Guðný Bjarnadóttir kom frá Alzheimer 
stuðningsmannafélag í Vestmannaeyjum 
og kynnti fyrir okkur starfsemi þess.

Á Evrópudaginn buðu sjúkraliðar 
á Hraunbúðum vistmönnum og sam-
starfsfólki til kaffisamsætis. Sjúkraliðar 
á HSU buðu sínum skjólstæðingum og 
samstarfsfólki einnig til kaffisamsætis í 
tilefnis Evrópudagsins.

Berlínarför
Þrír félagsfundir hafa verið haldnir 

á starfsárinu, vorfundur var haldinn 4. 
mars á HSU og boðið upp á súpu sem 
stjórnin sá um að útbúa. Anna Guðný 
Magnúsdóttir kom og sagði okkur frá 
starfi Einhug, félags aðstandenda ein-
hverfa í Vestmannaeyjum.

17. maí var haldinn fundur í fundarsal 
HSU og boðið upp á bröns.

Í endaðan apríl fóru um 30 sjúkraliðar 
til Berlínar í ógleymanlega ferð sem 
Sigga Gísla og Hafdís Sig í ferðanefnd 
skipulögðu. Í Berlín skoðuðum við 
heilabilunardeild á öldrunarheimilinu 
Bethanien Haus Bethhesda. Við fórum 
einnig í sælkeraferð og múrtúr.

27. september var haldin fundur í 
fundarsal HSU og að þessu sinni var 
boðið upp á heita rétti og tertur sem 
stjórn sá um. Sigríður Gísladóttir kom 
til okkar og fræddi okkur um starfsemi 
Krabbavarna í Vestmannaeyjum.

Formaður hefur farið á tvo félags-
tjórnarfundi til Reykjavíkur og einn í 

Munaðarnesi og Trúnaðarmannaráð-
stefnu sem BSRB hélt í byrjun október.

Vilborg Stefánsdóttir lagið fram 
ársreikninga deildarinnar sem voru 
samþykktir.

Stjórn og nefndir
Gengið var til kosninga til setu í stjórn og 

nefndum.
Afmælisnefnd er á fullu að undirbúa 

afmælishátíðina sem verður haldin 2 
febrúar í Golfskálanum.

Ný stjórn deildarinnar: Áslaug Steinunn 
Kjartansdóttir formaður, Sonja Ruiz 
Martinez varaformaður, Ragnheiður Lind 
Geirsdóttir gjaldkeri, Dagmar Skúladóttir 
ritari og Sigríður Guðbrandsdóttir 
meðstjórnandi.

Trúnaðarmenn: Sólveig Þóra 
Arnfinnsdóttir HSU, Erna Þórsdóttir vara  
HSU, Sonja Ruiz Martinez Hraunbúðir og 
Sigurleif Guðfinnsdóttir vara Hraunbúðir.

Skoðunarmenn reikninga: Erna 
Þórsdóttir og Sigríður Gísladóttir.

Fræðslunefnd: Erna Þórsdóttir og Kristín 
Sjöfn Ómarsdóttir.

Kjaramálanefnd: Áslaug Steinunn 
Kjartansdóttir.

Afmælisnefnd: Hjördís Kristinsdóttir, 
Hafdís Sigurðardóttir, Ingibjörg 
Þórhallsdóttir og Vilborg Stefánsdóttir.

Jólaskemmtinefnd: Starfsfólk á 
Sambýlinu.

Uppstillingarnefnd: Sonja Ruiz Martinez 
og Berglind Sigvardsdóttir.

Ferðanefnd: Guðrún Eydís Eyjólfsdóttir, 
Anna Guðný Magnúsdóttir og Berglind 
Sigvardsdóttir.

Berlínarfarar Sjúkraliðadeildarinnar í Vest-
mannaeyjum.
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Kristín Á. Guðmundsdóttir á fræðslufundi Landspítala

Það þarf að taka
til í kerfinu

„Að mínu mati eru stofnanasamn-
ingar engan veginn það verkfæri sem 
heilbrigðisstofnanirnar þurfa á að halda 
á meðan ekki er grundvöllur til þess að 
láta hugmyndafræðina ganga upp og að 
séð verði til þess að mismunun innan 
ríkisstofnanna verði upprætt,“ sagði 
Kristín Á. Guðmundsdóttir, formaður 
Sjúkraliðafélags Íslands, í erindi sem 
flutt var á fræðslufundi Landspítalans 22. 
nóvember síðastliðinn.

Páll Matthíasson, forstjóri Landspítalans, 
setti fræðsluráðstefnuna sem fjallaði um 
samstarfsnefndir og stofnanasamninga. 
Gunnar Björnsson, skrifstofustjóri Kjara- 
og mannauðssýslu ríkisins, flutti erindi 
um sögu og tilgang stofnanasamninga. 
Aldís Magnúsdóttir, deildarstjóri kjara-
deildar spítalans, ræddi um áskoranir og 
tækifæri samstarfsnefnda og Gylfi Dalmann 
Aðalsteinsson, dósent við Háskóla Íslands, 
fjallaði um hvað það væri sem skipti máli 
við gerð stofnanasamninga. Fyrirlestur 
Kristínar var um sýn stéttarfélags á stofn-
anasamninga. Að fyrirlestrum loknum voru 
pallborðsumræður.

Kristín þakkaði í upphafi Land-
spítalanum fyrir það framtak að halda 
sérstaka ráðstefnu um stofnanasamninga. 
Hún hefði tekið þátt í stofnanasamnings-
gerð frá upphafi að undanskyldum fyrsta 
samningstímabilinu þegar Sjúkraliðafélag 
Íslands samdi ekki í aðalkjarasamningi um 
slíkan gjörning. „Við komumst upp með 
það að því marki að við fengum þá áfram 
miðlægan samning. Félaginu var reyndar 
refsað fyrir aðildarleysið með því að við 
fengum ekki lengingu á orlofi sem þá var 
verið að semja um við aðra,“ sagði hún.

„Næsta skipti sömdum við okkur inn í 
stofnanasamninginn m.a vegna þeirrar kröfu 
sem var á samninganefndina frá félags-
mönnum okkar sem trúðu því að allir fengju 
meira en við með því að taka þátt. Sá samn-
ingur var gerður í langvinnu verkfalli og var 
ákveðið af hálfu félagsins að verkfalli yrði 
ekki aflýst fyrr en búið væri að gera stofnana-
samninga við allar stofnanir ríkisins, þar sem 

vitað væri að annars tæki það um tvö ár að 
koma slíkum samningum á við stofnanirnar.

Þetta  er ein ástæðan fyrir því að teknir 
voru upp sömu stofnanasamningar við 
flestallar ríkisstofnanir og samið var um við 
Landspítalann þar sem tíminn leyfði ekki 
annað sökum tímaskorts og áhugaleysis 
stofnananna, að undanskyldu sjúkrahúsinu 
á Akureyri og Heilsugæslu höfuðborgar-
svæðis sem ásamt LSH komu strax að 
borðinu til samningagerðar.“

Hugmyndafræðin
„Stofnanasamningur er hluti af kjara-

samningi og er meðal annars ætlað að 
stuðla að skilvirkara launakerfi sem tekur 
mið af þörfum og verkefnum stofnunar 
og starfsmanna hennar. Hann er sérstakur 
samningur milli stofnunar og stéttarfélags 
um aðlögun tiltekinna þátta kjarasamn-
ingsins að þörfum stofnunar og starfsmanna 
með hliðsjón af eðli starfsemi, skipulagi og/
eða öðru því sem gefur stofnun sérstöðu.

Hugmyndafræðin á bak við það að semja 
um sérstaka stofnanasamninga innan 
hverrar ríkisstofnunar, er í sjálfu sér ágæt 
og þýðir að hægt er að setja betri ramma 
um þau störf sem unnin eru innan hverrar 
stofnunar fyrir sig. Þetta á þó sérstaklega 
við þegar skoðaðar er  ólíkar stofnanir með 
ólík verkssvið. Þar má sem dæmi nefna 
heilbrigðisstofnanir versus ráðuneyti, eða 
embætti ríkisskattsstjóra. 

Þegar hugmyndafræðin er skoðuð með 
tilliti til heilbrigðisstofnana og hvernig 
málin hafa þróast milli þeirra er annað 
uppi  á teningnum þar sem starfsemin er 
í rauninni sú sama. Störfin eru þau sömu 
innan sömu fagstéttar og ekki um svo ólíka 
starfsemi að ræða. Þar má þó kannski helst 
líta svo á að Landspítalinn og kannski 
sjúkrahúsið á Akureyri séu að einhverju 
leiti með fjölþættari störf innan sömu 
fagstéttar.“

Á að vera óháð viðbótarfjár-
magni

„Á líka að endurskoða stofnunarsamning 
þótt stofnun fái ekki viðbótarfjármagn?

Svarið er já. Endurskoðun stofnanasamn-
ings er óháð fjárveitingum, samninginn 
skal endurskoða m.a. með hliðsjón af stöðu 
stofnunar.

Eftir þessu er ekki farið. Stofnanir hafa 
ekki séð ástæðu til þess að endurskoða 
samninga  nema því fylgi fjármagn úr 

Kristín Á. Guðmundsdóttir, formaður Sjúkraliðafélags Íslands, skrifar undir nýjan kjarasamning 
við ríkið.

Ég tel ekki ásættanlegt að 
sami atvinnurekandi, þ.e. 
ríkisvaldið, sé með mis-

munandi laun fyrir sömu 
störf, sömu ábyrgð og 

sömu reynslu
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svokölluðum pottum sem stéttarfélagið 
semur um í aðalkjarasamningi.

