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Eftirlaun
frá tveimur

löndum
Vegna umræðunnar um „Norræna samn-

ingamódelið“ og upptöku þess hér á landi, 
þá birtum við til samanburðar lífeyris-
greiðslur sjúkraliða sem starfaði mest alla 
ævina á Íslandi en endaði starfsferilinn í 
Noregi. Hrefna Pétursdóttir starfaði sem 
sjúkraliði bæði á Íslandi og í Noregi, þekkir 
þetta af eigin raun því hún er núna á eft-
irlaunum frá báðum löndunum, og segir 
okkur hér frá sinni reynslu. 

Hrefna fæddist árið 1943 og lærði sjúkra-
liðann 1971-1972, en þá fór kennslan fram á 
Landspítalanum við Hringbraut. Hún vann 
síðan á ýmsum deildum Landspítalans, en 
seinna við heimahjúkrun í Reykjavík og svo 
á hjúkrunarheimilum.

- En hvers vegna fórstu til Noregs?
„Það var ævintýraþráin sem vaknaði upp 

hjá mér,“ segir hún. „Sjúkraliðar sem ég 
þekki vel voru að fara í „víking“ til Noregs 
og mér datt í hug að prófa það líka. Ég talaði 
við félagana Ingu Sigtryggsdóttur og Ásu 
Kr. Knútsdóttur sem voru báðar farnar til 
Noregs, fékk símanúmer hjúkrunarheimil-
isins í Lærdal þar sem þær unnu og talaði 
við deildarstýruna sem er íslensk og búin að 
vera þarna úti í meira en 20 ár. Og viti menn, 
hún segir mér bara að koma út. Ég var þarna 
fyrst í 3 mánuði árið 2010, en fór þá aftur 
heim til Íslands. En útþráin slokknaði ekki 
svo ég sótti aftur um á þessum sama stað 
og fékk vinnu, þrátt fyrir að vera komin af 
léttasta skeiði og var komin aftur til Lærdal 
15. apríl árið 2011.“

Hún fékk fastráðningu þá um haustið og 
starfaði alls í rúm 5 ár í Noregi, en er nú komin 
heim til Íslands á ný og er á eftirlaunum.

Eftirlaun frá báðum löndum
Hrefna hefur góða innsýn í mismun-

andi kjör lífeyrisþega á Íslandi og í Noregi 
vegna þess að hún fær greiðslur frá báðum 
löndunum.

Frá Noregi fær hún lífeyri bæði frá NAV, 

það er norsku tryggingarstofnuninni, og 
frá lífeyrissjóði starfsmanna sveitarfélag-
anna, KLP, vegna fimm ára starfa sinna 
þar í landi. Í síðasta mánuði fékk hún 2.164 
krónur norskar frá NAV, og 2238 krónur 
norskar frá KLP, en samtals gerir þetta um 
57 þúsund krónur íslenskar á núverandi 
gengi og eru það greiðslur eftir að búið er að 
greiða skatta.

Hér heima vann hún við ýmis störf frá 17 
ára aldri og sem sjúkraliði á árunum 1972 
til 2011 og er því með í allt tæplega 52 ára 
starfsaldur á Íslandi. Lífeyrir hennar frá LSR 
var í síðasta mánuði 247.948 krónur fyrir 
skatta. Frá Tryggingastofnun fékk hún í sama 
mánuði 84.567 krónur fyrir skatta. 

Eftir skatta hefur hún þannig ríflega 300 
þúsund til ráðstöfunar. Þar af eru um 20% 
hennar lífeyris vegna fimm ára starfs í Noregi 
sem var einungis um 9% af hennar starfsævi. 
Þessar tölur benda til þess að ef það á að 
taka upp eitthvert erlent módel hér heima 
varðandi kjarasamninga og launaþróun þá er 
það gott og gilt, en það á alls ekki að hafa í för 
með sér skerðingu á lífeyrissjóði opinberra 
starfsmanna samhliða.

Hrefna Pétursdóttir í starfi sínu í Noregi.
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FORSÍÐUMYNDIN
Sjúkraliðar fagna 50 ára afmælinu.

Kristín Á. Guðmundsdóttir, 
formaður Sjúkraliðafélags 

Íslands, skrifar

Samstaða er 
afl sem ekkert 
fær staðist

Það er þarft fyrir sjúkraliða að þekkja sögu stéttarinnar og þau átök og fórnir sem þurfti til 
að koma stéttinni á þann stað sem hún er í dag. Á þeim 50 árum frá því að fyrstu sjúkraliðarnir 
útskrifuðust hafa þeir þurft að berjast fyrir stöðu sinni og faglegum framgangi. Það hafa þeir 
m.a. gert með stofnun Sjúkraliðafélags Íslands og í kjölfarið af því með einstakri stéttvísi, stétt-
arvitund og baráttuþreki. 

Sjúkraliðar um allt land innrituðu sig nánast undantekningarlaust í stéttarfélagið sitt þegar 
ákveðið var að stíga hið mikilvæga skref að breyta félaginu úr fagfélagi yfir í stéttarfélag með 
fullan samningsrétt.

 Stéttin hefur ítrekað sýnt styrk sinn þegar á hefur reynt, með samstöðu í kjarabaráttu og í 
verkfallsátökum þegar það hefur reynst nauðsynlegt. Þetta gerðu sjúkraliðar með baráttuna 
og viljan að vopni þrátt fyrir að eiga vart til hnífs eða skeiðar og enga sjóði til að leita í. Ef ekki 
hefði komið til þessa kjarks og þors væri staðan ekki sú sem hún þó er í dag.

Nánast allir sjúkraliða á landinu hafa unnið að stöðu stéttarinnar og eru eiginlega allir í 
Sjúkraliðafélagi Íslands, sem styrkir félagið og sjúkraliða í allri baráttu til skemmri og lengri 
tíma. Einstaka sjúkraliðar hafa hlaupist undan merkjum og telja hag sínum betur borgið í 
öðrum félögum, en átta sig ekki á því að með félagsaðild í SLFÍ væru þeir þátttakendur í að 
byggja upp enn sterkari stétt og um leið öflugra heilbrigðis- og velferðarkerfi fyrir alla.

Mikil þörf á nýliðun
Félagið gefur nú út sögu stéttarinnar og vonast til þess að verðandi sjúkraliðum gefist 

kostur á að kynnast sögu og baráttu stéttarinnar á námstímanum til að undirbúa þá fyrir 
væntanleg átök og tryggja það að barátta forfeðranna gleymist aldrei. Stéttarvitund og bar-
áttuvilji kviknar ekki af sjálfum sér hjá neinum, það er skylda stéttarfélags að gera allt sem í 
þess valdi stendur til að viðhalda þeim krafti og viljastyrk sem þarf til að standa keikur í stétt 
meðal stétta. 

Markmið félagsins fyrir utan að berjast fyrir réttindum og kjörum sjúkraliða er að láta til sín 
taka innan heilbrigðiskerfisins og berjast fyrir réttindum sjúklinga, með gæði hjúkrunar að 
leiðarljósi. Ábyrgð, Alúð, Umhyggja eru þau markmið sem unnið er eftir.

Á þeim tímamótum sem stéttin stendur á í dag er þarft að staldra við og huga að framtíð-
inni, en ekki síður að skoða í baksýnisspegilinn og læra af því. 

Mikil þörf er á nýliðum í sjúkraliðastéttina ekki síður en aðrar fagstéttir hjá hinu opinbera. 
Til þess að fjölga sjúkraliðum og um leið að auka gæði þjónustunnar er nauðsynlegt að endur-
skoða skiptingu starfa innan heilbrigðisþjónustunnar og aðlaga störfin að þeim breytingum 
sem orðið hafa á menntun þeirra stétta sem starfa innan hennar.

Það er mikil áskorun fyrir nýja félagsmenn að taka við keflinu og sýna sömu faglegu og 
félagslegu ábyrgðina og forverar þeirra hafa sýnt í orði og verki í gegnum tíðina. Baráttunni 
lýkur aldrei og það má aldrei sofna á verðinum, því er það mjög mikilvægt að ungir/nýir 
sjúkraliðar séu tilbúnir til starfa inna félagsins. Kröftugt stéttarfélag byggir á öflugum félags-
mönnum og getur aldrei orðið sterkara en veikasti hlekkurinn. 

Sjúkraliðum öllum óska ég til hamingju með 50 ára áfangann.
Samstaða er og verður afl sem ekkert fær staðist.

Á þeim 50 árum frá því að fyrstu sjúkraliðarnir 
útskrifuðust hafa þeir þurft að berjast fyrir stöðu 

sinni og faglegum framgangi.
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Páll Matthíasson forstjóri LSH um sjúkraliða:

Algjör burðarstétt
Í heilbrigðiskerfinu

Ríflega 300 sjúkraliðar tóku þátt í 
málþingi og móttöku á Natura hótelinu 
í Reykjavík í tilefni af 50 ára afmæli 
Sjúkraliðafélags Íslands, en fagn-
aðurinn var haldinn 18. nóvember 
síðastliðinn.

Mörg fróðleg erindi voru haldin á 
ráðstefnunni sem bar yfirskriftina: 
„Sjúkraliðar hér og þar. Fjölbreytni 
starfa og faglegur metnaður.“ Sigurbjörg 
Sigurgeirsdóttir stjórnsýslufræðingur og 
prófessor við Háskóla Íslands var ráð-
stefnustjóri.

Áður en málþingið hófst var sýnt 
myndband sem unnið var upp úr 
fréttasafni Sjónvarpsins, en það gefur 
nokkra innsýn í þá gríðarlegu baráttu 
sem háð var á vettvangi kjaramála eftir 
stofnun stéttarfélags sjúkraliða.

Kristín Á. Guðmundsdóttir, formaður 
Sjúkraliðafélagsins, setti ráðstefnuna 
og sagði að með dagskránni væri gerð 
tilraun til að sýna hversu fjölbreytt störf 
sjúkraliða væru í nútímanum.

Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir sagði það 
heiður fyrir sig að stjórna málþingi 
sjúkraliða meðal annars vegna þess að 
móðir hennar, sem yrði níræð í lok þessa 
árs, væri stoltur sjúkraliði frá árinu 1967 
og hefði eitt sinn verið gjaldkeri Sjúkra-
liðafélagsins.

Störf sjúkraliða afar dýr-
mæt

„Saga sjúkraliða er samofin sögu 
sjúkrahúsa á Íslandi eins og þið þekkið 
best, en stéttin er sprottin úr mikilli 
þörf fyrir mannafla við hjúkrun,“ sagði 
Páll Matthíasson, forstjóri Landspítala 
háskólasjúkrahúss, í ávarpi sínu.

„Heilbrigðisstéttir teljast samkvæmt 
lögum og reglugerð á fjórða tug. Án 
þess að ég sé að gera lítið úr neinum þá 
vitum við að tilteknar stéttir bera uppi 
heilbrigðisþjónustuna í landinu. Stétt 
sjúkraliða er þar á meðal algjör burðar-
stétt í íslensku heilbrigðiskerfi, sér í lagi 

Það eru fáar stéttir sem 
ganga með sama hætti inn  

í persónulegt rými sjúklinga 
á þeirra viðkvæmustu 

stundum

Páll Matthíasson, forstjóri LSH, flytur ávarp sitt á málþingi sjúkraliða.

en alls ekki eingöngu í sjúkrahúsa- og 
öldrunarþjónustu. Ég lít á sjúkraliða 
sem framverði þjónustunnar, og í ljósi 
þeirrar áherslu sem við leggjum á öryggi 
sjúklinga á Landspítala þá tel ég sjúkra-
liða gegna lykilhlutverki. Ég held að við 
höfum sameiginleg sóknarfæri þarna. 
Aukin aðkoma sjúkraliða í eftirliti og 
mati á helstu öryggishættum sem steðja 

að sjúklingum okkar hlýtur að vera fram-
tíðin. Þarna er ég að hugsa um aukna 
þekkingu meðal annars hvað varðar 
byltuvarnir, næringu, legusáravanda og 
annað slíkt. Fáir eða nokkrir hafa betra 
tækifæri til að efla öryggi sjúklinga að 
þessu leyti en einmitt sjúkraliðar.

Stundum hefur verið talað um tog-
streitu og óljós mörk á starfssviðum 
heilbrigðisstétta. Slík átakamenning 
er sem betur fer á undanhaldi í spít-
alastarfsemi. Sérhæfing í því flókna 
spítalaumhverfi sem við vinnum í 
núna krefst nefnilega teymisvinnu, og 
í teymisvinnu snúast hlutirnir ekki um 
aðstoðarfólk og aðalfólk eða eitthvað 
slíkt heldur um samstarfsmenn. Í teym-
isvinnu leggur hver fagstétt sitt af 
mörkum til að bæta þjónustu við hinn 
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sjúka og þar eru allir hlekkir jafn mik-
ilvægir. Landspítalinn vill leggja og 
leggur gífurlega áherslu á teymisvinnu 
og ég trúi því að með því að vinna með 
samstarfsfólki í teymum þá bætum við 
öryggi og þjónustu við okkar skjól-
stæðinga.

Störf ykkar eru afar dýrmæt og ég 
hef velt því fyrir mér hvort sjúkraliðar 
átti sig alltaf fyllilega á því eða muni 
það hversu dýrmæt reynsla, innsæi og 
þekking þeirra er þegar kemur að okkar 
skjólstæðingum. Það eru fáar stéttir sem 
ganga með sama hætti inn í persónulegt 
rými sjúklinga á þeirra viðkvæmustu 
stundum. Í slíkri reynslu er falin þekking 
sem ég held að ekkert okkar kunni 
nægilega að meta,“ sagði Páll.