Þar sem einungis er horft til þess fjár-
magns sem fylgir pottunum þá kemur 
upp mikill launamismunur milli stofnana 
sem mótast af því hver kostnaðurinn er af 
þeim breytingum sem  báðir aðilar telja að 
þurfi að eiga sér stað. Kostnaðurinn fer eftir 
aldurssamsetningu stéttarinnar og því hvar 
fjöldanum er raðað.

Þetta dæmi sýnir glögglega það sem ég tel 
ekki ásættanlegt, þ.e. að sami atvinnurek-
andi, þ.e. ríkisvaldið, sé með mismunandi 
laun fyrir sömu störf, sömu ábyrgð og 
sömu reynslu. Allt eftir því hvaða stofnun 
það er sem í hlut á.

Ástæðan er eins og áður sagði að  
heilbrigðisstofnanir treysta sér ekki til 
þess að kosta nauðsynlegar breytinga í 
stofnanasamningi. Allt er miðað við þá 
fjárhæð sem fylgir í umsömdum pottum 
við ríkið. Þetta er í engu samhengi við 
hugmyndafræðina.“

Ekki farið eftir ÍSTARF95
„ÍSTARF95 er alþjóðlegt starfaflokkunar-

kerfi sem Hagstofa Íslands vinnur einnig 
eftir, og staðlar alla launatölfræði í landinu. 
Flokkunin getur nýst stofnunum við starfa-
flokkun þegar stofnanasamningar eru gerðir 
og rétt er að minna á að stofnunum er skylt 
að flokka störf í samræmi við flokkunarkerfi 
Hagstofunnar.

Þegar þetta er skoðað kemur í ljós að ekki 
er heldur farið eftir þessu ákvæði.  

Tengsl kunnáttustiga og bálka í ÍSTARF95 
er þessi: 
1 Kjörnir fulltrúar, æðstu embættismenn 

og stjórnendur 
2 Sérfræðingar 4 (Hjúkrunarfræðingar, 

læknar)
3 Tæknar og sérmenntað starfsfólk 3 

(Sjúkraliðar)
4 Skrifstofufólk 2 
5 Þjónustu-, sölu- og afgreiðslufólk 2  

(Lögreglan, slökkvarar, tollarar) 
6 Bændur og fiskimenn 2 
7 Iðnaðarmenn og sérhæft iðnverkafólk 2 
8 Véla- og vélgæslufólk 2 
9 Ósérhæft starfsfólk 
10 Hermenn

Þegar farið er yfir stöðuna er ljóst að það er 
langt í frá farið eftir þeirri skyldu að flokka 
störf miðað við ÍSTARF.

Þetta á að mínu mati rætur að rekja til 
þess að ábyrgð fjárveitingavaldsins er ekki 
til staðar þó svo að hún eigi að vera til taks. 
Fjárveitingar eiga að taka mið af því sem 
fram hefur komið svo að hugmyndafræðin 
gangi upp. 

Fjárveitingar til stofnana þurfa og eiga að 
vera í samræmi við hugmyndafræðina. 

Stofnanir eru misfjársveltar eftir því 
hvort um er að ræða heilbrigðisstofnanir 
í endalausum niðurskurði eða sem dæmi 
fjármála- eða eftirlitsstofnanir eins og t.d. 
Embætti ríkisskattsstjóra. Embætti ríkis-
skattsstjóra virðist hafa mun meira úr að 
spila og hefur t.d. sýnt að það getur leyft 
sér að hugsa vel um starfsfólk sitt, m.a. með 
veglegum jólagjöfum, og huga að heilsufari 
starfsmanna, enda margoft verið tilnefnd og 
verðlaunuð sem stofnun ársins.“

Rækta þarf traust
„Rækta þarf traust á milli samninga-

manna beggja vegna. Það hefur sýnt sig að 
mikið vantar á að fagleg vinnubrögð séu 
viðhöfð innan stofnananna. Get þó sagt að 
ég tel samstarfsnefnd Landspítalans vinna 
faglega. 

Þegar ég tala um fagleg vinnubrögð þá 
er það ekki eðlilegt að hægt sé að mæta á 
stofnun þar sem viðræðurnar fara fram 
milli kollega úr sama stéttarfélagi. Ég 
vil nefna dæmi sem ég held að sé ekkert 
leyndarmál. Fulltrúar Félags Íslenskra 
hjúkrunarfræðinga mættu einn daginn á 
heilbrigðisstofnun úti á landi til samninga-
gerðar. Við borðið á móti fulltrúum FÍH 
sátu hjúkrunarfræðingar. Niðurstaðan var 
samningur sem enginn skilur enn hvernig 
í ósköpunum fékkst. Í dag er munurinn 
á byrjunarlaunum hjúkrunarfræðinga 
þessarar stofnunar og Landspítalans 21,6% 
Landspítala í óhag.

Þegar svo Sjúkraliðafélag Íslands kom 
að borðinu hjá sömu stofnun var tekið á 
málunum af hörku vegna fjárskorts. 

Svo að stofnunin og stéttarfélög vinni að 
samningum með þarfir stofnunarinnar að 
leiðarljósi eins og hugmyndafræðin gengur 
út á, er ómögulegt að þurfa einungis að 
reiða sig á umrædda potta sem samið er 

um í aðalkjarasamningi án þess að farið 
hafi verið yfir það hvað brenni á einstökum 
stofnunum. Þ.e. hvað það sé sem leggja þurfi 
áherslur á í starfinu og hvað það kosti. Ég sé 
fyrir mér að stofnanir hafi möguleika á að 
semja út frá starfi stofnunarinnar þó svo að 
einhverjir pottar séu síðan til taks til þess að 
skerpa á málum. Þannig var málið hugsað í 
upphafi.“

Óviðunandi mismunun 
„Einnig er það mikil mismunun sem af 

þessu hlýst fyrir viðkomandi fagstétt eftir 
því á hvaða heilbrigðisstofnun einstaklingur 
starfar. Þegar einungis er gengið út frá  því 
hversu háir svokallaðir pottar eru sem semja 
á út frá, þá gefur það auga leið að það kemur 
misjafnlega út á hverri stofnun fyrir sig. 
Þar eru t.d. mismunandi aldurssamsetning 
starfsmanna sem hefur áhrif á útreikn-
ingana, mismunandi störf og ólík viðhorf 
innan stofnana sem ráða því hvernig launa-
röðun stétta er. Samt sem áður er um að 
ræða sama atvinnurekanda, þ.e. ríkið. Þetta 
er að mínu mati algjörlega óviðundandi.

Það er einnig óviðunandi að það skuli 
þurfa að eiga sér staða að sá pottur sem 
um er samið í aðalkjarasamningi og á að 
dreifast á stofnanirnar jafnt í prósentum 
talið, skuli hafa þurft í tvígang hjá okkur 
í Sjúkraliðafélagi Íslands að fá félagslegt 
samþykki innan Sjúkraliðafélagsins fyrir því 
að dreifa pottunum misjafnt á stofnanir, og 
að sumar stofnanir fengju ekkert vegna þess 
að þær höfðu staðið sig betur í launaröðun 
en aðrar. Einungis  til þess að geta hækkað 
pott m.a. til Landspítalans þar sem þeir 
sjúkraliðar sem hér á þessari stofnun starfa 
höfðu orðið langt undir í launum miðað við 
aðrar stofnanir í landinu. Þetta er ekki í lagi.

Þetta eru m.a. þær ástæður sem eru fyrir 
því að mörg stéttarfélög hafa lýst þeirri 
skoðun sinni að hætta þurfi með gerð stofn-
anasamninga og gera í staðinn miðlæga 

Ráðstefnugestir hlýða á fyrirlestur Kristínar.
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Samið við Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu, frá hægri Eybjörg Helga Hauksdóttir formaður 
kjaramálanefndar SFV, Elísabet S. Ólafsdóttir hjá embætti Ríkissáttasemjara og Kristin Á. Guð-
mundsdóttir formaður SLFÍ.

kjarasamninga líkt og áður var, því þá voru 
allar stofnanir jafnar hvað varðaði starfsheiti 
og engin mismunun í gangi.

Annað sem ekki er í lagi er að gerð 
stofnanasamninga skuli unnin eftir að kjara-
samningar eru undirritaðir þannig að ef 
áhugi er ekki fyrir hendi hjá einstaka stofnun 
þá er þeim hægðaleigur að  draga  við sig að 
ganga frá samningi. Þess eru dæmi að stofn-
anasamningur sem átti að gilda frá 1. júní 
2016 hefur enn ekki litið dagsins ljós.

Þetta er mikil og flókin vinna og margra 
vikna vinnuframlag sem stofnanir og stéttar-
félög hafa tekið að sér án þess að nokkuð hafi 
komið á móti. Hvað haldið þið að það séu 
mörg dagsverk sem fara í það hjá stofnunum 
að vinna að samningum? Þó hefur ekkert 
minnkað sú vinna sem fer í að gera miðlæga 
samninginn með fjármálaráðuneytinu.  

Að mínu mati eru stofnanasamningar 
engan veginn það verkfæri sem heilbrigðis-
stofnanirnar þurfa á að halda á meðan ekki 
er grundvöllur til þess að láta hugmynda-
fræðina ganga upp og að séð verði til þess 
að mismunun innan ríkisstofnanna verði 
upprætt.“

Túlkun stofnanasamninga
„Túlkun stofnanasamninga er síðan enn 

eitt málið. Það þýðir lítið að hafa náð að lenda 
stofnanasamningi sem síðan er lítið farið eftir.