Myndband um störf 
sjúkraliða

Á málþinginu voru flutt fjögur erindi 
sem nánar er sagt frá á næstu blaðsíðum.

Gísli Guðni Hall hæstaréttarlögmaður 
fór yfir breytingar á lögum og reglu-
gerðum um heilbrigðisstarfsmenn og 
ræddi áhrif þeirra á stöðu sjúkraliða-
stéttarinnar.

Jakobína Rut Daníelsdóttir sjúkraliði 
með sérnám fjallaði í sínu erindi um 
símenntun sjúkraliða og sérnám og leiðir 
til að viðhalda þekkingu og blómstra í 
starfi.

Sigrún Sunna Skúladóttir sjúkraliði, 
hjúkrunarfræðingur og doktorsnemi 
ræddi um mikilvægi sjúkraliða á 
bráðasviði Landspítalans.

Hrefna Harðardóttir sjúkraliði með 
sérnám í geðhjúkrun fjallaði um störf 
sjúkraliða á BUGL þar sem leitast er 
við að hjálpa börnum og unglingum að 
takast á við tilhneigingar til sjálfsskaða 
og sjálfsvíga.

Sigurlaug Hrafnkelsdóttir sjúkra-
liði kynnti síðan myndband þar sem 
sjúkraliðar í ólíkum störfum hér og þar 
á höfuðborgarsvæðinu lýstu verkefnum 
sínum.

„Hér hefur komið fram að starfsvídd 
og stéttarvitund er límið í hverju félagi 
og það sem þarf til að ná samstöðu, en 
í stéttarfélögum er samstaða lykillinn að 
árangri,“ sagði Sigurbjörg Sigurgeirs-
dóttir þegar hún fór í lok málþingsins yfir 
nokkur atriði sem hæst bar í erindunum.

Kristín Á. Guðmundsdóttir þakkaði 
öllum ræðumönnum, ráðstefnustjór-
anum og afmælisnefnd sjúkraliða þeirra 
framlag til þessa velheppnaða málþings.

A F M Æ L I S H Á T Í Ð I N

Ríflega 300 sjúkraliðar sóttu afmælisráðstefnu og móttöku félagsins.

Broshýrar í ráðstefnulok: Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, ráðstefnustjóri, og Kristín Á. Guðmunds-
dóttir  formaður SLFÍ sem setti ráðstefnuna og sleit henni.

Sigurlaug Hrafnkelsdóttir, sjúkraliði, sýndi myndbönd sem tekin voru af sjúkraliðum að störfum.
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Forgangsréttur
sé virtur í raun

„Það sem maður vill sjá, og SLFÍ berst 
fyrir, er að við einstakar ráðningar á heil-
brigðisstofnunum sé forgangsrétturinn 
virtur í raun. Það á ekki að vera óheft 
val forstöðumanns heilbrigðisstofnunar 
hvort hann ráði sjúkraliða eða ófaglærðan 
starfsmann í umönnunarstarf,“ sagði Gísli 
Guðni Hall, hæstaréttarlögmaður, í erindi 
sínu á afmælisráðstefnu Sjúkraliðafélags 
Íslands.

Gísli Guðni fjallaði um breytingar á lögum 
og reglugerðum um heilbrigðisstarfsmenn, 
og þá sérstaklega reglugerð frá árinu 2013 
sem kennd er við Guðbjart Hannesson 
heitinn sem þá var velferðarráðherra.

Hér á eftir segir frá því helsta sem fram 
kom í erindinu. Millifyrirsagnir eru blaðsins.

Tvö meginatriði
Á árinu 2012 voru sett ein lög um heil-

brigðisstarfsmenn. Þau eru nr. 34/2012, og 
gilda um einar 33 löggiltar heilbrigðisstéttir. 
Ein þeirra eru sjúkraliðar. Þetta eru almenn 
lög, með almennum ákvæðum um réttindi 
og skyldur heilbrigðisstarfsmanna, sem ég 
ætla ekki að fjalla um frekar. Með lögunum 
voru felld úr gildi sérlög er giltu fyrir mis-
munandi heilbrigðisstéttir, þar með talið lög 
um sjúkraliða sem voru frá árinu 1984.

Kem ég þá að reglugerðinni frá 2013, sem 
ber heitið „reglugerð um menntun, réttindi 
og skyldur sjúkraliða og skilyrði til að hljóta 
starfsleyfi“. Hún kom í stað reglugerðar frá 
árinu 2001 um sama efni.

Reglugerðin er nokkru ítarlegri heldur en 
gamla reglugerðin var og það er enginn tími 
hér til að fara yfir hana lið fyrir lið. Ég hef 
kosið að taka tvö atriði út úr, tvö atriði sem 
ég tel að skipti miklu máli fyrir sjúkraliða, og 
raunar þær faglegu kröfur, sem við ættum 
að gera til heilbrigðisþjónustu yfirleitt.

Fyrra atriðið er 2. gr. um starfsheiti. Þar 
segir í 2. mgr. 1. málslið:  „Ekki er heimilt að 
ráða aðra en sjúkraliða til sérhæfðra umönnunar- 
og hjúkrunarstarfa nema áður hafi verið auglýst 
eftir sjúkraliðum“. Hitt atriðið er í 4. mgr. 5. 
gr. Þar segir: „Sjúkraliði ber ábyrgð á störfum 
sínum við hjúkrun og umönnun í samræmi við 
menntun, þjálfun og færni sem hann hefur til-

einkað sér. Við mat á faglegri færni skal tekið 
tillit til viðbótarmenntunar sem sjúkraliði hefur 
aflað sér.“

Ég held það sé óhætt að álykta af þessu, að 
samkvæmt reglugerðinni, þá felist sjúkra-
liðastarfið einkum og sér í lagi í því að sinna 
„sérhæfðum umönnunar- og hjúkrunar-
störfum“. Það er a.m.k. til þess starfs sem 
forgangsrétturinn nær.

Hafandi sagt þetta, þá getur maður spurt 
sig hvort það sé eitthvað merkilegt við þetta 
- skiptir þetta einhverju máli yfirleitt. Ég er 
ekki viss um að menn skilji það, nema þeir 
fái smá nasasjón af forsögunni - því ég tel að 
hún skýri mikilvægið.

Breytingar frá drögunum
Áður en reglugerðin var sett voru drög 

að henni sendi SLFÍ til umsagnar. Í þeim 
drögum var engin 2. mgr. 2. gr. um for-
gangsrétt. Þá var 4. mgr. 5. gr. orðuð 

öðruvísi. Þar sagði: „Sjúkraliði ber ábyrgð á 
þeirri almennu og sérhæfðu umönnun sem hann 
veitir“. Það var sem sagt ekki kveðið á um 
forgangsrétt til sjúkraliðastarfa, og hvergi 
kom fram að sjúkraliði sinnti hjúkrunar-
störfum, heldur eingöngu almennri og 
sérhæfðri umönnun. Endanlega útgáfan 
af reglugerðinni er því miklu betri heldur 
en drögin, með tilliti til sjúkraliða, heldur 
en útlit var fyrir á ákveðnum tímapunkti, 
þegar reglugerðin var langt á veg komin í 
vinnslu.

Aftur má spyrja - eru þetta ekki smá-
atriði? Þau eru það kannski í ákveðnum 
tilvikum, en nú ætla ég að fara lengra aftur 
í forsöguna, allt aftur til lagasetningar-
innar 1984 um sjúkraliða. Í þeim lögum 
voru ákvæði um forgangsrétt sjúkraliða til 
sjúkraliðastarfa, rétt eins og í reglugerðinni 
frá 2013, þ.e. eins og hún varð endanlega. Í 
greinargerð með frumvarpi til laganna frá 
1984 sagði:

Á undanförnum árum hafa sérlög verið sett 
um hinar ýmsu starfsstéttir heilbrigðisþjón-
ustunnar. Á þann hátt hefur verið reynt að 
lögvernda starfsheiti, starfréttindi og skyldur 
þessara stétta með það fyrir augum að eingöngu 

Gísli Guðni Hall hæstaréttarlögmaður flytur erindi sitt á afmælisráðstefnu sjúkraliða.

Maður spyr sig hvort þetta 
hafi verið með ráðum gert  

og hvað hafi valdið
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þeir sem til þess eru taldir hæfir sakir náms og 
starfsreynslu vinni slík störf. Þarf ekki að fjölyrða 
um nauðsyn þess.

Þetta er að mínu mati merkilegt, því það er 
ekki eingöngu hagsmunamál sjúkraliða að 
eiga forgangsrétt til sjúkraliðastafa, heldur 
er það grundvallarþáttur í því að halda uppi 
öflugu heilbrigðiskerfi. Ég held það verði 
ekki orðað neitt skýrar og betur heldur en í 
þessum athugasemdum frá 1984, fyrir meira 
en þrjátíu árum síðan. Yfirskrift þessarar 
ráðstefnu er „Sjúkraliðar hér og þar. Fjöl-
breytni starfa og faglegur metnaður“ - það 
sem ég er að tala um er angi af þessu, þ.e. 
faglegur metnaður og að störf séu metin að 
verðleikum.

Það er í þessu ljósi sem ég horfi á drögin 
að reglugerðinni frá 2013 - að ekki hafi þótt 
ástæða til þess núna, að kveða skýrt á um 
forgangsréttinn, og að þá litlu skilgrein-
ingu, sem er að finna á sjúkraliðastarfinu, 
hafi verið orðið „hjúkrunarstörf“ verið tekin 
út, því þau voru í eldri reglugerðinni um 
sjúkraliða. Maður spyr sig hvort þetta hafi 
verið með ráðum gert í reglugerðarsamn-
ingunni og hvað hafi valdið.

Ég get fullyrt að ég veit svarið - þetta var 
ekki tilviljun, ég fékk að reyna það á fundi í 
ráðuneytinu með fólkinu sem vann þetta. Á 
þeim fundi komu ekki fram málefnaleg rök 
gegn sjónarmiðum sem við tefldum fram, 
heldur ályktaði maður sem svo eftir fundinn 
að drögin gætu ekki átt sér aðrar skýringar 
heldur en þær að fulltrúar ráðuneytisins 
í forsvari fyrir málið voru að uppistöðu til 
hjúkrunarfræðingar og án nokkurs sjúkra-
liða. Við rituðum ráðherranum sjálfum bréf 
vegna þessa, og ég er þess viss að það hafi 
verið hann sjálfur sem sýndi málstað okkar 
skilning, því við höfðum ekki fundið fyrir 
sama skilningi á fundinum áður um málið. 
Endanlega útgáfan af reglugerðinni  var 
ásættanleg.

Tvíþætt lexía
Lexían af þessu er tvíþætt:
Annars vegar, að við setningu laga og 

reglugerða um mismunandi starfsstéttir er 
nauðsynlegt að það ríki jafnræði milli heil-
brigðisstétta. Fulltrúar einhverrar einnar 
heilbrigðisstéttar eiga ekki að geta komið sér 
þannig fyrir að þeir geti sett reglur um aðrar 
heilbrigðisstéttir, án aðkomu þeirra. Í þessu 
tilviki var það reyndar þannig að SLFÍ hafði 
aðkomu, en hún var fólgin í því einu að fá í 
hendur fullsamin drög, þannig að verkefnið 
var að reyna að berja til baka það sem þegar 
hafði verið gert.

Hitt atriðið, sem er daglegra viðfangsefni, 

og ég veit að forsvarsmenn SLFÍ eru vakin 
og sofin yfir, er að standa vörð um for-
gangsrétt sjúkraliða til sjúkraliðastarfa, 
bæði við ráðningar og í þeim uppsagnar-
tilvikum sem upp koma. Eins og ég sagði 
áðan, þá snýst þetta ekki bara um einhvern 
rétt einstaklings til starfs, heldur er þetta 
spurning um þær faglegu kröfur, sem við 
ætlum að gera. Tökum til samanburðar 
kennara, sem eru önnur löggilt starfs-
stétt. Okkur finnst sjálfsagt að við viljum 
kennara með þar tilskilda menntun, til að 
kenna í skólum landsins. Við treystum ekki 
öðrum, ekki nema þá í undantekningar-
tilvikum, og það er kerfi í kringum það 
allt, ef ráða þarf ófaglærðan nefnist hann 
leiðbeinandi, hann þarf undanþágu frá  
undanþágunefnd o.s.frv. Þetta á að vera eins 
með sjúkraliða, það hlýtur að vera faglega 
markmiðið. Munurinn á þessum tveimur 
stéttum - sjúkraliðum og kennurum - felst 
í því að starfssvið kennara er einhvern 
veginn áþreifanlegra - þeir kenna bekkjum 
í skólum o.s.frv. Sjúkraliðinn starfar hins 
vegar á heilbrigðisstofnun, innan um 
marga aðra starfsmenn, lækna, hjúkrunar-
fræðinga og ófaglærða starfsmenn, þar 

Það sem maður vill sjá, og 
SLFÍ berst fyrir, er  

að við einstakar ráðningar á 
heilbrigðisstofnunum  
sé forgangsrétturinn  

virtur í raun

sem samstarfið er nánara og verkaskipting 
ekki eins augljós og þegar kennari á í hlut. 
Kennarar eru að mestu lausir við þennan 
skilgreiningarvanda.

Framþróun en ekki afturför
Ég vona að þessi umfjöllun mín varpi 

ljósi á reglugerðarákvæðin sem ég hef hér 
gert að umtalsefni, og að orðalag þeirra 
skiptir raunverulegu máli. Orðalagið er eins 
og það er en ekki hinsegin, vegna aðkomu 
og baráttu SLFÍ, sem komu ráðherranum í 
skilning um mikilvægið. Með þessu er ég þó 
ekki að lýsa yfir neinum sigri, því orð eru 
eitt og framkvæmd annað.

Það sem maður vill sjá, og SLFÍ berst fyrir, 
er að við einstakar ráðningar á heilbrigð-
isstofnunum sé forgangsrétturinn virtur í 
raun. Það á ekki að vera óheft val forstöðu-
manns heilbrigðisstofnunar hvort hann 
ráði sjúkraliða eða ófaglærðan starfsmann í 
umönnunarstarf.

Þetta er eins og munurinn á kennara og 
réttindalausum leiðbeinanda sem ég fjallaði 
um áðan. Spurningin er hvort við ætlum 
að gera faglegar kröfur eða ekki. Í tilviki 
sjúkraliða var stefnan sett með lagasetningu 
á árinu 1984, og maður vill sjá framþróun 
eftir það, ekki afturför. Það er ennþá verk 
að vinna í framkvæmdinni og manni finnst 
að SLFÍ og öll stjórnvöld eigi að geta verið 
samtaka í þessu. Rétt eins og sjúkraliðar og 
aðrir heilbrigðisstarfsmenn hafa metnað til 
enn frekari menntunar og framfara, þá eiga 
stjórnvöld að hafa samsvarandi metnað til 
að nýta mannauðinn sem í því felst.  Hags-
munirnir fara saman, sagði Gísli Guðni Hall 
í erindi sínu.

Sjúkraliðar ræddu við Guðbjart Hannesson heitinn þáverandi heilbrigðisráðherra um reglu-
gerðardrögin og það réði úrslitum.



8  SJÚKRALIÐINN DESEMBER 2016

A F M Æ L I S H Á T Í Ð I N

Mikilvægt að efla 
stéttarvitund okkar
„Það gleður mig að sjá svo mörg ykkar 

viðstödd afmælisfagnað félagsins okkar, 
sem ég vil meina að sé eitt öflugasta 
stéttarfélag landsins. Og ég er afskaplega 
stolt af að tilheyra því. Við höfum verið 
svo heppin að hafa kröftuga stjórn og 
starfsmenn, en það er ekki síður hinum 
almennu félagsmönnum að þakka, sem 
hafa staðið þétt saman þegar á hefur reynt. 
Ég ætla ekki að halda hér fræðilegan fyrir-
lestur, ég ætla að tala frá eigin brjósti um 
starfið okkar en ég hef aldrei verið eins 
ánægð með og stolt af því að vera sjúkra-
liði og ég er í dag.“

Þetta sagði Jakobína Rut Daníels-
dóttir, sjúkraliða með sérnám, í erindi 
sínu á afmælisráðstefnu Sjúkraliðafélags 
Íslands.

Í upphafi máls síns fjallaði Jakobína 
um sjúkraliðamenntunina:

Er enn að læra
„Fyrstu sjúkraliðarnir útskrifuðust frá 

Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri 26. 
maí 1966. Sama ár útskrifuðu Borgarspít-
alinn, Landakotsspítali, Landspítalinn og 
Kleppsspítali einnig sjúkraliða. Fagfélag 
sjúkraliða var stofnað af þessum hópi 
21. nóvember, 1966. Ári síðar, 1967, 
útskrifuðust sjúkraliðar frá Sjúkrahúsi 
Akraness. Á þessum tíma tók námið 9 
mánuði, upphaflega átti það að taka 3 
mánuði, en Ingibjörg R Magnúsdóttir, 
þáverandi forstöðukona á Fjórðungs-
sjúkrahúsinu á Akureyri, og einn helsti 
baráttumaður fyrir þessu námi, var ósátt 
við það, og taldi að lítið gagn yrði að 
sjúkraliðum með svo litla menntun. Það 
er rétt að geta þess að starfsheitið sjúkra-
liði er komið frá umræddri Ingibjörgu.

Sjúkraliðaskóli Íslands útskrifaði 
fyrstu nemendur árið 1976 og þá síðustu 
árið 1990. Ég útskrifaðist þaðan, árið 
1988, og átti því 28 ára starfsafmæli í 
ágúst síðastliðinn. Þá var námið orðið 
eitt ár, en inntökuskilyrðin voru tveggja 
ára nám í framhaldsskóla eða undirbún-
ingsnám í Námsflokkum Reykjavíkur. 
Eftir að Sjúkraliðaskóli Íslands var 

lagður niður árið 1990, hefur námið 
alfarið verið innan framhaldsskólanna.

Þegar við útskrifumst sem sjúkraliðar 
er ákveðnum áfanga náð í lífi okkar. En 
þetta er bara byrjunin. Eftir 28 ár í starfi 
er ég enn að læra nýja hluti.

Það er ómögulegt að læra allt um þetta 
starf eða önnur á nokkrum árum í skóla. 
Enda byggir kennsla í dag mikið á því 
að kenna nemendunum að afla sér sjálfir 
aukinnar þekkingar. Það eru fá takmörk 
fyrir því sem finna má á internetinu. En 
það þarf að hafa í huga að hver sem er 
getur sett inn efni þar og þess vegna er 
mikilvægt að kanna áreiðanleika þeirra 
vefsíðna sem maður sækir sér þekkingu 
á.

Önnur leið til að auka þekkingu í 
starfinu er að vera ekki of lengi á sama 

stað. Mér hefur yfirleitt fundist að eftir 
eitt ár á sama stað, sé ég orðin nokkuð 
örugg í starfi mínu þar og geti tekist á 
við flest sem upp á kemur. Og í byrjun 
starfsferils míns skipti ég um vinnustað 
á árs fresti. Ég byrjaði á taugalækninga-
deild, og bý enn að öllu því sem ég lærði 
þar. Þaðan fór ég á handlæknisdeild, þar 
sem ég lærði heil ósköp líka. Síðan fór 
ég að vinna á endurhæfingarstofnun. 
Eftir það hef ég unnið með unglinga með 
geðræn og félagsleg vandamál í Svíþjóð, 
með þroskaheftu fólki, á lyflæknisdeild, 
í heimahjúkrun, þar sem ég er enn í hálfu 
starfi, og nýjasta starfið mitt er hálft starf 
á útskriftardeild aldraðra á Landakoti. 
Og ég lofa ykkur því að ég hef aldrei 
verið glaðari og ánægðari í starfi.“

Mikilvægi símenntunar
„Sjúkraliðafélagið er sér á parti þegar 

kemur að símenntun. Ég var viðstödd 
á samningafundi við Reykjavíkurborg 
þar sem formaður samninganefndar 
borgarinnar lýsti því yfir að það væru 
engin önnur félög sem þau semdu við 
sem væru með aðra eins símenntun sem 

Þegar við útskrifumst sem 
sjúkraliðar er ákveðnum 
áfanga náð í lífi okkar, en 

þetta er bara byrjunin

Jakobína Rut Daníelsdóttir flytur erindi sitt á ráðstefnunni.
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metin væri til launa. Sjúkraliðafélagið 
er einn af eigendum Framvegis, mið-
stöðvar símenntunar, sem stofnuð var 
árið 2001. Framvegis var ætlað að koma 
til móts við sí- og endurmenntunarþörf 
nemenda sem Heilbrigðisskólinn við 
Ármúla útskrifaði. Sjúkraliðafélagið á 
í dag 43,14% eignahlut í Framvegis og 
sitja 3 sjúkraliðar í stjórninni, og Birna 
Ólafsdóttir, skrifstofustjóri Sjúkraliðafé-
lagsins og formaður fræðslunefndar er 
stjórnarformaður.

Sjúkraliðar geta sótt um styrki til 
félagsins til að fjármagna símenntun 
sína. Annars vegar úr starfsmennta-
sjóði og hins vegar úr starfsþróunarsjóði 
félagsins. Báðir sjóðirnir eru fjármagnaðir 
af atvinnurekendum. Fyrst fullnýtum 
við réttindi okkar í Starfsmenntasjóði 
og síðan tekur Starfsþróunarsjóður við. 
Auk þess geta stofnanirnar sem við 
vinnum hjá sótt um styrki til fræðslu úr 
Starfsþróunarsjóði.

Í samningum félagsins eru ákvæði um 
launahækkanir að loknum ákveðnum 
fjölda námskeiðsstunda. En, það er ekki 
bara launahækkunin sem er mikilvæg, 
kennararnir sem kenna námskeiðin eru 
sérfræðingar á sínu sviði og það er ekki 
spurning um að við dýpkum þekkingu 
okkar og bætum við hana með því að 
taka þátt. Ég hef heyrt um sjúkraliða sem 
farnir eru að nálgast eftirlaunaaldur og 
hafa ekki tekið eitt einasta námskeið. 
Það finnst mér sorglegt.“

Framhaldsnám á fjórða 
hæfniþrepi

„Svo er það framhaldsnámið okkar sem 
er nú komið á svokallað fjórða hæfniþrep 
framhaldsskólans. Grunnnám sjúkraliða 
er á þriðja hæfniþrepi. Nemendur sem 
innritast í framhaldsnám fyrir sjúkraliða 
þurfa að hafa lokið sjúkraliðanámi og 
hafa starfsleyfi sjúkraliða hér á landi og 
hafa unnið sem sjúkraliðar með starfs-
réttindi í a.m.k. 3 ár. Nemendur skulu 
hafa góða enskukunnáttu, hafa lokið 
áfanga í ensku á 3. þrepi eða sambæri-
legu námi. Jafnframt þurfa þeir að hafa 
lokið áfanga í lyfjafræði á 2. þrepi eða 
sambærilegum áfanga í sjúkraliðanámi. 
Nemendur skulu hafa góða þekkingu, 
leikni og hæfni í upplýsingatækni, þar 
með talið í helstu ritvinnsluforritum.

Framhaldsnámið hefur hingað til verið 
kennt í Fjölbrautaskólanum við Ármúla 
– Heilbrigðisskólanum. Námsskrá fram-
haldsnámsins á 4. hæfniþrepi hefur 

verið tilraunakennd bæði í geðhjúkrun 
og í öldrunarhjúkrun og nú stendur 
yfir kennsla í sérhæfðum störfum, þ.e. 
á skurðstofum, speglunardeildum og 
víðar. Þegar búið er að tilraunakeyra 
námsskrá og hún samþykkt, er öllum 
framhaldsskólum landsins heimilt að 
kenna samkvæmt henni. Það verður 
vonandi til þess að einhverjir framhalds-
skólar á landsbyggðinni sjái sér fært að 
taka upp þetta framhaldsnám, en sjúkra-
liðar á landsbyggðinni hafa kvartað 
sáran yfir því að þeim sé mismunað með 
því að aðeins sé boðið upp á námið í 
Reykjavík. Þá er einnig hafin vinna sem 
stefnir að stofnun svokallaðs fagháskóla, 
og mikið kapp er lagt á að fá fram-
haldsnám sjúkraliða þar inn.

Ég útskrifaðist með framhaldsnám í 
geðhjúkrun í desember 2012 og ákvað 
svo að taka líka öldrunarhjúkrunina. 
Ég fékk þá metna alla áfanga sem eru 
sameiginlegir í báðum námsskrám og 
útskrifaðist úr því námi í desember 
2015. Allir samnemendur mínir hafa 
verið sammála um að framhaldsnámið 
sé ótrúlega gefandi og styrkjandi fyrir 
okkur í starfi. Margt var upprifjun en 

þetta var líka mikil viðbót þar sem þekk-
ingin dýpkaði og víkkaði. Örfáir helltust 
úr lestinni, nú er þetta jú nám með 
vinnu, og talsvert krefjandi, en við sem 
lukum náminu teljum okkur mun hæfari 
og færari í starfi en við vorum áður. Það 
kveikir virkilega á heilabúinu að takast 
á við þetta.

Það er hægt að sækja um styrk í Félags-
sjóð Sjúkraliðafélagsins til að fjármagna 
greiðslu skólagjalda í framhaldsnáminu. 
Nemendur þurfa þó að standa straum 
af bókakaupum sjálfir. Ég vil virkilega 
hvetja sjúkraliða til að afla sér þessarar 
viðbótarmenntunar, sem telur á flestum 
vinnustöðum til launahækkunar, og í 
öllu starfi okkar til aukinnar hæfni, færni 
og þekkingar.“

Vinnum gegn kulnun í 
starfi

„Kulnun í starfi eða burnout er 
hugtak sem kom fram um 1974 og fjallar 
um áhrif vinnuumhverfis á einstak-
linginn. Lykileinkenni kulnunar í 
starfi eru: Örþreyta, minnkuð vinnu og 
starfslöngun, streitueinkenni, minnkuð 
vinnufærni og eru einkenni þessi 
vinnutengd og einna algengust meðal 
umönnunarstétta. 

Það er hægt að greina þennan vanda í 
þrjú stig:

„Vinnutengd streita“:  Streitueinkenni 
eins og breytt lundarfar með þreytu 

Sjúkraliðafélagið er sér 
á parti þegar kemur að 

símenntun

Svipmynd frá afmælisráðstefnu sjúkraliða.
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og leiða, minnkuð einbeitingarhæfni, 
stöðugar áhyggjur, sinnuleysi, ábyrgðar-
leysi, dugleysi og svefnraskanir. Þessi 
einkenni geta komið í veg fyrir að vinnu-
skyldum verði fullnægt.