Yfirmenn á sumum sviðum eða deildum 
hafa litla sem enga yfirsýn yfir innihald 
stofnanasamninga og hafa því ekki 
möguleika á að túlka þá rétt.

Eða þá að búið er að fyrirskipa að engin 
launahækkun geti átt sér stað vegna 
fjárskorts.

Þetta veldur því að starfsmenn fá þá til-
finningu að reynt sé að draga þá niður í 
launaröðun og að ekki sé hlustað á við-
komandi einstakling sem óskar áheyrnar 
yfirmanns. Það er allt of mikið um að svo sé. 
Einnig að hver vísi á annan. Því var ég mjög 
ánægð með það að yfirmenn mannauðs-
sviðs á Landspítala ákváðu einn daginn að 
fara í gegnum launasetningu hvers einasta 
starfsmanns að ég held, alla vega sjúkralið-
anna og athuga hvernig framvindan hafi 
verið hjá hverjum og einum og lagfæra þá 
sem höfðu af einhverjum orsökum orðið 
viðskila við samninginn.

Þetta ber að þakka, en því miður er þetta 
mjög víða í algjörum ólestri.

Segja má að röðunarkafli stofnanasamn-
ings LSH við Sjúkraliðafélag Íslands sé eins 
á öðrum heilbrigðisstofnunum þ.e. varðandi 
starfslýsingar, en launaröðunin er ekki sú sama 
allstaðar. Á sumum stofnunum er kannski alls 
enginn eða fáir settur í efstu starfslýsingarnar 

eins og F og S, þrátt fyrir að viðkomandi sé að 
gegna sama starfi og aðrar stofnanir raða efst. 
Þetta eru jafnvel stofnanir sem eru með fáa 
hjúkrunarfræðinga og starf sjúkraliðanna því 
mun umfangsmeira en annars.“

Framtíð stofnanasamninga  
„Eigi stofnanasamningar að eiga framtíð 

fyrir sér þarf að huga að þjálfun yfirmanna 
í að túlka samninga og breyta menningu og 
kerfum inni á stofnunum.

Til þess að betur gangi að túlka stofn-
anasamningana þarf að endurskoða 
starfslýsingar og einnig að til staðar séu 
verklýsingar fyrir hvert og eitt starf. Með því 
á að vera meira gegnsæi hvar í röðunarkafla 
kjarasamningsins fólk fellur. Að þessum  
atriðum er verið að vinna í á Landspítala, í 
samvinnu við Sjúkraliðafélagið ásamt full-
trúum stéttarinnar innan af vinnustaðnum. 
Tel ég það lofa góðu.

Einnig þarf að leggja áherslu á að ekki sé 
verið að taka eina stétt fram yfir aðra, hvorki 
þegar verið er að launasetja eftir stofn-
anasamningi, sérstakri umbun, óunninni 
yfirvinnu eða öðru sem þýðingu getur haft 
fyrir starfsmanninn. Það er alltof oft sem 
yfirmenn heyrast segja: „Nei þetta er ekki 
ætlað ykkur, þetta á einungis við um þá stétt 
sem við teljum mikla þörf á að fá til starfa.“ Í 
þessu ljósi tel ég þörf á að líta til  mannauðs-
stefnu Landspítalans, en þar kemur fram 
undir yfirskriftinni: Fagmennska:

„Við stundum starf okkar af fagmennsku 
og samviskusemi og komum fram við alla 
á jafnræðisgrundvelli án tillits til skoðana, 
þjóðernis, aldurs, trúarbragða, kynþáttar, 
efnahags- og þjóðfélagsstöðu, kyns, kyn-
hneigðar, fötlunar eða annarra atriða.“

Ég tel að vel færi á því að þarna verði bætt 
inn að komið verði jafnt fram við alla óháð 

menntun. Það er nefnilega alltof mikið um 
að ein stétt sé tekin fram fyrir aðra i þeirri 
umræðu sem frá heilbrigðisstofnununum 
kemur þegar verið er að ræða um skortinn 
á fagfólki. Ég tek þetta hér inn vegna þess 
að ég tel þetta eiga heima í umræðunni um 
stofnanasamninga þar sem menningin á 
hverri stofnun fyrir sig er áhrifavaldur í gerð 
stofnanasamninga.“

Ótrúleg vanvirðing
„Það er ótrúleg vanvirðing sem yfirstjórn 

Landspítala sýnir því starfi sem unnið er á 
Landspítalanum af fjölmörgum stéttum sem 
þar starfa, við ótrúlega erfiðar aðstæður, 
þegar tekin er út ein stétt og tönglast enda-
laust á skortinum á henni.

Ég tel það mikla vanþekkingu í 
mannauðsstjórnun eða alvarlegan skort á 
stjórnkænsku að gera sér ekki grein fyrir því 
að með þessu er verið að kveikja elda við 
þær  púðurtunnur sem þar hafa hlaðist upp 
vegna þreytu, veikinda, reiði, erfiði starfsins 
og vanmáttar sem hlotist hefur af langvar-
andi undirmönnun og í sumum tilfellum 
stjórnleysis.

Það þarf enginn að segja mér að slík 
umræða og stofnanamenning hafi ekki áhrif 
á umhverfið við gerð stofnanasamninga.

Í þessu samband vil ég benda á álit 
Landlæknis þegar hann segir að ekki sé 
ráðlegt að dæla inn auknu fjármagni í heil-
brigðiskerfið án þess að taka til í kerfinu. 
Þarna var hann eflaust að tala um sérfræði-
læknana sem svo mörgum hefur orðið 
tíðrætt um. Hins ber einnig að geta að sú 
stofnanamenning sem verið hefur við líði á 
sjúkrahúsum landsins, þar sem allt er litað 
af tveimur fagstéttum, hefur kostað mikið 
fjármagn og flótta úr fagstéttum. Þarna þarf 
að taka til í kerfinu,“ sagði Kristín.
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Áhrif hreyfingar á 
andlega heilsu

Í þessari heimildaritgerð, sem er 
lokaritgerð í sjúkraliðanámi, er farið 
yfir helstu niðurstöður nokkurra rann-
sókna til að reyna svara eftirfarandi 
spurningu: Hefur hreyfing afgerandi 
áhrif á andlega líðan?

Heilbrigðisstarfsfólki hefur löngu 
verið ljóst að hvers kyns hreyfing hefur 
jákvæð áhrif á andlega líðan. Síðustu 
ár hefur aukin áhersla verið lögð á að 
rannsaka betur þessa þætti og finna út á 
hvern hátt - og í hvað miklu mæli - mætti 
nota hreyfingu ekki aðeins í forvörnum 
heldur einnig sem meðferðarúrræði.

Á meðan læknavísindum fleygir fram 
við að vinna á illvígum líkamlegum 
sjúkdómum og endurgerð líffæra til að 
lengja lífaldur, greinist aukið nýgengi 
andlegra kvilla. Vissulega gæti hér 
einnig verið um að ræða betri greiningar, 
en vísbendingar eru um að félagsleg ein-
angrun aukist með því að fólk lifi lengur 
eftir að atvinnuþátttöku lýkur, fleiri 
hverfa af vinnumarkaði en áður vegna 
örorku og fleiri þátta. Athygli vekur að 
þar sem meðaltekjur eru háar og efna-
hagsleg velsæld og stöðugleiki ríkir, eins 
og í Vestur-Evrópu og efnaðri ríkjum 
Asíu, er nýgengi andlegra kvilla síst 
minni en þar sem efnahagur er lakari og 
félagsleg misskipting meiri. 

Hreyfing og andleg vellíð-
an

Hvað gerist í líkamanum við hreyfingu?
Í öllum frumum líkamans eru orku-

gjafar sem kallast hvatberar. Þeir 
framleiða orku. Þegar við hreyfum okkur 
þá fjölgar þessum hvatberum til þess að 
mæta orkuþörfinni. Því fleiri hvatberar 
því meiri orka. Við hreyfingu dregur úr 
magni streituhormóna og magn endor-
fína eða „vellíðunar“ hormóna eykst.

Hugtakið endogenous morphine er 
jafnan stytt í endorfín. Endorfín eru 
taugaboðefni og verka sem verkja-
stillandi, þar sem þau virðist stöðva 
sársaukaboð til heilans. Endorfín valda 
sælutilfinningu eða vellíðan. Við vissar 
athafnir, til dæmis við hreyfingu, 

framleiðir líkaminn endorfín. 
Ávinningurinn af því að hreyfa sig 

sé ekki eingöngu til að fyrirbyggja 
sjúkdóma, heldur hefur regluleg 
hreyfing jákvæð áhrif á andlega líðan, 
líkamshreysti og lífsgæði fólks almennt, 
svo tengist hreyfing því að fólk borðar 
hollari mat og reykir síður. 

Á vefnum www.heilsuvera.is kemur 
fram að hreyfing sé forsenda fyrir 
andlegum, líkamlegum og félagslegum 
þroska, heilsu og vellíðan barna. Kostir 
þess að takmarka kyrrsetu og stunda 
reglulega hreyfingu í samræmi við getu  
og áhuga er ótvíræðir. Sem dæmi um 
ávinninginn af reglubundinni hreyfingu 
fyrir börn má nefna: Betra þol og meiri 
vöðvastyrkur. Minni einkenni kvíða og 
þunglyndis. Betri beinheilsa. Stuðlar 
að heilsusamlegu holdafari. Aukin 

einbeiting og betri námsárangur.

Hugræn atferlismeðferð
Í inngangi heimildarritgerðar Sigríðar 

Finnbogadóttur frá árinu 2016 er fjallað 
um hugræna athyglismeðferð (nú 
Ham) og hreyfingu. Þar kemur fram að 
hreyfing hefur góð áhrif á andlega heilsu 
og líðan einstaklings sem glímt hefur við 
þunglyndi og kvíða. 

Alþjóða Heilbrigðisstofnunin (WHO) 
skilgreinir geðheilbrigði sem ástand 
vellíðunar þar sem eintaklingur upplifir 
trú á eigin getu, að hann sé fær um að 
takast á við streitu daglegs lífs, og ráði 
við verkefni í sínu starfi. Hvers kyns 
geðraskanir hafi neikvæð áhrif á heilsu 
og líðan einstaklinga og geta komið í veg 
fyrir eðlilega þátttöku og virkni í samfé-
laginu. Það hefur færst í aukana að fólk 
horfi til hreyfingar, sem meðferðarúrræði 
við þunglyndi og öðrum sjúkdómum.

Mannslíkaminn er gerður fyrir hreyf-
ingu, bæði hugur og líkami hafa ávinning 
af því að stunda reglulega hreyfingu. 30 
til 60 mín hreyfing að meðaltali með hárri 
ákefð þrisvar til fimm sinnum í viku er 
talið hafa góð fyrirbyggjandi áhrif á geð-
raskanir eins og þunglyndi. 

Íþrótta- og keppnisfólk
Áhrif íþrótta og hreyfingar á andlega 

og líkamlega líðan er vel rannsakað 
fyrirbæri. Hreyfing dregur úr þreytu, 
leiðir til aukinnar orku, minni streitu, 
reiði og þunglyndis. Orkugefandi áhrif 
hreyfingar geta hjálpað fólki að ná betri 
einbeitingu og vinna á mun skilvirkari 
hátt, gert það afkastameira.

Margrét Lára Viðarsdóttir knattspyrnu- 
kona kannaði algengi þunglyndis og kvíða-
einkenna hjá íslenskum atvinnumönnum í 
boltaíþróttum í lokaverkefni sín. Margrét 
leggur út frá rannsókn Rósu Ingólfsdóttur 
sem komst að þeirri niðurstöðu 2014 
að væg og miðlungseinkenni kvíða og 
þunglyndis séu algengari hjá íslenskum 
atvinnumönnum en íslenskum stúd-
entum. Þessar niðurstöður verða því að 
teljast áhugaverðar, sérstaklega í ljósi 

Anna Kristín Haraldsdóttir.

Stytt útgáfa ritgerðar sem 
Anna Kristín Haralds-

dóttir skrifaði á sjúkraliða-
braut Fjölbrautaskólans í 

Breiðholti 2017.
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þess að íþróttir standa fyrir heilbrigði og 
hraustleika.

Meðferðir við þunglyndi og kvíða eru 
margar en misárangursríkar, mörg þung-
lyndislyf hafa margs konar aukaverkanir. 
Sýnt hefur verið fram á samband milli 
hreyfingar og minnkandi einkenna 
þunglyndis og kvíða í fjölda rannsókna 
og að þeim sökum, hefur verið mælt með 
þjálfun og líkamlegri áreynslu til með-
ferðar á þunglyndi og kvíða.

Allar rannsóknir styrkja þá skoðun að 
hreyfing hefur jákvæð áhrif á andlega 
heilsu fólks. Það að vera heilbrigður 
getur verið mikil áskorun fyrir íþrótts-
menn á afreksstigi.

Samspil hreyfingar og 
þunglyndis

Julia Kristeva lýsir þunglyndi á eftir-
farandi hátt í bók sinni Svört sól:

Þunglyndi er heiti yfir safn sjúklegra 
einkenna um hömlun og tilfinningadoða 
sem kemur yfir einstakling ýmist 
tímabundið eða varanlega, yfirleitt milli 
skeiða ákefðar sem kölluð eru manísk. 
Þegar bæði fyrirbærin, doðinn og ákefðin 
eru miðlungi sterk og ekki mjög tíð er 
hægt að tala um taugaveiklaða geðdeyfð.

Margar rannsóknir á undanförnum 
árum hafa sýnt að hreyfing dregur 
úr endurteknum þunglyndisköstum. 
Hreyfingin er notuð sem meðferð auk 
samtalsmeðferðar og lyfjagjafar.

Í Læknablaðinu 2015 er grein eftir 
Kristjönu Sturludóttur um einstaklinga 
með geðklofa, þeir eru líklegri til að þróa 
með sér óheilbrigðan lífstíl. Rannsóknir 
hafa sýnt að hreyfing hefur jákvæð áhrif 
á þessa einstaklinga. Markmiðið var að 
meta áhrif íhlutunar á hreyfingu, þung-
lyndi, kvíða, holdafar, blóðþrýsting 
og hvíldarpúls. Niðurstöður voru að á 
tímabilinu dró marktækt úr neikvæðum 
og almennum einkennum geðklofa, þung-
lyndi, kvíða og streitu og einnig jukust 
lífsgæði, hreyfing og virkni. Ályktun er 
að regluleg hreyfing og leiðsögn um heil-
brigðan lífstíl gætu verið áhrifarík viðbót 
við meðferð einstaklinga með alvarleg 
geðsjúkdóma. Hreyfing gegn þunglyndi! 

Það er sannað að lífsgæði fólks eru 
meiri hjá þeim sem hreyfa sig reglulega, 
en þeim sem gera það ekki. Það hafa verið 
gerðar margar rannsóknir sem styðja það 
að hreyfing er góð viðbótarmeðferð við 
þunglyndi. Gerð var könnun sem sýndi 
að hreyfing dró athygli frá neikvæðum 
hugsunum, hreyfing  jók framleiðslu á 
vellíðunarefninu „endorfín“ sem dreifist 

um líkamann er fólk hreyfir sig, það 
léttir lund og dregur úr skapsveiflum.

Aldraðir og hreyfing
Rannsóknir á heilsu aldraðra hafa 

aukist mikið á síðustu árum, ekki síst 
andlegri heilsu. Þá hefur vitneskja um 
ýmsa sjúkdóma sem tengdir hafa verið 

öldrun – en eru það ekki endilega – 
aukist mikið á allra síðustu árum s.s. 
ýmsir hrörnunarsjúkdómar. Þekking 
vísindamanna á Alzheimer og Parkinson 
sjúkdómum er komin á það stig að 
læknar telja sig vita að miklu leyti hvað 
veldur þeim sjúkdómum og í dag er fjöldi 
lyfja og meðferða sem geta bælt einkenni 
sjúkdómanna, hægt á þróun þeirra og 
bætt lífsgæði þeirra sem glíma við þá. Í 
báðum tilfellum ráðleggja sérfræðingar 
daglega hreyfingu til að auka lífsgæði og 
hægja á framgangi sjúkdómanna. 

Vísbendingar eru um að með hækkandi 
lífaldri sé andlegri heilsu fólks hættar við 

Málstofa FB á 
sjúkraliðabraut

Fimmtudaginn 23. nóvember síðastliðinn var Málstofa á sjúkraliðabraut 
Fjölbrautaskólans í Breiðholti, FB.

Tíu nemendur sem eru að ljúka sjúkraliðanámi fluttu áhugaverð erindi um marg-
vísleg málefni eins og geðtengsl, fíkn og meðvirkni, langveik börn og fjölskyldur 
þeirra, líknandi meðferð, gildi hreyfingar á geðheilsu okkar, raflækningar og margt 
fleira athyglisvert.

Leiðbeinandi við lokaverkefnisskrif er Ágústa Jóhannsdóttir ljósmóðir og 
hjúkrunarfræðingur.

Málstofa á sjúkraliðabraut FB. Fremri röð frá vinstri: Ágústa Jóhannsdóttir kennari og leið-
beinandi við lokaritgerðarskrif, Ester Helga Harðardóttir, Þórdís Dröfn Þórólfsdóttir, Linda 
Ósk Tómasdóttir, Anna Kristín Haraldsdóttir, Sigríður Þorleifsdóttir og Unnur Thelma 
Gestsdóttir. Aftari röð fyrir miðju: Díana Mjöll Stefánsdóttir, Anna Lísa Sigfúsdóttir, Sara 
Karen Jóhannesdóttir og Hildur Steinunn Magnúsdóttir.

Bæði hugur og líkami hafa 
ávinning af því að stunda 

reglulega hreyfingu
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m.a. vegna áfalla eins og ástvinamissis, 
slysa og minnkandi getu til að taka 
þátt í daglegum störfum. Eftirlifandi 
makar upplifa skort á hlutverkum og 
þátttöku í samfélaginu sem getur leitt til 
þunglyndis. Almennt er horft meira til 
hreyfingar sem endurnýjandi krafts fyrir 
líkama og sál, og þá gjarnan sem andsvar 
við lyfjagöf.

Á vefsíðunni doktor.is er talað um 
gildi líkamsþjálfunar fyrir eldri borgara:
• Lífsgleði eykst því hreyfing vinnur 

gegn þunglyndi.
• Róandi áhrif sem draga úr streitu.
• Möguleikar á félagsskap sem vinnur 

gegn einmanaleika og of mikilli 
inniveru.

• Aukinn vöðvarstyrkur og liðleiki 
sem bætir hreyfigetuna.

• Hjarta og lugnastarfsemi batnar, 
blóðþrýsingur helst stöðugur.

• Efnaskipti batna og auðveldara er að 
halda æskilegri líkamþyngd. 

• Bein styrkjast og hætta á beingisnun 
og beinbrotum minnkar.

• Jafnvægi batnar og síður er hætta á 
að fólk detti.