„Ofálag“: Verulegar takmarkanir á að 
einstaklingurinn geti sinnt skyldum 
sínum, félagslegum og starfslegum.

„Kulnun í starfi“: Geta til að sinna 
vinnuskyldum fullnægjandi er ekki til 
staðar. Þessi einkenni geta smám saman 
leitt til þunglyndis. Líkamleg einkenni 
kulnunar eru langvarandi þreyta, orku- 
og þróttleysi en sálrænar afleiðingar 
kulnunar eru þær að umhyggja fyrir 
skjólstæðingnum minnkar, og einnig 
hæfni til að takast á við streituvaldandi 
aðstæður og álag. Viðkomandi fjarlægist 
skjólstæðinga sína og samstarfsfólk og 
vantrú og tortryggni getur skotið rótum 
milli hans og samstarfsfólks hans. 

Til að minnka líkur á því að kulnun 
starfsmanna eigi sér stað þurfa vinnu-
veitendur að sjá til þess að álag í starfi 
sé hæfilegt, að verkefnin séu við hæfi, 
að fólk fái hvatningu og hrós fyrir það 
sem vel er gert og að það sé jákvæður 
andi á vinnustaðnum og fólki finnist 
það einhvers virði. Við þurfum öll að 
vera vakandi fyrir einkennum hjá okkur 
sjálfum og vinnufélögunum, og benda 
á hvað megi bæta. Ef ekkert er gert í 
málunum, þá mæli ég eindregið með því 
að fólk leiti sér að vinnu á nýjum stað. En 
þá þarf að passa sig á því að fara þangað 
með opinn huga, ekki taka með sér nei-
kvæðnina sem hefur byggst upp á gamla 
staðnum.“

Að blómstra í starfi
„Og hvernig förum við þá að því að 

blómstra í starfi. Jú, meðal annars með 
því að viðhalda þekkingu og auka hana. 
Ég er búin að fjalla um þrjár leiðir til þess. 
Þá er ég búin að nefna einkenni kulnunar 
og leiðir til úrbóta hvað það varðar. Yfir-
skrift þessarar ráðstefnu er „Sjúkraliðar 
hér og þar“ og er ætlað að vekja athygli 
á fjölbreytileika þeirra starfa sem sjúkra-
liðar fást við. Þessi fjölbreytileiki vex 
stöðugt og ég trúi því að allir sjúkraliðar 
geti fundið starf sem veitir þeim ánægju.

Þá er það líka mikilvægt að efla stétt-
arvitund okkar. Það gerum við best með 
þátttöku í starfi félagsins okkar. Það eru 
níu svæðisdeildir á landinu. Reykja-
víkurdeildin er stærst með rúmlega 
helming félagsmanna SLFÍ. Þar er haldið 
úti töluverðu starfi, það eru haldin 

Þorrablót, Góugleði, farið í haustferðir, 
haldin „litlu jól“, spilað bingó, farið í 
gönguferðir og fleira. Stjórnin og nefndir 
deildarinnar eru í stöðugri leit að 
viðburðum sem gætu höfðað til félags-
manna. Þarna hittist hópur sjúkraliða og 
hefur gaman saman, kynnist öðrum og 
heyrir hvernig starf þeirra gengur fyrir 
sig.

Á flestum vinnustöðum þar sem starfa 
fleiri en 5 sjúkraliðar er valinn trúnað-
armaður. Hans hlutverk er að vera eins 
konar tengiliður milli vinnustaðarins 
og félagsins. Saman mynda allir trúnað-
armenn deildanna Trúnaðarmannaráð 
félagsins. Trúnaðarmannaráðið kemur 
saman að minnsta kosti einu sinni á ári, 
þá er kynnt það sem helst er að frétta úr 

starfsemi félagsins, oft eru samdar og 
samþykktar ályktanir um mikilvæg mál. 
Trúnaðarmennirnir koma svo þessum 
upplýsingum á framfæri á sínum vinnu-
stöðum. Fyrir nokkrum árum var lögð 
mikil vinna í að byggja upp trúnaðar-
mannakerfið og hún er farin að skila sér 
því trúnaðarmannaráðsfundirnir eru 
mjög vel sóttir.

Ég vil hvetja ykkur til að taka þátt í 
starfi félagsins með því að sækja hina 
ýmsu viðburði, gefa kost á ykkur í 
nefndir og ráð þegar auglýst er eftir fólki 
og sjá til þess að á öllum vinnustöðum sé 
starfandi trúnaðarmaður. Allt þetta eflir 
stéttarvitund okkar.

Allt sem ég hef talað um hér í dag hef 
ég reynt á eigin skinni. Í dag hlakka ég til 
að mæta í vinnuna á hverjum degi og fer 
alltaf glöð heim að loknum vinnudegi. 
Ég vona að svo sé einnig hjá ykkur farið, 
ef ekki leitið þá leiða til að finna ánægju 
í starfinu,“ sagði Jakobína.

„Ég vil hvetja ykkur til að taka þátt í starfi félagsins,“ sagði Jakobína í erindi sínu. Myndin af frá 
Fulltrúaþingi Sjúkraliðafélagsins.

Ég vil hvetja ykkur til að 
taka þátt í starfi félagsins
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Sjúkraliðar á bráðadeild Landspítala

Takast á við krefj-
andi verkefni

„Það er sóun á góðri þekkingu og 
reynslu að nýta ekki þekkingu og getu 
sjúkraliða óháð því með hverjum þeir 
vinna,“ sagði Sigrún Sunna Skúladóttir, 
sjúkraliði, bráðahjúkrunarfræðingur og 
doktorsnemi í matvæla- og næringarfræði, 
í erindi sínu á afmælisráðstefnunni, en 
þar fjallaði hún um mikilvægi sjúkraliða 
í starfi og þörfina fyrir þá á Landspítal-
anum.

Hún hefur starfað á bráðadeild bæði sem 
sjúkraliði og hjúkrunarfræðingur og ræddi 
fyrst um störf sjúkraliða á bráðadeild en 
síðan almennt um störf sjúkraliða á LSH.

Sérhæfð umönnun
Á bráðadeild Landspítala í Fossvogi 

starfa nú 30 sjúkraliðar. Ragna Gúst-
afsdóttir deildarstjóri sagði að þar væri 
yfirmannað í vetur. Eins og fram hefur 
komið í fréttaflutningi er búið að vera 
mikið álag á bráðadeildinni og virðist vera 
áframhaldandi. Því held ég að veiti ekki af 
yfirmönnun.

Hlutverk sjúkraliða á bráðadeild er 
meðal annars að stuðla að öryggi og veita 
sjúklingum og aðstandendum sérhæfða 
umönnun í hæsta gæðaflokki.

Þeir sem koma á bráðadeild sem sjúk-
lingar eru mjög breiður hópur þar sem 
bráðdeildin eru opin - þetta er ekki tilvís-
unardeild eins og bráðamóttaka barna 
til dæmis.  Þess vegna er breiddin á veik-
indum sjúklinga þarna mikil, frá því að 
vera vandi sem er sannarlega óþægilegur í 
það að vera lífsógnandi veikindi. Þú veist 
aldrei hvað amar að sjúklingnum þegar 
hann gengur inn um dyrnar á deildinni.

Mest við hlið sjúklingsins
Sigrún nefndi nokkur dæmi um þau störf 

sem sjúkraliðar vinna á bráðadeildinni:
Þeir sjá um móttöku, eftirlit, meðferð, 

fræðslu og útskrift sjúklinga er koma á 
bráðadeild í samvinnu við hjúkrunar-
fræðinga.

Þeir vinna samkvæmt verkferlum bráða-

deildar og þurfa að kynna sér og þekkja þá. 
Þeir mæla blóðþrýsting, púls, hita, súr-

efnismettun og telja öndun. Sjúkraliði 
metur og tilkynnir frávik á lífsmörkum. 
Hefur eftirlit með inn- og útskilnaði hjá 
þeim sjúklingum sem það á við og stixar 
blóðsykur ef þess þarf. Gott er að muna að 
hjá öllum sem koma inn með skerta með-
vitund þarf að stixa blóðsykur ef það hefur 
ekki verið gert í sjúkrabílnum. Sjúkraliðinn 
sér svo um að skrá allar mælingar í Sögu-
kerfið. 

Af öðrum verkefnum má nefna pöntun 
á mat fyrir sjúkling, aðstoð við að matast 
ef þarf því sjúklingar á bráðadeild eru ekki 
allir í bráðameðferð, margir eru að bíða 
eftir að komast í rannsóknir og jafnvel að 
hitta sérfræðinga sem ætla að koma og líta 
á þá og biðin getur verið löng.

Eins og þessi upptalning sýnir þá er 
sjúkraliðinni með sjúklingnum alveg frá 
komu og er sá aðili sem mest er við hlið 
hans. 

Móttaka mikið slasaðra
Sigrún fjallaði einnig um verkefni 

sjúkraliða vegna móttöku mikið slasaðra 
einstaklinga á bráðadeildina:

Sjúkraliði undirbýr komu sjúklings með 
því að hafa tiltæk sjúkrahúsföt, sæng og 
hitara og athugar súrefniskút á akútbekk. 
Lífslíkur þeirra sem kælast í slysum eru 
minni og því er mjög mikilvægt að hægt sé 
að byrja á að hita þá eins fljótt og hægt er. 

Sjúkraliði tekur þátt í móttöku sjúk-
lings frá flutningsaðilum, tengir sjúkling 
í monitor og mælir lífsmörk. Hann skráir 
auðkenni sjúklings svo inn í móðurstöð 
sem er mjög mikilvægt því þannig söfnum 
við öllum lífsmörkum sjúklings og getum 
sótt þær upplýsingar eftir á. 

Sjúkraliði aðstoðar við að afklæða eða 
klippa föt sjúklings og gætir þess að sundur-
klippt föt og fleira gætu verið  sakagögn. 
Hann heldur eigum sjúklings til haga, 
setur í bréfpoka og merkir, fær auðkenni 
sjúklings og setur á hann armband, sækir 
neyðarblóð ef þarf, aðstoðar við sýnatöku, 
frágang sýna og pöntun beiðna, tekur eða 
aðstoðar við töku hjartalínurits, aðstoðar 
við uppsetningu þvagleggs, er til aðstoðar í 
flutningi ef þarf, tryggir að leið í rannsóknir 
sé opin og greið og sækir lyftu og heldur 

Sigrún Sunna Skúladóttir flytur fyrirlestur sinn á ráðstefnunni.

Á bráðadeild Landspítala  
í Fossvogi starfa nú  

30 sjúkraliðar
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henni opinni, passar að tæki og tól skili sér 
til baka á deildina og annast frágang á stæði 
í samstarfi við hjúkrunarfræðing.

Sjúklingar eru með sjúkraliðann hjá sér 
allt frá komu. Hann aðstoðar þá við ADL 
eftir þeirra þörfum, aðstoðar við mat á 
ástandi hans meðal annars með mælingu 
lífsmarka og nákvæmu eftirliti. Fyrir utan 
að sinna sjúklingum eru sjúkraliðar einnig 
að sinna ættingjum sjúklinganna. Sjúkra-
liðinn er því sá aðili sem einna mest er með 
sjúkling og gætir hans. Þegar slys verða 
eða skyndileg veikindi er sjúklingurinn 
hræddur, valdalaus og upplifir sig ekki 
ráða við aðstæður sem eru eðlileg viðbrögð 
í þessum aðstæðum, en þar kemur að 
nærveru sjúkraliðans. Það er oft hans hlut-
skipti á bráðadeildinni að ræða við sjúkling 
um áhyggjur, hræðslu og óöryggi þar sem 
sjúkraliðinn er sá aðili sem er við rúm sjúk-
lings á þeim tíma sem hann þarf að ræða 
þessa þætti. Oft er það sjúkraliðinn sem 
kemur til hjúkrunarfræðings eða læknis 
með mikilvægar upplýsingar sem sjúk-
lingurinn gleymdi að segja frá þegar allir 
voru að taka á móti honum.

Samstarf sjúkraliðans
 Í rannsókn Öldu Ásgeirsdóttur og Helgu 

Bragadóttur - Rannsókn á vinnu og vinnu-
umhverfi sjúkraliða á bráðalegudeildum 
Landspítala - sem birtist í Tímariti íslenskra 
hjúkrunarfræðinga árið 2011 kom fram að 
sjúkraliðar voru reiðubúnir að takast á við 
krefjandi verkefni, en töldu að ekki væru 
gerðar óraunhæfar kröfur til þeirra. Einnig 
kom fram að starfskröfur til sjúkraliða eru 
mismunandi eftir því hvar þeir starfa og 
með hverjum, og er það í samræmi við fyrri 
innlendar og erlendar rannsóknir.

Eins og fram hefur komið er sjúkraliðinn 
í mikilvægu hlutverki, hann er raunveru-
lega augu og eyru hjúkrunarfræðings um 
breytingar á sjúkling. Í rannsókn Öldu og 
Helgu fannst sjúkraliðum að það færi eftir 
með hverjum þeir unnu hvaða starfskröfur 
væru gerðar til þeirra. Það er sóun á góðri 
þekkingu og reynslu að nýta ekki þekkingu 
og getu sjúkraliða óháð því með hverjum þeir 
vinna. 