Doktorsverkefni Janusar
Dr. Janus Guðlaugsson hefur rann-

sakað hægfara vöðvarýrnun aldraða 
vegna skorts á nauðsynlegri hreyfingu 
og hefur í því skyni efnt til samstarfs 
við heilbrigðisyfirvöld í nokkrum 
sveitarfélögum með það að markmiði 
að seinka og draga úr þörf ellilífeyris-
þega á sjúkrarýmum  öldrunarstofnana. 
Í doktorsverkefni Janusar um markvissa 
hreyfiíhlutun vegna hægfara vöðvarýrn-
unar var árangurinn slíkur, að í hópi 117 
einstaklinga á aldrinum 71-90 ára var 
stórlega bætt heilsa allra. Í ljós hefur 
komið að áætlaður árlegur kostnaður við 
heilsueflingu 150–200 einstaklinga í einu 
sveitarfélagi er 15-20 milljónir króna, á 
meðan kostnaður við ársdvöl eldri hjóna 
á dvalar- eða hjúkrunarheimili er 18-25 
milljónir króna.

Aðrar niðurstöður sem komu 
ánægjulega á óvart, voru endurgjöf þátt-
takenda um mun betri andlega líðan og 
endurnýjaða félagslega virkni allra þátt-
takenda sem entust allt prógrammið, 
en það var langstærsti hlutinn. Mörg 
sveitarfélög eru byrjuð á þessu verkefni 
s.s. Reykjanesbær og Hvolsvöllur,  önnur 
íhuga nú þátttöku í þessu eða svipuðum 
verkefnum, og jafnvel hafa menn 
hugleitt fjárhagslega umbun af einhverju 
tagi til að hvetja aldraða til þátttöku, 

enda hleypur fjárhagslegur ávinningur 
sveitarfélaganna af bættri heilsu þegna 
sinna á tugum, jafnvel hundruðum 
milljóna.

Svipuð hugmyndafræði liggur á bak við 
útgáfu hreyfiseðla, en þetta er tilraunaver-
kefni heilsugæslustofnana og Embættis 
Landlæknis. Hugmyndin á bak við hreyfi-
seðil byggir á því að læknir metur ástand 
þitt og ávísar hreyfingu sem meðferð, eða 
hluta af meðferð við þeim sjúkdómum eða 
sjúkdómseinkennum sem verið er að fást 
við. Hreyfiseðill hentar við þunglyndi, 
kvíða og depurð, en er einkum beint að 
sykursýkis- og hjartasjúklingum sem eru 
að fást við ofþyngd. Þátttakendur tilkynna 
um virkni sína á miðlægum gagnagrunni í 
gegnum heimasíðu.

Mér persónlega finnst þetta mjög góð 
þróun, en ég þekki fólk sem hefur verið 
sett í þetta prógram.

Niðurstaða 
Eftir lestur margra ritgerða og tímarita, 

sem fjalla um mikilvægi hreyfingar fyrir 
andlega heilsu okkar, er ég enn sann-
færðari um að hreyfing og andleg heilsa 
spilar stóran þátt í endurhæfingu fyrir 
alla aldurshópa. 

Aðilar sem hafa átt erfitt með andlega 
heilsu, hafa oft heyrt setninguna: „Hristu 
þetta bara af þér, og farðu út að labba“ 
- þetta er örugglega með leiðinlegri 
athugasemdum sem þessir aðilar fá. Fólk 
skilur ekki tilganginn með göngutúr. 
En einhverstaðar verður að byrja, og 
fyrsta skefið er erfiðasta skrefið. Eftir 
fyrsta göngutúrinn útí náttúrunni, 
þegar þú andar að þér lífinu, loftinu og 
umhverfinu, þá ertu á réttri leið.

Að setja sér markmið á hverjum degi, 
og taka aðeins eitt skref í einu, og ekki 
gefast upp, þá er ég sannfærð að við 
náum öll takmarki okkar.

Hollur matur, nægur svefn, hreyfing, 
innri ró og kærleikur, það er það sem 
skiptir máli. Gott er að hafa Geðorðin 10 
hangandi uppi á góðum stað.

Hreyfum okkur daglega, hugsum 
jákvætt, brosum og heimurinn brosir á 
móti.

„Eitt bros getur dimmu í dagsljós 
breytt“ kvað Einar Benediktson skáld á 
sínum tíma. Það hefur ekkert breyst!

„Í ljós hefur komið að áætlaður árlegur kostnaður við heilsueflingu 150–200 einstaklinga í einu 
sveitarfélagi er 15-20 milljónir króna, á meðan kostnaður við ársdvöl eldri hjóna á dvalar- eða 
hjúkrunarheimili er 18-25 milljónir króna.“ Myndin er af nýja hjúkrunarheimilinu á Egilsstöðum.

Það er sannað að lífsgæði 
fólks eru meiri hjá þeim sem 

hreyfa sig reglulega
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Unnur Thelma Gestsdóttir

Meðvirkni og fíklar
Í lokaritgerðaráfanga HJÚ3LOO3 til 

sjúkraliðanámsins hef ég valið að fjalla 
um hugtakið „meðvirkni“ og þýðingu 
þess. Einnig verður litið á úrræðin sem 
eru í boði og hvernig þau geta hjálpað 
bæði hinum meðvirka og fíklinum.

Það eru 5 kjarnaeinkenni sem einkenna 
meðvirkan einstakling. Einstaklingur sem 
er meðvirkur á í erfiðleikum með að upplifa 
heilbrigða sjálfsvirðingu, setja heilbrigð 
mörk, viðurkenna og tjá eigin raunveruleika, 
sinna þörfum sínum og löngunum á full-
orðinsaldri og upplifa og tjá veruleika sinn 
af hófsemi.

Mörgum finnst meðvirkni vera einhvers-
konar hugarástand sem viðkomandi getur 
bara sigrast á og geti bara allt í einu hætt 
að vera meðvirkur, en sú er ekki raunin. 
Meðvirkni er mjög langvinn og erfið. Ef 
það ætti að líkja meðvirkni við líkam-
legan sjúkdóm þá væri hægt að segja að 
meðvirkni leggst svipað á einstakling eins 
og sykursýki. Það getur reynst mörgum 
erfitt að vinna í sykursýki alveg eins og 
það getur reynst mörgum erfitt að vinna í 
meðvirkni. Meðvirknin hangir alltaf yfir og 
minnir viðkomandi reglulega á að ef hann 
passar sig ekki þá muni meðvirkniálfurinn 
ná tökunum.

Úrræði fyrir aðstandendur
Lengi hafa verið til úrræði fyrir þá sem 

vilja hætta að drekka. En það var ekki 
fyrr en 1983 sem fólk fór að gera sér grein 
fyrir að það var ekki bara sá sem átti við 
áfengisvanda sem þurfti hjálp heldur 
aðstandendur alkans líka og upp úr því 
kom orðið meðvirkni fyrst fram.

Coda eru samtök fyrir nafnlausa með-
virkla. Þar er unnið eftir tólf spora kerfinu 
og tólf erfðavenjur í leit að þekkingu og 
visku. Þeirra megináhersla er að læra að 
elska sjálfið. Ef viljinn er fyrir hendi að 
öðlast betri líðan er fyrsta skrefið að viður-
kenna vandann. Um leið og hinn meðvirki 
gerir sér grein fyrir því að hann eigi við 
vanda að stríða opnast leiðir til að vinna úr 
málunum.

Páll Einarsson orðaði þetta svo vel þegar 
hann segir að það sé hægt að líkja bataferli 
hins meðvirka við að flysja lauk. Því hinn 
meðvirki er búinn að týna sínu trúa sjálfi en 
með hverju lagi sem er flysjað af lauknum 
kemst hinn meðvirki nær sínu trúa sjálfi. 
Því kjarninn fór í felur og til varð svokallað 

falskt sjálf. Fyrsta lagið er erfiðast  því þegar 
það er flysjað er flett af lagi sem inniheldur 
samblöndu af sársauka og tilfinningum. 
Því hinn meðvirki er búinn að vera týndur í 
sjálfum sér svo lengi. Þessu lagi er stundum 
líkt við að vera týndur í þoku og sjá ekki 
það sem er fyrir framan mann. Annað lagið 
umlykur okkar sjálf og þriðja og seinasta 
lagið umlykur okkar sanna sjálf sem hefur 
í för með sér reiði, skömm og ótta. Þetta 
bataferli gerist ekki á einni nóttu heldur 
er fólk að vinna í þessu í langan tíma þar 
sem þetta er viðkvæmt og brothætt ferli 
því hinn meðvirki er týndur í sínum eigin 
líkama.

SÁÁ er með gott styrktarnet fyrir að- 
standendur alkóhólista og annarra vímu- 
efnasjúklinga.

Meðvirkni innan fjölskyldu 
Óheilbrigð hegðun sem hinn meðvirki 

sýnir hefur áhrif á tengslin og fjölskyldu-
lífið. En hvernig þróast meðvirkni innan 
fjölskyldunnar? Það getur verið svo marg-
víslegt þegar einn úr fjölskyldu okkar 
veikist og þróar með sé fíkn fer af stað 
þróun sem ekki er gott sjá fyrir. Hægt er að 
skipta þessari þróun í fjögur stig:

„Líður ekki vel en heldur ekki illa“: Það 
fer af stað einhverskonar afneitunarstig, 

þ.e. fjölskyldan trúir ekki upp á ástvin að 
hann hafi veikst af þessum skammarlega 
sjúkdómi. Hegðunin er réttlætt og reynt er 
að fela fíkn hans til að halda andlitinu.

„Stjórnunarstig“: Búið er að viðurkenna 
vandan að hluta. Innan fjölskyldunnar vita 
allir að það er fíkill á heimilinu, en það er 
ekki talað um það utan heimilisins og það 
er sífellt verið að reyna að lækna fíkilinn. 
Einstaklingar innan fjölskyldunnar tala 
ekki saman um vandann og ekkert er reynt 
að gera til að sporna við þessu óheilbrigða 
ástandi sem hefur skapast innan veggja 
heimilisins. Fíkilinn stjórnar heimilinu 
með framkomu sinni og allir eru í keng 
í kringum fíkilinn. Oft á þessu stigi fer 
fíkilinn í meðferð en þá oftast bara fyrir fjöl-
skylduna og fjölskyldumeðlimir gera sér 
óraunhæfar væntingar um bata fíkilsins.

„Einangrun og upplausn“: Þetta er 
versta stigið því þá hafa allar stjórnunarað-
gerðir og tilraunir til að sporna við hegðun 
fíkilsins brugðist og fíkillinn heldur áfram 
að vera virkur. Þarna fer fjölskyldan að tapa 
samheldni sinni og á þessu stigi fer fólk að 
finna fyrir vaxandi vanlíðan og óhamingju.

„Upplausn fjölskyldunnar“: Á þessu 
stigi hættir fjölskyldan að vera til ef svo 
má að orði komast. Fjölskyldan hættir að 
einblína á fíkilinn og fer að snúa sér að 
öðrum hlutum. Claudia Black talar um 
þrjár reglur sem eru: Ekki tala, ekki treysta 
og ekki finna til.

Tala, treysta, finna til
Til að leysa og vinna úr vanda þarf að 

ræða hann. Það er mikilvægt að þegar fólk 
reynir að vinna úr vandamálum, hvort 
sem það er að vinna í fíklinum sjálfum eða 
vinna í sjálfum sér, sem í þessu samhengi er 
hinn meðvirki, verður að brjóta upp þessar 
þrjár reglur og fá viðeigandi hjálp og tala 
um vandann, byrja að treysta og finna til. 
Því öll erum við mannleg og við verðum öll 
að geta gert þessa þrjá hluti til að geta verið 
tilfinningaverurnar sem við erum.

Það sem hefur komið hér fram á undan 
gefur til kynna að meðvirkni er flókin og 
það hefur slæm áhrif á fjölskylduna þegar 
einhver úr fjölskyldunni verður „fíkniefna-
djöflinum“ að bráð. En ef viljinn er fyrir 
hendi að leita sér hjálpar og fá aðstoð frá 
fagaðilla er allt hægt. Ýmiskonar úrræði 
eru til bæði fyrir fíkilinn og fjölskylduna. 
Þetta er allt spurning um vilja og getu.

Stytt útgáfa ritgerðar sem 
Unnur Thelma Gestsdóttir 
skrifaði á sjúkraliðabraut 

FB 2017
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Fræðsluferð sjúkra-
liða til Noregs

Þegar fimmtudagurinn 4. maí rann 
upp var komin smá spenna í ellefu 
manna hóp sjúkraliða sem starfa í 
Heimahjúkrun á Höfuðborgarsvæðinu. 
Hann var sem sagt að leggja af stað 
í langþráða fræðsluferð til Noregs. 
Undirbúningur ferðarinnar hafði tekið 
smá tíma en gengið vel. Hópurinn hafði 
leitað til Sjúkraliðafélagsins um aðstoð 
og ekki stóð á hvatningu frá félaginu. 
Nú var draumurinn um ferðina orðinn að 
veruleika. 

Tengiliður hópsins í Noregi var Hulda 
Karen Ólafsdóttir sjúkraliði. Hún tjáði 
okkur að fólk sem við ætluðum að heim-
sækja, væri ánægt að geta tekið á móti 
íslenskum sjúkraliðum og frætt þá um 
skipulag og vinnuaðstöðu. Jafnframt 
fannst þeim spennandi að fá að heyra 
hvernig störfum sjúkraliða á Íslandi væri 
háttað. Höfðu meira segja spurt hvort 
sjúkraliðarnir hefðu ekki áhuga á því að 
koma og vinna í Noregi, enda sagði Hulda 
Karen að íslenskir sjúkraliðar og hjúkr-
unarfræðingar væru mjög vel kynntir á 
þessum stað.

 Ellefu manna hópur sjúkraliða frá 
,,Hafnarfjarðarsvæðinu“ var því lagður af 
stað í fræðsluferð til Noregs.

Flogið var frá Íslandi til Bergen og þaðan 
til Stavanger. Það gekk á ýmsu í tollinum 
í Noregi sem tafði för og hópurinn missti 
næstum því af tengifluginu, en indæll 
starfsmaður á flugvellinum bjargaði málinu. 
Þegar komið var til Stavanger tók Hulda 
Karen á móti hópnum. Það var fagnað-
arfundur enda margar í hópnum gamlir 
vinnufélagar hennar. Það var ekkert verið 
að hangsa, enda átti að nýta tímann vel á 
meðan á dvölinni stæði. Haldið var því strax  
á hótelið í Stavanger og töskum hent inn á 
herbergi og lagt af stað til Ålgård.

Bærinn Ålgård 
Í Noregi um 30 kílómetra suðaustur af 

Stavanger er bærinn Ålgård í Gjesdal. Íbúar 
sveitafélagsins sem bærinn tilheyrir, eru 
tæp tólf þúsund, en í sjálfum bænum búa 
um 9.000 manns. Þessi litli bær sér um og 
rekur öldrunarheimili, íbúðir fyrir aldraða 

og fatlaða ásamt því að reka  samfélag 
fyrir fólk með heilabilun. Heimahjúkrun  
er einnig til staðar í bænum og sér um 
þjónustu við íbúa bæjarins.

Á hjúkrunarheimilinu Solås eru tvær 
öldrunardeildir og heimahjúkrun er með 
aðsetur þar. Í þjónustukjarnanum Åboas 
sem  er  í um fimm mínútna fjarlægð frá 
Solås, er aftur á móti íbúðarkjarni fyrir 
unga og aldraða og tvær deildir fyrir fólk 
með heilabilun. Í Åboas er einnig rekin frí-
stunda- og dagdeild fyrir aldraða, ásamt 
sjúkra- og iðjuþjálfun.

Mötuneyti er í húsinu og opið fyrir 60 ára 
og eldri sem búa í bænum, en allur matur 
kemur frá hjúkrunarheimilinu Solås. 
Öflugt félagsstarf aldraðra er í húsinu. Þar 
kemur fólk saman, syngur spilar bingó 
og skipuleggur heimsóknavini, þannig að 
húsið er vel nýtt.

Heimahjúkrunin 
Dagskráin var stíf því aðeins var stoppað 

í þrjá daga. Hópurinn hafði til umráða tvo 
stóra bíla sem rúmaði hópinn og ók nú 
sem leið lá til Ålgård. 

Fyrsti fundurinn, sem var um 
heimahjúkrun, var haldinn heima hjá 
Huldu Karen og þar voru mættar Sylvía 
Latham og Tora Valand hjúkrunar-
fræðingar. Þær leiddu hópinn inn í störf 
sín.

 Heimahjúkrun sinnir 180 einstak-
lingum, ungum sem öldnum. Þar starfa 
þrettán hjúkrunarfræðingar og átján 
sjúkraliðar, þar af þrír með sérnám. 
Einnig eru átta ófaglærðir. Þeir sem sjá 
um þrif heyra undir félagsþjónustuna, og 
eru fjórir. Bílar eru til umráða og gaman 
að segja frá því að einn er rafknúinn, en 
Norðmenn eru í auknu mæli að rafknýja 
bílaflotann sinn. Það sem vakti athygli 
var hversu gott skipulag er í lyklamálum 
heimahjúkrunar. Vegna þess að við hvert 
heimili eru lyklabox og á hverjum bíllykli 
hangir lykill að boxum. Ekkert vesen með 
lyklamálin eins og heima. Þetta sparar 
mikinn tíma og leiðinlegar vangaveltur 
um lykla.

Það sem vakti athygli var 
hversu gott skipulag er í 

lyklamálum heimahjúkrunar

Sjúkraliðahópurinn sem fór í fræðsluferðina til Noregs.
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Þegar fólk innritast í heimahjúkrun fer 
sú skráning öll fram í gegnum heimilis-
lækni viðkomandi skjólstæðings. Allir í 
þjónustunni eru með öryggishnappa og fer 
kallið beint í stjórnstöð Heimahjúkrunar 
í gegnum farsíma. Þar eru tveir aðal-
símar allan sólahringinn. Þegar svarað 
er fær heimahjúkrun hálftíma til þess 
að koma sér á staðinn. En auðvitað fer 
það eftir alvarleika málsins hverju sinni 
hversu fljótt er komið til skjólstæðings. 
Hjúkrunarfæðingar eru með vaktsímana á 
sínum snærum og skipuleggja vitjanir og 
útköll. Alltaf er hægt að ná í vakthafandi 
lækni og gott samstarf er við Sjúkrahúsið 
í Stavanger. 