Sjúkraliðar eru með góða grunnmenntun 
í umönnun og hjúkrun og sinna mörgum 
stöfum á bráðadeild eins og komi hefur 
verið að. Þeir starfa bæði sjálfstætt og 
einnig sem hluti af teymi á bráðadeild. 
Eins og fram kom varðandi móttöku mikið 
slasaðra, þá eru sjúkraliðar partur af því 
teymi í fyrstu móttöku sjúklinga. Sjúkra-
liðar eru partur af keðju sem tekur á móti 

og sinnir sjúklingum, allir hlekkir keðj-
unnar eru jafn mikilvægir því keðjan er 
aldrei sterkar en veikasti hlekkurinn.

Sjúkraliðar starfa á flestum deildum 
Landspítala og er alls staðar mikilvægir 
því grunnþarfir sjúklinga er það starf sem 
sjúkraliðar sinna og það þarf alltaf að sinna 
þeim þáttum vel. Ég hef stundum sagt við 
hjúkrunarnema sem hafa verið sem nemar 
hjá mér að þegar þeir komi á deildina og 
eigi að fara að vinna skuli þeir finna sér 
reyndan sjúkraliða því með hann með sér í 
liði séu þeim allir vegir færir.

Alvarleg vandamál
Sigrún Sunna fjallaði því næst um stöðu 

mála út frá nýlegum fréttum fjölmiðla að 
vandamálum á bráðadeild Landspítalans 
þar sem sjúklingar þyrftu að bíða dögum 
saman á deildinni:

Fréttir koma reglulega um alvarleika í 
vanda heilbrigðiskerfisins. Í þessari frétt 
er dregið upp það ástand sem var á bráða-
móttökunni í gær. En þetta þýðir fyrir 
sjúkraliða sem vinna á bráðadeildinni að 
þeir eru ekki eingöngu að sinna þeim verk-
efnum sem ég hef minnst á áður, heldur eru 
þeir einnig farnir að sinna þeirri hjúkrun 
sem sjúklingar þurfa til lengri tíma. Gott er 
að muna að aðflæði sjúklinga minnkar ekki 
þótt margir séu á deildinni, en í þessari 
frétt kom fram að 24 sjúklingar hefðu legið 
á bráðadeildinni morguninn áður og beðið 
eftir innlögn. Þannig að krafa á þá sem 
vinna á bráðadeild er ekki bara að þeir 
séu sérhæfðir til að taka á móti og sinna 
bráðveiku fólki, heldur einnig að þeir geti 

sinnt inniliggjandi sjúklingum sem þurfa 
mismikla aðstoð.

Hún ræddi einnig frétt um vannæringu 
aldraðra:

Eitt af því mikilvæga í umönnun einstak-
lings er næring hans. Það snertir starfið sem 
sjúkraliðar sinna inn á deildum. Þarna kemur 
glöggt fram hve mikilvægt það er að sjúkra-
liðar séu í umönnun aldraðra.

Fram hafði komið í Fréttablaðinu niður-
stöður úr rannsókn frá árunum 2015–2016 
sem sýndu að tveir af hverjum þremur 
sjúklingum á öldrunardeild Landakots 
Landspítala voru vannærðir eða sýndu sterk 
merki um að svo væri. Það vantar sjúkraliða 
á öldrunardeildir Landspítala, en þeir hafa 
ekki fengist til starfa.

Þetta er glöggt dæmi um þann alvarleika 
sem við stöndum frammi fyrir. Það skiptir 
miklu máli að þeir aðilar sem sinna umönnun 
einstaklinga séu faglærðir. Margar rann-
sóknir hafa sýnt fram á lækkun dánartíðni 
og fækkun legudaga með háu hlutfalli af 
faglærðu fólki. 

570 sjúkraliðar á Landspítala
Samkvæmt starfsmannatölum Landspítala 

greiddu 570 sjúkraliðar á spítalanum til Sjúkra-
liðafélagsins árið 2015, þar af 29 karlar og 541 
kona. Þeim hafði fjölgað úr 562 frá árinu áður. 

Sjúkraliðar eru mikilvægir, það vissum við, 
og það er ekki bara tilfinning eða skoðun því 
það eru rannsóknir á bak við fullyrðinguna 
um mikilvægi þess að faglært fólk sinni sjúk-
lingum.

Á hverjum degi sem sjúkraliðinn kemur 
til vinnu veit hann ekki í hverju hann lendir 
þennan daginn; bílslys, fall af byggingu, 
flugslys, skotsár, stungusár og allt þar á milli. 
Þú hefur ekki tíma til að verða stressaður því 
hlutirnir gerast mjög hratt. Þetta er skemmti-
legt starf og sannarlega fjörugt, sagði Sigrún 
Sunna.

Samkvæmt starfsmannatölum Landspítala greiddu 570 sjúkraliðar á spítalanum til 
Sjúkraliðafélagsins árið 2015.

Fréttir koma reglulega 
um alvarleika í vanda 

heilbrigðiskerfisins
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Sjálfsskaðahegðun
er lýðheilsuvandi

„Ég er að ná átjánda árinu á Buglinu 
og það er vegna þess að mér finnst 
gaman í vinnunni og mér finnst ég gera 
gagn sem sjúkraliði á BUGL,“ sagði 
Hrefna Harðardóttir sjúkraliði með 
sérnám í geðhjúkrun í fyrirlestri sínum 
á afmælisráðstefnunni, en hún er ein 
sex sjúkraliða sem starfa á Barna- og 
unglingageðdeild Landspítalans.

Hún sagði að sjálfsskaðatilhneigingar 
barna og unglinga væri eitt af því sem 
hún þyrfti að takast á við í vinnunni, 
enda væru flestir lagðir inn á BUGL 
vegna sjálfsskaða eða sjálfsvígstilrauna. 
Hún fór í erindi sínu yfir helstu einkenni 
þessa vanda og hvernig reynt er að 
bregðast við og hjálpa unglingunum.

Ótti, áhyggjur, vanmáttur
Við förum í starfi okkar á deildinni 

eftir klínískum leiðbeiningum frá NICE, 
það er National Institute for Health and 
Care Excellence.

Skilgreining NICE á sjálfsskaða er 
þessi: Vísvitandi líkamlegir áverkar 
eða eitrun sem einstaklingur veldur 
sjálfum sér af því að hann vill að því 
er virðist deyja, sem er í mótsögn við 
ætlaðan tilgang, það er að vilja í raun lifa. 
Samkvæmt skilgreiningunni er sjálfs-
skaðahegðun yfirhugtak sem skiptist í 
tvennt: Sjálfsskaða – til dæmis að skera, 
rispa, stinga, brenna, kýla, herða að hálsi 
- og sjálfseitrun sem er inntaka lyfja og 
annarra efna. NICE skilgreinir ekki sér-
staklega áhættuhegðun svo sem óábyrgt 
kynlíf unglinga, glæfraakstur eða álíka 
sem sjálfsskaðahegðun.

Sjálfsskaði og sjálfsvígshugsanir eru 
mun algengari og óstöðugri meðal 
unglinga en fullorðinna, og er það vegna 
aldurs og þroska. Þessi hegðun staðfestir 
eingöngu tilfinningalegan óstöðugleika 
viðkomandi unglings.

Farið er að skilgreina sjálfsskaða-
hegðun sem lýðheilsuvanda og hún 
er mikið áhyggjuefni vegna þeirra 
áhrifa sem hegðunin hefur á geðheilsu 
unglinga, en ekki síður vegna áhrifanna 

sem þessi hegðun hefur á líðan foreldra 
og getu þeirra til að styðja sína unglinga. 
Þetta veldur auknu álagi, streitu og 
spennu innan fjölskyldunnar, í vina-
hópnum og hjá öllum þeim sem vinna 
með unglingum, þar á meðal okkur. 
Þetta veldur álagi, spennu og streitu 
hjá heilbrigðisstarfsfólki og miklum 
kostnaði vegna endurtekinna bráðainn-
lagna sem ekki er besti kosturinn fyrir 
þessa unglinga.

Best að styrkja foreldrana
Líðan, hegðun og viðbrögð unglings 

hafa áhrif á líðan, hegðun og viðbrögð 
foreldra og öfugt. Hætta er á að það 
myndist vanamynstur gagnkvæmrar 
vansældar sem erfitt er að komast út úr 
án aðstoðar. Ótti, áhyggjur, vanmáttur 
og úrræðaleysi foreldra birtast gjarnan 
sem gremja, reiði og ásakanir – sem 
hefur sambærileg áhrif á unglinginn. 
Hætt er við að vanamynstur festi rætur 
og líkur á tengslavanda og tengslarofi 
aukast margfalt.

Besti kosturinn fyrir unglingana er að 
styðja foreldrana með foreldrafundum 
þannig að þeir nái sem best að styðja 
sinn ungling. En það getur flækt málið 
að margir unglingar sem glíma við sjálfs-
skaða- og/eða sjálfsvígshegðun telja sig 
ekki geta leitað til foreldra sinna eftir 
öryggi og stuðningi – þeir líta á sam-
skiptin við þá sem neikvæð, hamlandi 
og tilgangslaus.

Viðbrögð margra foreldra eru ótti, van-

Hrefna Harðardóttir flytur erindi sitt á ráðstefnu sjúkraliða.

Sjálfsskaði og 
sjálfsvígshugsanir eru mun 
algengari og óstöðugri meðal 

unglinga en fullorðinna
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Ástæður bráðainnlagna á legudeild BUGL
Af 189 bráðainnlögnum voru 144 (76%) vegna sjálfskaða- sjálfsvígshegðunar  

og eða sjálfsvígshugsana

máttur og úrræðaleysi og að fara að líta 
á hegðunina sem „sjúkdóm“ sem fagfólk 
þurfi að „lækna.“ Það sem getur flækt málið 
enn frekar er ef viðhorf og inngrip fagfólks 
styður þessa skoðun foreldris beint eða 
óbeint, sem getur leitt til þess að fagfólk 
– en ekki foreldrar - verði sú örugga höfn 
sem unglingur þarf svo mjög á að halda í 
þessum óstöðugu aðstæðum. Hættan er sú 
að styrkur og trú fagfólks á eigið mikilvægi 
eflist með þeim afleiðingum að unglingur 
finnur ekki örugga höfn foreldra sinna því 
foreldrarnir hafa misst trú á sér sem styrka 
foreldra.

Ekki sjúkdómur
Hrefna sýndi ráðstefnugestum með-

fylgjandi graf um innlagnir á BUGL árið 
2015.

Af 189 bráðainnlögnum á deildina 
voru 144 eða 76% vegna sjálfsskaða- 
eða sjálfsvígshegðunar/hugsana. Þetta 
er því langstærsti hópurinn sem kemur 
inn á deildina okkar til meðferðar, sagði 
hún.

Sjálfsskaði er hegðun sem endurspeglar 
eingöngu að eitthvað er ekki í lagi – það 
er ekki sjúkdómur eða röskun. Í flestum 
tilfellum, eða hjá 90-95% tilvika, gengur 
þetta yfir án nokkurs inngrips, en 5-10% 
halda áfram að skaða sig. Í þeim tilvikum 
verður sjálfsskaði vanabindandi.  

Mikilvægt er að greina eins og hægt 
er á milli sjálfsskaðahegðunar og sjálfs-
vígstilraunar. Sjálfsskaði er leið eða 
aðferð til að lifa, en sjálfsvígstilraun 
sprettur af einbeittum vilja til að deyja. 
Þó ber að hafa í huga að erfitt getur verið 
að greina þarna á milli og að sjálfsvíg 
getur orðið fyrir slysni, það er sjálfsskaði 
getur leitt til dauða þótt ætlunin hafi 
verið önnur.

Áhrif Netsins á unglinga
Tilkoma netsins breytti „sjálfsskaða-

landslaginu“ svo sem varðandi smitáhrif, 
sameiginlegan vansældar- og  dauða-
áhuga og ábyrgðarhlutverk vina. Gerð 
hefur verið viðamikil rannsókn á áhrifum 
samfélaga unglinga á Internetinu á 
sjálfskaða- og sjálfsvígshegðun, en þau 
áhrif eru bæði jákvæð og neikvæð.

Jákvæð áhrif eru metin 33%: Á netinu 
er samfélag þar sem unglingar deila 
reynslu sinni meðal jafningja og finna 
skilning og samkennd, fá samhygð 
frekar en ráðleggingar, eiga sam-
skipti við aðra í sambærilegum vanda, 
skiptast á um að veita stuðning og þiggja 

stuðning, upplifa að skipta máli, vera 
einhvers virði, vera tekinn alvarlega, fá 
hvatningu til að leita sér aðstoðar og/
eða finna aðrar leiðir en sjálfsskaða, og 
finnst þeir fá meiri og gagnlegri upplýs-
ingar heldur en t.d. með bæklingum eða 
ráðleggingum annarra.

Neikvæðu áhrifin eru metin 
66%: Á netinu er samfélag þar sem 
„normalisering“ er á sjálfsskaða- og 
sjálfsvígshegðun, að það sé „kúl“ 
hegðun. Áherslan er á skilning og 
samhygð en ekki á að draga úr eða hætta 
sjálfsskaða- eða sjálfsvígshegðun. Skipst 
er á sjálfsskaða- og sjálfsvígsaðferðum. 
Ekki er talin þörf á  aðstoð eða að leita 
til foreldra. Hægt er að finna félaga sem 
er tilbúinn að verða samferða í dauðann. 
Samanburður er á alvarleika aðferða og 
hverjum líður mest illa. Hætta er á að 
festast í samskiptum úrræða- og von-
leysis. Net-einelti er nokkuð algengt og 
oft falið – en það getur haft veruleg áhrif 
á sjálfsskaða- og sjálfsvígshegðun.