Svæðið er stórt og farið er vítt um 
sveitarfélagið. Á daginn eru tíu á vakt og 
á  kvöldin eru fimm á vakt. Næturvakt 
heimahjúkrunar er einnig starfrækt 
í bænum og eru þá þrír á næturvakt. 
Sjúkraliðar og hjúkrunarfæðingar fara 
yfirleitt tvær saman í vitjanir á nóttunni 
út í bæ og er einnig til staðar fyrir íbúa 
Solås og Åboas. Töluverð samvinna er á 
milli þessara staða og hefur sú samvinna 
gengið vel. En greinilegt er að samstarfið á 
milli heimahjúkrunar og Solås er töluvert 
meira, því næturvakt heimahjúkrunar er 
staðsett þar á nóttunni. Töluverð áhersla 
er lögð á allar skráningar, hvort sem það 
er um skjólstæðingana eða starfsfólkið. 
Tölvukerfið er mjög faglega unnið og 
einfalt. 

Heimahjúkrun sér um innlagningar 
á sjúkrahús ef þarf og ef fólk velur að 
dvelja heima síðustu daga lífsins þá veitir 
heimahjúkrun alla þá aðstoð sem hægt 
er svo sem lyfjagjafir, vakt og viðtöl við 
aðstandendur og lækna.

Dýrmætur vinnukraftur
Töluvert álag er á sjúkraliðum og hjúkr-

unarfræðingum í Heimahjúkrun. Planið er 
mjög stíft og áætlaður tími er frekar naumt 
skammtaður, eins og heima. En þær stöllur 
sögðu að nú væri verið að lagfæra planið. 
Til dæmis þarf starfsfólkið að vaska upp, 
taka til mat og hjá nokkrum að setja í 
þvottavél og þurrkara. En sértæk heima-
þjónusta sér um gólfþvotta, eða þá að 
ættingjar koma og aðstoða fólkið sitt við 
nauðsynlegar þarfir. Ef fólk er með heim-
sóknarvini þá hafa þeir farið út í búð með 
fólkinu. Einnig er það félagsskapur eins og 
bíóferð eða út að borða, fyrir þá sem hafa 
heilsu og getu til þess.

Við skynjuðum að hjúkrunar-
fæðingunum fannst illa farið með 
menntun sína og sjúkraliðanna. Sögðu þá 

dýrmætan vinnukraft í þessari þjónustu. 
Það væri nauðsynlegt að geta sinnt heilsu-
eflingu betur og að skjólstæðingar fengju 
nánari og betri þjónustu frá sjúkraliðum 
og  hjúkrunarfræðingnum. Og rökstuddu 
málið; að betra væri að hafa alfarið 
ófaglegt fólk í störfum er lúta að þvottum, 
matarumsjón og öðru slíku.

Hjúkrunarfræðingarnir sögðu að 
nú væri verið að innleiða nýja leið í 
heimahjúkrun fyrir þá sem ekki eiga 
heimangengt. Þá fengi fólk sjúkraþjálfun, 
iðjuþjálfun og sértæka þjónustu í gegnum 
viðtalstíma, inni á heimilum sínum. Þessi 
nýja leið á einnig að gera fólki kleift að 
bjarga sér meira sjálft, ef það er mögulegt. 
Til dæmis við að sækja um hjálpartæki 
eða ýmsa sjálfsbjörg heima við. Leiðin er 
í þróun og gefur góð fyrirheit, að sögn 
hjúkrunarfræðinganna Sylvíu og Toru. 

Þessi kvöldstund með þeim stöllum var 
góð og það var hress og ánægður hópur 
sem lagðist til hvílu um kvöldið á hótelinu 
í Stavanger. 

Hjúkrunarheimilið Solås
Nú var komið að seinni heimsóknardeg-

inum og ferðinni heitið á hjúkrunarheimilið 
Solås. Heimilið er staðsett í hlíð fyrir ofan 

bæinn með útsýni niður á Edlandsvatnið. 
Berit Rosså Eie forstöðumaður og 

Hermína Gunnarsdóttir sjúkraliði tóku á 
móti okkur. Það var eins og þjóðhöfðingjar 
væru á ferðinni, því þar beið matarborð sem 
nánast svignaði undan kræsingum. Berit 
sagðist vona að heimsóknin gæfi hópnum 
góða innsýn inn í hjúkrunarstörfin í Ålgård. 
Hermína sem vinnur sem sjúkraliði á Solås 
kynnti okkur starfsemina í húsinu.

Í húsinu eru tvær deildar og hjúkr-
unarpláss eru alls 25, tíu á fyrstu hæð 
og fimmtán á annarri hæð, allt einstak-
lingsherbergi. Þau voru 29 síðastliðinn 
vetur en þar hefur verið niðurskurður á 
deildunum og fjórum plássum verið lokað 
um stundarsakir. Þarna vinna 16 sjúkra-
liðar og þar af tvær frá Íslandi. 

Sjúkraliðar eru vel þjálfaðir og takast 
á við töluverða ábyrgð á Solås. Hermína 
sagðist vera ánægð á þessum vinnustað 
og sér væri treyst fyrir töluverðri ábyrgð 
á deildinni. Hún sæi um lyfjagjafir, sára-
skiptingar og pöntun á hjúkrunarvörum.  

Leitt hefur verið inn nýtt kerfi svo kallað 
Lan-kerfi. Skipulag þar sem hjúkrunar-
fræðingum, sjúkraliðum og ófaglærðum 
er skipt niður í svokölluð teymi. Á hverri 
vakt eru þrjú teymi. Mikil óánægja hefur 
verið með teymin enda hefur komið í ljós 
að þau henta illa. Hermína tjáði okkur að 
verið væri að breyta í fyrra horf. Þegar við 
spurðum Hermínu nánar út í teymin og 
óánægjuna, sagði hún að skapast hefði sá 
vandi að þú kynntist ekki skjólstæðingum 
í öðrum teymum og að þegar færa þyrfti 

Sjúkraliðar eru vel þjálfaðir 
og takast á við töluverða 

ábyrgð á Solås

Heimahjúkrunin heimsótt.
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starfsfólk yfir í annað teymi, óvænt, þá 
skapaðist óvissa og truflun, bæði fyrir 
skjólstæðinga og starfsfólkið; óvissan að 
fá ekki fullnægjandi aðstoð vegna þess 
að starfsmaðurinn þekkti eða vissi ekki 
af breytingum sem orðið hefðu hjá við-
komandi skjólstæðing. Slík truflun væri 
óþolandi og ekki til þess fallin að skapa 
öryggi og ró.

Það sem vakti áhuga hjá hópnum var 
fallegt og sérstakt herbergi fyrir mjög 
veikt fólk og aðstandendur þeirra. Og 
ekki spillti útsýnið, út um gluggann sást 
út á fallega vatnið. Mjög vel að því staðið 
en allir innanstokksmunir eru gjafir frá 
líknarfélögum í sveitarfélaginu.

Greinilega er vel búið að fólkinu á 
Solås og allur aðbúnaður til fyrirmyndar. 
Íbúarnir sem við hittum virtust mjög 
ánægðir á þessum góða stað. Þarna fær 
fólk sjúkraþjálfun og góð hjálpartæki eru 
til staðar á deildunum. En eins og heima 
er töluverð bið eftir plássi inná þetta 
hjúkrunarheimili.

Við þökkuðum Hermínu og Berit fyrir 
móttökurnar og héldum glaðar út í góða 
veðrið.

Heilabilunardeild í Åboås
Næsta heimsókn þennan dag var á 

heilabilunardeild í Åboas. Þar tók á móti 
okkur Runhild Nordbø sjúkraliði sem 
hefur nýlokið við framhaldsnám í öldr-
unarfræðum með áherslu á fólk með 
heilabilun.

Umhverfið á þessum stað var mjög 
notalegt og greinilega allt gert til þess 
að hafa umhverfið sem heimilislegast 
fyrir íbúana. En þarna hefur fólk fasta 
búsetu. Afar  rúmgóð herbergi og öll 
aðstaða inni á baðherbergjum var mjög 
þægileg. Runhild sagði að þessi aðstaða 

væri nauðsynleg fyrir heimilisfólk sem 
væri með göngugrind eða í hjólastól, og 
einnig fyrir starfsfólkið. Greinilegt að við 
hönnun á þessu húsi var hugað að góðri 
vinnuaðstöðu.

Þegar Runhild var spurð hvort ekki 
þyrfti margt starfsfólk inn á slíka deild, 
sagði hún að þarna væri mjög mikið lagt 
upp úr því að nægt starfsfólk væri til staðar 
á hverri vakt. Og ef eitthvað sérstakt væri 
um að vera á deildinni, til dæmis mjög 
alvarleg veikindi á heimilisfólki, þá væru 
fleiri settir á vakt en vanalega, en þarna 
búa 20 manns.

Allt er gert til þess að fólki líði vel. Söngur 
er mjög mikið notaður og leikið á orgelið, 
ásamt lestri og upprifjun. Farið er í leiki og 
þá er reynt að nota upprifjun frá til dæmis 
gamalli tíð eða minningar. Gestir koma á 
staðinn og þá er oft rætt um vinnu, sögur 
frá bæjunum í kring, sögur úr stríðinu 
og margt margt fleira. Sjálfboðaliðar sem 
starfa í bænum koma mikið á veturna og 
aðstoða við að gera dagana góða. Einnig 
eru skipulagðar gönguferðir með fólkið á 
hverjum degi.

Skemmtilegt var að sjá heimilisköttinn 
liggjandi í stólnum. „Hann er mjög vinsæll 
og fólkið tekur hann í fangið og strýkur 
honum. Það gefur fólki frið og ró enda 
margir hér sem hafa átt gæludýr,“ sagði 
Runhild og brosti. Hún bauð hópnum út í 
garðinn. Yndislegur garður þar sem heim-
ilisfólkið getur setið úti. Falleg blóm út um 
allt og kryddjurtir sem starfsfólk og íbúar 
hafa sett niður.