Aðferðir og tilgangur
Nokkuð algengt er að nota fleiri en 

eina aðferð til sjálfsskaða:
Að rispa eða skera sig með yddara-

blaði, hníf eða rakvélarblaði. Eitrun 
vegna ofskammts lyfja eða hreinsiefna. 
Að herða að hálsi. Að slá eða kýla lík-
amshlutum svo sem höfði eða hnefa 
endurtekið við eitthvað hart, til dæmis 
við vegg. Að brenna eða stinga líkamann. 
Að klóra/klípa/kroppa t.d. í gróandi 
sár. Að hoppa eða kasta sér ofan af ein-
hverju háu, eða fyrir bíl.

Sjálfsskaði gegnir alltaf einhverju 
hlutverki, sagði Hrefna. Unglingur er 
að senda skilaboð til umhverfis um að 
„eitthvað er ekki í lagi.“ Hann er að 
reyna að aftengja sig erfiðum/ruglings-
legum hugsunum og tilfinningum. Hann 
hefur sterka löngun til að finna fyrir ein-
hverju, ekki bara dofa, tómi og rugli, og 
til að falla inn í ríkjandi mynstur í félaga-
hópi. Sjálfsskaði er líka tilraun til að 
hafa stjórn á og stýra aðstæðum og við-
brögðum, dæmi: „Sýna hvað mér líður 
hræðilega.“ Stundum líka til að hefna 
sín á foreldrum eða vinum eða hræða. 
En einnig að refsa sjálfum sér – honum 
finnst hann eiga ekkert gott skilið.

Sjálfsskaði unglinga er þannig alltaf út 
af einhverju.

Veldur spennu og óróleika
Sjálfsskaða- og sjálfsvígshegðun hefur 

margvísleg áhrif á foreldra og starfsfólk. 

Gerð hefur verið viðamikil 
rannsókn á áhrifum 

samfélaga unglinga á 
Internetinu á sjálfskaða- og 

sjálfsvígshegðun

Þetta graf sýnir bráðainnlagnir á BUGL á árinu 2015 og greinir þær eftir ástæðum innlagna. 76% 
innlagna voru vegna sjálfsskaða- og sjálfsvígshegðana.



SJÚKRALIÐINN DESEMBER 2016  15

A F M Æ L I S H Á T Í Ð I N

Það veldur alltaf spennu og óróleika. 
Algengar tilfinningasveiflur eru hjálpar-
leysi, vanmáttur, vonleysi, úrræðaleysi, 
öryggisleysi, pirringur, ásakanir og sekt-
arkennd.

Foreldrar finna aukna og ýkta þörf til 
að setja stífari mörk og reglur, boð og 
bönn. Þau fara að fela allt í húsinu, læsa 
og loka skápum og skúffum, og óttast að 
ráða ekki við aðstæður – spyrja sig „hver 
verður aðkoman þegar ég kem heim?“

Neikvæð, niðurlægjandi og dæmandi 
viðhorf eru algeng, svo sem að hann/
hún er bara að „manipulera“ eða með 
„athyglissýki.“ Einnig valdahugsun; 
„hér er það ég sem ræð, hér gerir þú 
þetta ekki,“ og eins að finnast unglingur 
hafa „svikið sig.“

Hegðunin veldur spennu í fjölskyldu 
og hjá starfsmönnum. „Ég skil ung-
linginn best - hann skaðar sig aldrei hjá 
mér“ eru viðbrögð sem valda spennu og 
óróa og tilfinningu um að standa sig illa 
sem foreldri eða starfsmaður. 

Helstu meðferðarúrræði
Hrefna fór yfir helstu meðferðarúr-

ræði, og nefndi þá fyrst þær aðferðir 
sem vitað er að gagnast almennt illa við 
sjálfsskaðahegðun:

Ofverndun, það er að ætla sér að 
vakta unglinginn og/eða fjarlægja allt 
skaðlegt úr umhverfinu. Þetta leiðir til 
valdaleysis unglingsins, ábyrgðarleysis, 
flókinna samskipta og mótþróa.

Hunsun, að láta sér standa á sama, 
getur leitt til aukinnar vansældar, 
vonleysis og höfnunartilfinningar, að 
unglingnum finnst hann skipta ekki 
máli, að vera einskis virði.

Ógagnleg, dæmandi, niðurlægjandi 
viðhorf eða framkoma fagfólks, svo sem 
ásakanir, umvandanir, skipanir, pirr-
ingur, óþol. 

Sektarkennd og skömm. Reiði og van-
traust. Óheilindi. Mótþrói.

Við förum eftir klínísku leiðbein-
ingunum frá NICE um það sem vitað er 
að gagnast.

Það sem hefur reynst best er að 
bregðast við bráðaaðstæðum – er ung-
lingur í bráðri lífshættu? Að halda ró og 
yfirvegun í aðstæðum sem valda alltaf 
tilfinningaróti.

Að viðurkenna sjálfsskaðann og líðan 
og tilfinningar unglings og foreldra. 
Skilja og virða að sjálfskaði er e.t.v. eina 
aðferðin sem unglingur telur að gagnist 
í ákveðnum aðstæðum - án þess að sam-
þykkja aðferðina.

Að skapa andrúmsloft sem byggir 
á öryggi, virðingu og von og aðstoða 
ungling við að axla aldurs- og þroska-
tengda ábyrgð á afleiðingum sjálfskaðans 
til dæmis varðandi hreinlæti, meta hvort 
þurfi að sauma, eiga umbúðir.

Aðstoða ungling þegar og ef hann er 
tilbúinn að reyna aðrar leiðir. Ég segi 
ekki við unglinginn: nú skaltu hætta 
þessu, því það hefur engin áhrif á hann, 
en ég segi: ef þú vilt hætta þessu þá get 
ég hjálpað þér til þess.

Ekki festast í sjálfsskaðahegðuninni 
og gefa gaum að unglingnum sjálfum 
og undirliggjandi þáttum. Hlúa að og 
styrkja samskipti og verndandi þætti hjá 
unglingi og foreldrum – aðstoða foreldra 
í að styrkja foreldrahlutverkið og veita 
unglingi nauðsynlegt öryggi. Aðstoða 
foreldra og ungling við að bregðast rétt 
við.

ABFT lofar góðu
Enn er of lítið vitað hvaða forsendur 

liggja að baki þegar eitt meðferðarform 
er valið fram yfir annað. Þess vegna er 
ekki hægt að mæla ákveðið með neinu 
einu.

Lítið er vitað hvaða árangri með-
ferðir eiga að skila varðandi sjálfsskaða; 
er það að hann hætti, minnki, eða noti 
skaðaminni aðferðir. Niðurstöður sumra 
rannsókna benda til þess að aðferðir sem 
leggja áherslu á fjölskyldustuðning, að 
efla tengsl og styrkja foreldra í hlutverki 
sínu, „lofi góðu” – en lítið er vitað hvaða 
breytur það eru sem hafa áhrif.

Við á Buglinu erum mikið að læra 
aðferð sem nefnist ABFT – „Attachment-
-Based Family Therapy“ – en það er 
gagnreynd og viðurkennd meðferð sem 
mælt er með sem fyrsta val þegar mikil 
tilfinningaleg togsteita og óstöðugleiki 
er ríkjandi í samskiptum foreldra og 
unglings. Ekki er enn vitað hvaða fjöldi 
viðtala skilar ásættanlegum árangri, eða 
hvaða bein áhrif ABFT hefur á sjálfs-
skaðandi hegðunina sjálfa. Við setjumst 
niður með unglingi og foreldrum hans 
og förum yfir það hvernig getur þú 
sem foreldri veitt barninu þínu bestan 
stuðning og hvernig getur þú sem ung-
lingur treyst foreldrum þínum.

Niðurstöður sumra 
rannsókna benda til þess  

að aðferðir sem leggja 
áherslu á fjölskyldustuðning 

„lofi góðu”

Sjálfsskaði er hegðun sem endurspeglar að eitthvað er ekki í lagi – það er ekki sjúkdómur eða 
röskun. Myndin er af húsnæði BUGL.
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Afmælishátíð Sjúkraliðafélags Íslands

Þrjár viðurkenningar,
fjórir heiðursfélagar

„Sjúkraliðafélag Íslands stendur enn 
einu sinni á tímamótum. Í sögu mann-
kynsins eru 50 ár skammur tími og saga 
verkalýðshreyfingarinnar er tiltölulega 
ung. Félagið var stofnað að frumkvæði 
fyrstu sjúkraliðanna sem höfðu tekið 
sjúkraliðamenntunina. Einn helsti 
frumkvöðull að stofnun félagsins var 
Valgerður Eyjólfsdóttir, þá nýútskrifaður 
sjúkraliði á Landakoti og var stofn-
fundurinn haldinn 21. nóvember 1966. 
Valgerður var síðan gerð að heiðursfé-
laga á 30 ára afmæli félagsins árið 1996. 
Til fyrsta fundarins boðuðu 4 konur og 
2 karlmenn. Hafi það verið þversnið af 
kynjahlutföllum innan félagsins hefur 
orðið veruleg breyting á,  í dag eru 
karlmenn innan við 2% félagsmanna sem 
eru þó nokkuð á þriðja þúsund,“ sagði 
Kristín Á. Guðmundsdóttir, formaður 
Sjúkraliðafélags Íslands, við opnun 
afmælishátíðar félagsins 18. nóvember 
síðastliðinn.

„Ný hjúkrunarstétt verður ekki til af 
sjálfu sér. Til þess þarf að hafa sértækan 
starfsgrundvöll og frumkvöðla með frjóa 
hugsun og  kjark til að koma hugmyndum 
sínum í framkvæmd.  Að öllum öðrum 
ólöstuðum eru það tveir einstaklingar – 
tvær konur sem beittu sér fyrir menntun 
nýrrar hjúkrunarstéttar sem hugsanlegri 
lausn á miklum vanda, vegna mikils skorts 
á hjúkrunarkonum. Í upphafi var leitað til 
íslensku málnefndarinnar um starfsheiti 
fyrir hina nýju starfsstétt. Hún lagði til 
starfsheiti svo sem: Sjúkraþerna, sjúkra-
þjónn eða sjúkrahjálpari, auk þess sem talað 
var um sjúkrasystur, Rauða kross systur 
eða líknarsystur, en auk ýmissa annarra 
hafði forusta Rauða krossins haft veruleg 
afskipti af málinu að undirlagi Ragnheiðar 
Guðmundsdóttur, augnlæknis.  Ekkert 
þessara starfsheita fékk viðurkenningu, 
en í stað þess var tekið upp starfsheitið 
„Sjúkraliði“ - starfsheiti sem lýsir vel 
störfum og starfsvettvangi stéttarinnar og 
er við líði enn í dag.

Þessir einstaklingar sem ég vék að hér 
á undan og beittu sér fyrir menntun og 

tilkomu stéttarinnar voru þær Ragnheiður 
Guðmundsdóttir, læknir og Ingibjörg R. 
Magnúsdóttir, fyrrverandi skrifstofustjóri 
í heilbrigðis og tryggingamálaráðuneytinu, 
áður forstöðukona við sjúkrahúsið á 
Akureyri. 

Fordæmi erlendis frá
Þessar tvær merku konur sóttu fordæmi 

að menntun sjúkraliða sitt til hvorrar 
heimsálfunnar. Ragnheiður var menntuð 
í Bandaríkjunum og hafði kynnst því af 
góðri raun að þar var starfandi hjúkrunar-
fólk með tvennskonar hjúkrunarmenntun. 
Það hafði mikið vatn runnið til sjávar 
frá því að hún fyrst kynnti hugmynd 
sína  um menntun sjúkraliða með grein í 
Morgunblaðinu í október 1962 þar til fyrstu 
sjúkraliðarnir voru útskrifaðir frá Fjórð-
ungssjúkrahúsinu á Akureyri og Landakoti 
að undirlagi þessara tveggja kvenna.

 Ingibjörg R. Magnúsdóttir, sótti 
hugmynd sína að nýrri hjúkrunarstétt til 
Danmerkur þar sem hún sótti nám í hjúkr-
unarkennslu við háskólann í Árósum. Við 
heimkomuna fór Ingibjörg að kynna sér 
möguleika á stofnun sjúkraliðaskóla hér 
heima. Mikill skortur var á menntuðum 
hjúkrunarkonum og víða var hópur ganga-
stúlkna, sem svo voru nefndar, fjölmennari 
en starfandi hjúkrunarkonur á viðkomandi 
sjúkrahúsi. Með leyfi Sigurðar Sigurðs-
sonar, landlæknis fékk Ingibjörg heimild til 
að setja á stofn námskeið í sjúkrahjálp við 
Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri. Þaðan 
voru fyrstu 14 sjúkraliðarnir útskrifaðir  
þann 26. maí 1966.