Tíminn leið, við þökkuðum fyrir okkur 
og gengum aftur inn í húsið, en það var 
varla hægt að slíta sig frá garðinum.

Íbúakjarninn í Åboås
Í íbúakjarnanum tók yfirmaðurinn Åse 

Rosnes Gramstad á móti hópnum og bauð 
alla velkomna. Sagði að Hulda Karen héldi 
utan um kynninguna á staðnum enda 
þekkti hún alla króka og kima. Það var 
greinilegt að íslenski sjúkraliðinn var vel 
kynntur á staðnum. 

Í þessum hluta hússins eru 18 íbúðir fyrir 
unga og aldna. 12 íbúðir á efri hæðinni og 
6 á neðri hæð.

„Það má eiginlega segja að hér sé unnið 
nánast eins og um heimahjúkrun sé að 
ræða. En munurinn er að við erum alltaf á 
staðnum,“ sagði Hulda Karen.

Þetta eru ekta þjónustuíbúðir þar sem 
vakt er allan sólahringinn og öll þjónusta.

Þarna starfa 36 manns, 15 sjúkraliðar, 
10 hjúkrunarfræðingar og 11 aðstoðar- 
manneskjur.

„Ég tel að slíkur íbúðakjarni skipti miklu 
máli fyrir fólk sem getur ekki lengur búið 
eitt heima. Þarna ertu í þinni íbúð og færð 
alla þá þjónustu sem hægt er að fá. Að vísu 
ef fólk verður mjög veikt þá er haft samband 
við sjúkrahúsið í Stavanger. En öll þjón-
ustan byggir auðvitað á góðri samvinnu 
og hún er svo sannarlega til staðar hér á 
þessum vinnustað,“ sagði Hulda Karen. 

Fyrirkomulagið er greinilega mjög vel 
skipulagt. Hjúkrunarfræðingar og sjúkra-
liðar sjá um öll samskipti við ættingja. 
Hver er með sinn skjólstæðing og ber 
ábyrgð á að allt sé í góðum farvegi. Allar 
læknisheimsóknir eru pantaðar fyrir fólk 
ef það óskar og fær einnig fylgd frá starfs-
fólki. Einnig eru tannlækningar fríar. 

„Hérna er einnig sú þjónusta að 
starfsfólk fylgir fólki inná sjúkrahúsið í 
Stavanger, ef þess er óskað. En þá er um 
að ræða fólk sem er með sérhæfða hjúkrun 
og við hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar 
þekkjum mjög vel og við vinnum þá þar 
einnig á vöktum,“ útskýrði Hulda Karen.

Sylvía, Hulda Karen og Tora. Hluti af fallega garðinum í Åboås. Hjólið góða.
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Sjúkraliðar með nestið góða.

Berit, Hermína og Hulda Karen.

„Hérna eru gerðar miklar kröfur um 
fagmennsku eins og á Solås. Allir þurfa 
að fara í gegnum kennslu og hjúkrunar-
fræðingar bera ábyrgð á henni. Til dæmis 
er það skylda að ef skjólstæðingur er með 
sykursýki og þarf á insúlín gjöf að halda, 
þá þarf sjúkraliðinn að fá kennslu í nokkur 
skipti, en einungis hjá þessum tiltekna 
einstaklingi. Síðan er þessi kennsla 
staðfest með undirskrift, dagsetningu og 
tíma. Einnig þurfa sjúkraliðar að fara í 
skriflegt próf varðandi lyfjagjafir. Þetta er 
ekki eins og heima, þar sem lyfjagjafir eru 
meðhöndlaðar allt of kæruleysislega, að 
mínu mati,“ sagði Hulda Karen.

Skipulag dagsins er skipt niður og hver og 
einn er með ákveðna skjólstæðinga, en alltaf 
er þess gætt að starfsfólkið sé vel upplýst um 
allar breytingar. Vinnufundir eru haldnir 
reglulega til þess að fara yfir breytingar og 
hvað hugsanlega sé hægt að gera betur.

„Með því að samræma og upplýsa um 
einstaka atriði eða breytingar hjá öllum 
íbúum, erum við að ná betri skipulagi og 
íbúar finna fyrir öryggi. Þetta er nauðsyn-
legt enda er mjög mikil áhersla lögð á gott 
skipulag,“ sagði Hulda Karen. 

Hreyfing er mjög mikilvægur þáttur í 
heilsueflingu og farið er í gönguferðir með 
fólkið eða þá sem það geta heilsu sinnar 
vegna. Einnig eru nokkrir íbúar með bíl til 
umráða og þá er farið í bíltúr, heimsóttir 
skemmtilegir staðir eða farið út að borða, 
í bíó eða kirkjuferðir. Einnig eru í húsinu 
skemmtileg hjól sem eru rafknúin en 
framan á hjólinu er veglegur vagn með sæti. 
Þessir hjólavagnar eru vinsælir í húsinu. En 
eins og áður sagði þá er góð iðju- og sjúkra-
þjálfun í húsinu og nóg að gera þar. 

Hulda Karen sýndi okkur inn í eina 

íbúð, þar var eitt svefnherbergi, rúmgóð 
stofa og bað. Allt eru þetta leiguíbúðir sem 
bærinn leigir fólki. Langir gangar eru í 
þessum hluta í húsinu og farið er á hlaupa-
hjóli þegar mikið liggur við.

„Ég var nú svolítill klaufi fyrst en núna 
bruna ég eftir ganginum á hjólinu,“ sagði 
Hulda Karen og hló.

Vaktherbergið var mjög rúmgott 
og nýbúið að gera breytingu þar inni. 
Skráning fer öll þar fram og greinilegt 
að allir hlutir á sínum stað samkvæmt 
Lan-kerfinu sem innleitt var í fyrra á 
allar hjúkrunarstofnanir í bænum. Þegar 
við höfðum skoðað vaktherbergið og 
skipulagið þar, vorum við leystar út með 
nesti, því nú var heimsóknum lokið. 
Sumarið beið úti og við brunuðum út í 
sveit í óvissuna, hressar í bragði með nesti 
og höfuðið fullt af fróðleik!

Að lokum 
Greinilegt er að sjúkraliðar eru metnir að 

verðleikum í þessum litla bæ. Fá að taka til 
hendinni eins og þeir hafa getu og leyfi til. 
Sjá um lyfjagjafir og sértæka hjúkrun eins 
og að skipta á sárum. En íslenskir sjúkra-
liðar í Noregi þurfa allir að sækja um 
sértækt leyfi til þess að starfa í landinu. 
Sótt er um það á netinu (SAK.no) og þar 
verður að fylgja ströngum reglum frá heil-
brigðisyfirvöldum. Alla pappíra verður að 
þýða og þeir verða að vera löggildir.

Von okkar var að ferðin yrði hvatning, 
upplýsandi og lærdómsrík og hún stóð 
vel undir þeim væntingum. Við hvetjum 
sjúkraliða til þess að nýta tímann vel og fá 
innblástur í gegnum fræðsluferðir. Okkar 
ferð gerði það svo sannarlega.

Agnes Svavarsdóttir, Arndís 
Gísladóttir, Brynhildur Jónsdóttir, 
Elínborg Halldórsdóttir, Fjóla 
Reynisdóttir, Guðný Ólafsdóttir, Gyða 
Hauksdóttir, Helma Gunnarsdóttir, 
Marta Sigurðardóttir, Ragnhildur Ýr 
Pétursdóttir og Vilborg Elísdóttir.

S T U T T F R É T T I R

Stofnanasamningur
Loks náðist 
að semja við 

Heilbrigðisstofnun 
Suðurnesja

Eins og áður hefur komið fram í 
Sjúkraliðinum þá hefur gengið erf-
iðlega að ljúka stofnanasamningi 
við HSS, aðallega vegna átaka um 
leiðréttingu á launum sjúkraliða sem 
sinna heimahjúkrun.

Nú hefur samningur náðst og laun 
sjúkraliðanna í heimahjúkrun verið 
leiðrétt í takt við laun á öðrum stofn-
unum ríkisins. Röðunarkaflinn var 
einnig uppfærður og gildir samn-
ingurinn frá 1. júní 2016.

Veiðikortið 2018
Veiðikortið 2018 er komið út - en það 

er komin hefð á að kortið komi út fyrir 
jólin til að hægt sé að lauma því í jóla-
pakkana. Korthafar geta veitt nánast 
ótakmarkað á 34 vatnasvæðum vítt og 
breitt um landið auk þess sem börn 
yngri en 14 ára veiða frítt í fylgt korthafa.

Með kortinu fylgir veglegur bæk-
lingur þar sem koma fram ítarlegar 
upplýsingar og reglur um vatnasvæðin 
sem í boði. Einnig eru ítarlegar upplýs-
ingar á vefnum okkar bæði á íslensku og 
ensku. Slóðin á heimasíðu Veiðikortsins 
er www.veidikortid.is

Sjúkraliðar fá kortið á 4.500  krónur, en 
almennt búðarverð er kr. 7.900 krónur 

Félög í Frímann býðst að pantanir fari 
beint til Veiðikortsins sem sér um að 
pakka og póstsetja kortið án aukakostn-
aðar, eins og verið hefur undanfarin ár. 

Hafið samband við veidikortid@vei-
dikortid.is til að fá kort.

Hús HSS í Reykjanesbæ.



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 var 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.

Vorleiga 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.
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
Nýju húsin á Akureyri, Holtaland 7 og 9 eru í hlíð 
Hlíðarfjalls, 108 fm að stærð með þremur svefnher-
bergjum 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. Hundahald er 
leyft í Holtalandi 7.

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.