Við Landakot höfðu nunnur og þá sér-
staklega príorinan kennt stúlkum sem þar 
unnu verklega hjúkrun. Löngu síðar, er 
haft eftir Dr. Bjarna Jónssyni lækni, hófst 
menntun sjúkraliða við sjúkrahúsið að 
amerískri fyrirmynd fyrir skelegga baráttu 
Ragnheiðar Guðmundsdóttur, læknis. Í 
minningum sínum um þennan þátt í lífi 
sínu segir Ragnheiður:

„Þegar ég lít til baka til þessara löngu 

Ingibjörg Hjaltadóttir, Svava Þorkelsdóttir og Guðrún Hildur  Ragnarsdóttir fengu viðurkenn-
ingar frá Sjúkraliðafélagi Íslands á 50 ára afmælinu. Hildur Sólveig Sigurðardóttir hjúkrunar-
kennara í FÁ veitti viðurkenningu Guðrúnar Hildar viðtöku í forföllum hennar.

Ný hjúkrunarstétt verður 
ekki til af sjálfu sér
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liðnu ára finnst mér að þetta leiðbein-
ingarstarf mitt í þágu sjúkraliða með því 
ánægjulegasta og áhugaverðasta sem ég 
hef fengist við á langri ævi.” 

Þrjár heiðurskonur
Við stofnun Sjúkraliðaskóla Íslands í 

október 1975 voru að hálfu stjórnenda 
skólans gerðar meiri kröfur um menntun 
nemenda sem óskuðu eftir inngöngu í 
skólann. Með því voru margir áhugasamir 
einstaklingar útilokaðir frá námi. Í mörgum 
tilfellum var um að ræða konur sem horfið 
höfðu frá námi til að sinna heimilistörfum 
og barnauppeldi.

Að undirlagi Aðalheiðar Bjarnfreðs-
dóttur formanns Sóknar var þeirri ósk 
komið á framfæri við heilbrigðisráðu-
neytið að starfsstúlkum sem áhuga 
hefðu á inngöngu í Sjúkraliðaskólann 
gæfist kostur á frekara undirbúnings-
námi sem auðveldaði þeim inngöngu í 
skólann. Í þeim tilgangi að hrinda þessari 
hugmynd í framkvæmd leitaði skólinn 
að undirlagi ráðuneytisins til skólastjóra 
Námsflokka Reykjavíkur með ósk um að 
hann skipulegði undirbúningsnám sem 
gerði einstaklingum með ónóga menntun 
kleift að  komast inn í Sjúkraliðaskólann. 
Skólastjóri Námsflokkanna tók þessari 
málaleitan vel. Í upphafi var um eins 
vetrar nám að ræða og starfað í tveimur 
bekkjardeildum. Síðar varð breyting á inn-
tökukröfum Sjúkraliðaskólans, þær hertar 
og til þess að fullnægja þeim kröfum varð 
að breyta Forskólanum og lengja námið í 
fjórar annir. Skólastjóri Námsflokkanna var 

á þeim tíma landsþekkt atorkukona fyrir 
dugnað manngæsku og ósérhlífni og stóð 
ekki upp á hana að hrinda náminu í fram-
kvæmd.

Um þetta verkefnið og fyrrum nemendur 
sína sagði skólastjórinn:

„Margs góðs er að minnast frá sam-
starfinu við nemendur Forskóla sjúkraliða. 
Oft hef ég dáðst að dugnaði og einbeitni 
þessa fólks sem þar hefur stundað nám 
með fullu starfi og heimilisforsjá og samt 
náð dágóðum árangri, og hef ég tæpast 
skilið hvernig það fer að því.“

Skólastjórinn sem mér hefur orðið svo 
tíðrætt um er engin önnur en Guðrún 

Halldórsdóttir, fyrrverandi skólastjóri 
Námsflokka Reykjavíkur og alþingis-
maður.

Þessara þriggja heiðurskvenna er sér-
staklega getið hér þar sem þær eru svo 
órjúfanlegur þáttur í sögu stéttarinnar. 
Enda voru þær heiðraðar á 40 ára afmæli 
félagsins árið 2006.

Við erum samankomin hér í dag til 
þess að minnast alls þessa. Því höfum við 
boðið til okkar góðum gestum. Fólki sem 
hefur verið samferða okkur í gegn um 
þessa vegferð, sumum til lengri tíma og 
öðrum skemur, til þess að gleðjast saman 
og gera okkur dagamun. Ég vil fyrir hönd 

Steinunn Svanborg Gísladóttir, sjúkraliði, var 
veislustjóri í afmælismóttökunni.

Þröngt var á þingi á málþingi sjúkraliða. Myndin var tekin í kaffihlé á ráðstefnunni.

Gestir gæða sér á góðgæti í afmælismóttökunni.
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Sjúkraliðafélags Íslands bjóða ykkur öll 
hjartanlega velkomin og bið ykkur um 
að þiggja þær veitingar sem á borð verða 
bornar. Veislustjóri hér í dag er Steinunn 
Svanborg Gísladóttir, sjúkraliði. Vil ég 
biðja hana um að koma hér upp og taka við 
stjórninni.“

Viðurkenningar félagsins
Í móttökunni var þremur konum veittar 

sérstakar viðurkenningar fyrir starf sitt í 
þágu sjúkraliða. Kristín gerði grein fyrir 
framlagi þeirra, svohljóðandi;

„Þeir sem hafa tekið við keflinu af þeim 
heiðurskonum sem ég kynnti hér áðan í 
ávarpinu og bera merkið áfram í nútíð og 
framtíð eru margir, en í dag eru það sér-
staklega þrjár konur sem við viljum geta á 
þessum merku tímamótum stéttarinnar.

Guðrún  Hildur  Ragnarsdóttir, kennslu-
stjóri FÁ er ein af þessum konum. En þar 
sem hún átti þess ekki kost að vera með 
okkur hér í dag vil ég biðja Hildi Sólveigu 
Sigurðardóttur, hjúkrunarkennara í FÁ  að 
koma hingað til mín og veita þessu viðtöku.

Heilbrigðisskólinn við Ármúla hýsir 
sjúkraliðabrautina og sérnám sjúkraliða. Þar 
ræður ríkjum í dag Guðrún Hildur Ragnars-
dóttir, kennslustjóri, en hún hefur verðið 
vakin og sofin við að passa uppá að námið 
fari sem best fram.  Guðrún hefur lagt hönd 
á plóginn við menntun sjúkraliða frá FÁ. 
Meðal annars borið þungann af skipulagn-
ingu á sérnámi sjúkraliða við skólann. Hún 
hefur unnið ötullega að því að sjúkraliðar 
taki þátt í Íslandsmóti iðn og verkgreina.

Guðrún tók  stúdentspróf frá Mennta-
skólanum í Reykjavík 1973. BSc próf í 
hjúkrunarfræði frá Háskóla Íslands 1977 
og kennslufræði til kennsluréttinda frá 
sama skóla 1995. Starfaði sem hjúkrunar-

fræðingur og deildarstjóri á Landspítala, 
Borgarspítala,  Landakoti og á landsbyggð-
inni á árunum 1977-1996. Auk þess var 
hún stundakennari við HÍ 1983-1987 og 
1992-1994. Hóf störf við FÁ 1995 og verið 
kennslustjóri  frá 1998.

Viðurkenningu fær Guðrún fyrir 
óeigingjarnt starf í þágu sjúkraliða og fram-
úrskarandi vinnu sína að menntamálum 
þeirra við FÁ.

Við viljum biðja fyrir góðar kveðjur 
til Guðrúnar með hjartans þökkum fyrir 
hennar framlag stéttinni til heilla.

Dr. Ingibjörg Hjaltadóttir er önnur af 
þeim þremur konum sem við viljum veita 
viðurkenningu í dag. Bið ég hana því að 
koma hér upp til mín og taka á móti viður-
kenningu félagsins 

Ingibjörg Hjaltadóttir, lauk BS prófi í 
hjúkrunarfræði frá Háskóla Íslands 1983 og 
MS prófi frá Hjúkrunarfræðideild Háskóla 
Íslands árið 2001. Hún stundaði doktorsnám 
við heilbrigðisvísindadeild læknadeildar 
Háskólans í Lundi og varði þar doktorsver-
kefni sitt 27. janúar 2012. Doktorsverkefnið 
heitir Gæði umönnunar, þróun á heilsufari, 
færni og lifun á íslenskum hjúkrunarheim-
ilum á árunum 1996-2009. Ingibjörg hefur 
lengst af starfað á Landspítalanum en var 
lektor við Hjúkrunarfræðideild HÍ frá 2003 
til 2010. Hún starfar nú á lyflækningasviði 
Landspítala auk þess að sinna ýmsum 
sérverkefnum, meðal annars fyrir Land-
læknisembættið.

Ingibjörg hefur unnið að rannsóknum 
á sviði öldrunarhjúkrunar að þverfag-
legum rannsóknum á sviði öldrunarfræða. 
Hún hefur einnig unnið að rannsóknum á 
mælitækjum RAI staðalsins á vegum heil-
brigðisráðuneytisins og auk þess tekið 
þátt í starfi stýrinefndar um rannsóknir 
á mælitækjum RAI-staðla á vegum heil-
brigðisráðuneytisins frá árinu 1993 og 
rannsóknum á RAI-mælitækjum, sem 
notaðir eru á hjúkrunarheimilum, öldr-
unarlækningadeildum, í líknarþjónustu og 
heimaþjónustu.

Í rannsóknum sínum hefur Ingibjörg m.a. 
skoðað lífsgæði aldraðra á hjúkrunarheim-
ilum, mönnunarmódel í öldrunarhjúkrun, 
gæði  öldrunarhjúkrunar og næringar-
ástand aldraðra á sjúkrahúsum. Einnig 
hefur hún tekið þátt í norrænu rannsóknar-
samstarfi með notkun þessara mælitækja. 

Góðir gestir samfögnuðu sjúkraliðum á afmælisdaginn, þeirra á meðal Ögmundur Jónasson fyrr-
um formaður BSRB og Árni Stefán Jónsson formaður SFR.

Sjúkraliðar í afmælismóttökunni.
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Rannsóknir Ingibjargar hafa margar vakið 
töluverða athygli og fengið mikla umfjöllun 
í fjölmiðlum.

Viðurkenningu fær Ingibjörg  fyrir vinnu 
sína að kennslu í sérnámi sjúkraliða en ekki 
síður með tilvísun í að Ingibjörg hefur verið 
ötull talsmaður þess að sjúkraliðanámið sé 
virt að verðleikum og sjúkraliðum gefin 
tækifæri á að þróast í starfi.

Ingibjörg var sviðstjóri á Öldrunarsviði 
Landspítala á þeim árum sem fyrstu sjúkra-
liðarnir útskrifuðust úr sérnámi í hjúkrun 
aldraðra. Hún setti þá m.a. á laggirnar 
tilraunarverkefni á deild L-4 þar sem hug-
myndin var að einungis störfuðu almennir 
sjúkraliðar og sjúkraliðar með sérnám á 
deildinni undir stjórn deildarstjóra. Til-
raunin þótti takast með eindæmum vel þó 
svo að hún hafi þurft að kljást við múra sem 
reistir hafa verið á milli fagstétta í hjúkrun 
innan heilbrigðiskerfisins. Þetta sýnir ma. 
að Ingibjörg hefur lagt töluvert á sig til að 
koma sannfæringu sinni að um að menntun 
sjúkraliða eigi að meta að verðleikum  heil-
brigðiskerfinu öllu til heilla.

Með þessari viðurkenningu sem sjúkra-
liðar veita þér í dag, erum við að sýna þér 
þakklætisvott fyrir framlag þitt stéttinni til 
heilla. Hafðu hjartans þökk fyrir Ingibjörg.

Svava Þorkelsdóttir er sú þriðja sem fær 
viðurkenningu í dag. Bið ég hana að koma 
hér upp til mín og taka á móti viðurkenn-
ingu félagsins, 

Svava útskrifaðist sem hjúkrunar-
fræðingur úr Hjúkrunarskóla Íslands 1984 
og síðan sem BS hjúkrunarfræðingur 1986. 
1991 útskrifast hún með meistararéttindi 
í fjölskylduhjúkrun og kennslufræðum 
frá háskólanum í San Diego. Árið 2000 

útskrifast  hún með  nám á meistarastigi í 
námskrárfræðum og skólanámskrárgerð 
við Endurmenntunarstofnun Háskóla 
Íslands og að lokum árið 2007 útskrifast 
hún með próf í mannauðsstjórnum við 
Háskóla Íslands.

Svava starfaði sem kennari og 
brautarstjóri sjúkraliðabrautar við Fjöl-
brautaskólann við Ármúla, síðar starfaði 
hún sem deildarstjóri mannauðssviðs á 
Landspítalanum og í dag starfar hún sem 
mannauðsstjóri hjá heilsugæslustöð höfuð-
borgarsvæðisins.

Allt frá því að Svava fór að kenna sjúkra-
liðanemum við Fjölbrautaskólann við 
Ármúla hefur hún borið hag sjúkraliða 
fyrir brjósti. Hún hefur verið ötull tals-
maður stéttarinnar,  bæði í sínu starfi sem 
kennari og sem starfsmaður Landspítalans. 

Hún hefur komið að öllum breytingum 
sem gerðar hafa verið á  menntun sjúkra-
liða síðustu áratugi og lagt mikið á sig til 
þess að gera veg og framgang stéttarinnar 
sem allra mestan. Hún hefur aldrei spurt 
um tíma né krónur þegar málefni sjúkraliða 
eru annars vegar. Svava hefur verið einn af 
okkar sterkustu talsmönnum og er hennar 
starf  ómetanlegt í þágu sjúkraliðastéttar-
innar.

Með þessari viðurkenningu sem sjúkra-
liðar veita þér í dag, erum við að sýna 
þér þakklætisvott fyrir alla málsvörnina 
og alla þá vinnu sem þú hefur lagt á þig 
fyrir framgang og menntun stéttarinnar í 
gegnum tíðina. Hafðu hjartans þökk fyrir 
Svava. 

Fjórir heiðursfélagar 
Styrkur stéttarinnar og stéttarfélagsins 

er fólkið í forystunni og ekki síst fólkið að 
baki hennar. Burðarásar félagsins sem hafa 
borið hitann og þungann af amstri dagsins 
og hafa átt skýringar á flestu sem óljóst 
er, hafa verið  reiðubúnir til þess í tíma og 
ótíma að taka, ákvarðanir  bæði vinsælar 
og óvinsælar en samt sem áður alltaf í ljósi 
þeirrar stefnu sem félagið hefur haft hverju 
sinni. Það er þessu fólki að þakka að staða 
stéttarinnar og þar með félagsins er á þeim 
stað sem hún er í dag.

Ég vil fyrir hönd félagsins og í tilefni 
af  hálfrar aldar afmæli Sjúkraliðafélags 
Íslands   biðja eftirtaldar máttarstoðir 
sem með sanni má segja að hafi um árabil 
verið hornstólpar samtaka okkar, að koma 
hér upp og veita viðtöku viðurkenningu 
félagsins fyrir frábært og fórnfúst starf í 
þágu stéttarinnar.

Birna Ólafsdóttir, skrifstofustjóri Sjúkraliða-
félagsins, var gerð að heiðursfélaga í afmæl-
isfagnaðinum.

Sigríður Kristinsdóttir er nýr heiðursfélagi 
Sjúkraliðafélagsins.

Margrét S. Einarsdóttir, fyrrum formaður 
Sjúkraliðafélagsins, var gerð að heiðursfélaga.

Kristín Á. Guðmundsdóttir, formaður Sjúkra-
liðafélagsins, er nýr heiðursfélagi.
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Birna Ólafsdóttir útskrifaðist frá Sjúkra-
liðaskóla Íslands árið 1986. Stúdent á 
heilbrigðissviði frá Fjölbrautaskólanum í 
Breiðholti 1991 starfaði í hlutastarfi á öldr-
unarlækningadeild Landspítala 1986-1991. 
Skrifstofustjóri Sjúkraliðafélags Íslands frá 
1986. 

Birna hefur allan sinn starfstíma hjá 
félaginu verið einn af hornsteinum 
Sjúkraliðafélagsins og gegnt fjölmörgum 
trúnaðarstörfum í þágu stéttarinnar. 
Samhliða starfi sem skrifstofustjóri hefur 
Birna gengt formennsku í menntanefnd 
félagsins og hafa menntamál stéttarinnar 
átt hug hennar og hjarta. Hún er náms-
matsfulltrúi félagsins á öllum stofnunum 
þar sem samið hefur verið um launa-
hækkanir vegna símenntunar. Hún situr 
í fagráði félagsins og Framvegis Miðstöð 
símenntunar þar sem áhersla er lögð á 
menntun sjúkraliða. Hún situr í Starfs-
menntaráði  iðn og faggreina. 

Hún hefur unnið ötullega að því að koma 
á sérnámi sjúkraliða í hjúkrun aldraðra, 
sérnámi í geðhjúkrun og það nám sem 
nú er í gangi, framhaldsnámi sjúkraliða í 
sérhæfðum störfum innan heilbrigðisþjón-
ustunnar. 

Birna er vel að því komin að hafa orðið 
fyrir valinu sem heiðursfélagi í Sjúkraliða-
félagi Íslands eftir hartnær 30 ára starfsferil 
sinn hjá félaginu. 

Margrét S. Einarsdóttir lauk landsprófi 
1955, hún útskrifaðist frá  húsmæðra-
skólanum að Laugum 1956, og frá 
Sjúkraliðaskóla Íslands árið 1981. Margrét 
starfaði á Landakoti eftir útskrift úr 
sjúkraliðaskólanum, síðar varð hún for-
stöðumaður við þjónustuíbúðir aldraðra 
frá 1985 og starfaði þar uns hún lét af 
störfum. Margrét var formaður Sjúkraliða-
félags Íslands  á árunum 1984-1986.

Margrét á heiðurinn af því að hafa náð 
þeim merka áfanga að lög númer 58 um 
sjúkraliða voru samþykkt á alþingi þann 
28. maí 1984 og er það grunnurinn að því 
að sjúkraliðar eru viðurkennd löggild 
starfsstétt samkvæmt lögum frá 2012 um 
heilbrigðisstéttir. 

Miðað við þann mótbyr er sjúkraliða hafa 
þurft að glíma við bæði fyrr og nú má telja 
þetta hafi verið einstakt afrek að hafa komið 
sjúkraliðum í þann hóp að verða löggild 
stétt. Löggildingin hefur mikla þýðingu 
fyrir stéttina og er virkilega ástæða til þess 
að þakka það. Fyrir hönd stjórnar félagsins 
vil ég færa þér þennan þakklætisvott og 
útnefna þig heiðursfélaga Sjúkraliðafélags 
Íslands.

Sigríði Kristinsdóttir sjúkraliða eða 

Sigga eins og við köllum hana útskrifaðist 
sem sjúkraliði frá Kleppsspítala árið 1972. 
Sigríður vann á Kleppsspítala 1972-1984 og 
á kvennadeild Landspítalans frá 1984-1990, 
en einnig starfaði hún í kvennaathvarfinu á 
árunum 1980-1990. 

Hún var trúnaðarmaður Starfsmannafé-
lags ríkisstofnana á árunum 1972-1990. Sat 
í stjórn Sjúkraliðafélags Íslands á árunum 
1974-1982, þar af formaður félagsins frá 
1979-1983. Hún sat í stjórn Starfsmanna-
félags ríkisstofnana frá 1986-1990, en tók 
þá við formennsku í SFR og gegndi því til 
ársins 1996.

Réttlætiskennd Sigríðar hefur beinst að 
lítilmagnanum, jafnrétti og bræðralag hafa 
því verið hennar hjartans mál og hefur 
hún unnið leynt og ljóst að því að vinna 
að framgangi barna og kvenna í íslensku 
þjóðlífi. Hún var því á réttri hillu þar sem 
hún starfaði sem sjúkraliði og jafnframt 
að stéttarfélags pólitíkinni. Fyrir hönd 
stjórnar félagsins vil ég færa þér þennan 
þakklætisvott og útnefna þig heiðursfélaga 
Sjúkraliðafélags Íslands.

Varaformaður Sjúkraliðafélagsins, Kristín 
Ólafsdóttir, tók því næst til máls og afhenti 
næstu viðurkenningu:

Kristín Áslaug Guðmundsdóttir hefur 
verið virk í félagsmálum sjúkraliðastéttar-
innar nánast frá því að hún útskrifaðist sem 
sjúkraliði 1982. Fyrst sem trúnaðarmaður 
á sinni deild og síðan sem aðaltrúnaðar-
maður sjúkraliða á Landspítalanum. Árið 

1986 var hún kjörin varaformaður félagsins 
og 1988 varð hún formaður félagsins og 
hefur af eljusemi sinnt því starfi allar götur 
síðan.

Margar vörður hafa verið reistar undir 
stjórn Kristínar, ber þar hæst stofnun 
stéttarfélags sjúkraliða árið 1991. Með því 
fengum við til okkar samningsréttinn, en 
fram að því hafði félagið verið fagfélag og 
sjúkraliðar í hinum ýmsu stéttarfélögum 
ríkis og bæja. Seta hennar og vinna í stjórn 
og framkvæmdastjórn BSRB er ómetanleg 
sem og önnur störf hennar í hinum ýmsu 
nefndum og ráðum.

Kristín væri án efa fyrirliði í landsliði 
okkar í kjarasamningagerð ef slík staða 
væri til. Hún er jafnvíg bæði í sókn og vörn 
ásamt því að geta brugðið sér í markið, 
tekið óvænta bolta og jafnvel  skorað yfir 
völlinn.

 Kristín hefur yfir að ráða einstökum 
viljastyrk og baráttuþreki. Vandamál eru 
ekki til í hennar huga, bara mismunandi 
langsóttar lausnir og ég get fullyrt að það 
eru forréttindi að vera með henni í liði. 

Sjúkraliðar og opinberir starfsmenn eiga 
Kristínu margt að þakka fyrir hennar mik-
ilvægu störf í gegnum tíðina. Fyrir hönd 
stjórnar félagsins vil ég færa þér þennan 
þakklætisvott og útnefna þig heiðursfélaga 
Sjúkraliðafélags Íslands.

Ég vil fyrir hönd forystu Sjúkraliðafélags 
Íslands þakka ykkur fyrir óeigingjörn störf 
í þágu Sjúkraliðafélagsins og samfélagsins 
í heild. Þið hafið frá upphafi orðið til þess 
að efla félagsvitund sjúkraliða og staðið 
vörð um hagsmuni heildarinnar í blíðu 
og stríðu. Fyrir forgöngu ykkar og breytni 
hafa einkunnarorð Sjúkraliðafélags Íslands 
fengið raunverulega merkingu: Samstaða 
er afl sem ekkert fær staðist,“ sagði formað-
urinn.

Nýir heiðursfélagar Sjúkraliðafélags Íslands, frá vinstri: Margrét S. Einarsdóttir, Birna Ólafsdóttir, 
Kristín Á. Guðmundsdóttir og Sigríður Kristinsdóttir.

Styrkur stéttarinnar og 
stéttarfélagsins er fólkið í 

forystunni og ekki síst fólkið 
að baki hennar
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Fulltrúar Sjúkraliðafélags Íslands skrifa undir nýjan kjarasamning við ríkið þar sem gert var ráð 
fyrir fjármunum til að uppfæra stofnanasamningana.

Vinna við gerð 
stofnanasamninga

Í síðasta kjarasamningi félagsins við 
ríkið og Samtök fyrirtækja í velferðar-
þjónustu var samið um ákveðna fjármuni/
potta til uppfærslu stofnanasamninga 
í bókun og gildir sú breyting frá 1. júní 
2016. 

Félagið vann tillögur í samstarfi við 
hagfræðing félagsins sem byggði á því að 
leggja áherslu á að hækka lægstu launin 
eins vel og potturinn nýttist. Tillögur voru 
sendar á stjórnendur stofnana í lok sept-
ember mánaðar og hefur þurft að ítreka þær 
nokkuð oft á ákveðnum stofnunum. Heil-
brigðisstofnun Vesturlands brást mjög vel 
við tillögum félagsins og er samningurinn 
við þá stofnun löngu kominn í höfn. Einnig 
gekk vel að ganga frá samningnum við 
Sjúkrahúsið á Akureyri. Stofnanasamn-

ingarnir við Landspítalann fyrir árin 2016 
og 2017 eru klárir og einnig er búið að ljúka 
uppfærslu stofnanasamnings við Samtök 
fyrirtækja í velferðarþjónustu fyrir árið 
2016 og er farið að greiða eftir honum.

Þegar þetta er skrifað er ósamið við Heil-
brigðisstofnun Norðurlands, Heilsugæslu 
höfuðborgarsvæðisins, Heilbrigðisstofnun 
Suðurlands, Heilbrigðisstofnun Austur-
lands, Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, 
Sólvang og Heilbrigðisstofnun Vestfjarða. 

Á HSU, HSA og HSS hefur gengið illa 
að fá inn í stofnanasamninga sérstaka 
launaröðun fyrir þá sjúkraliða sem sinna 
heimahjúkrun þrátt fyrir að bókað væri við 
gerð síðasta stofnanasamnings að sú röðun 
kæmi inn í þennan samning á kostnað 
stofnananna.

Fimmtíu ára saga sjúkra-
liða komin í sölu

Nýja bókin um sögu Sjúkraliðafélags Íslands 
og sjúkraliðastéttarinnar í fimmtíu ár er komin 
út og er til sölu á skrifstofu SLFÍ. Verð bókar-
innar er 3.500 krónur. Þeir sem þess óska geta 
fengið hana senda og er verðið þá 4.000 krónur.

Bókin er ríflega eitt hundrað blaðsíður að 
stærð. Þar segir meðal annars frá stofnun Sjúkra-

liðafélagsins og aðdraganda hennar, hvernig 
menntun sjúkraliða hefur þróast á þessu árabili 
og hvernig sjúkraliðum hefur gengið í baráttu 
sinni til að öðlast réttmæta viðurkenningu fyrir 
störf sín og menntun.

  Höfundur bókarinnar er Örn Þ. Þorvarðarson 
stjórnmálafræðingur.Kápa nýju bókarinnar.

Nýtt Veiðikort
Veiðikortið 2017 er komið út, en það 

er mjög hagkvæmur valkostur sem 
hentar jafnt veiðimönnum sem fjöl-
skyldufólki. Með Veiðikortið 2017 í 
vasanum er hægt að veiða nær ótak-
markað í 35 veiðivötnum víðsvegar 
um landið sem og tjalda endurgjalds-
laust við mörg þeirra. Sjúkraliðum 
býðst að kaupa kortið með afslætti og 
kostar það 4.000 krónur.

Námskeið um
stofnanasamninga

Kjarasamningar sem gerðir voru 
árið 2015 innihalda bókanir sem kveða 
á um framkvæmd fræðsluátaks um 
gerð og inntak stofnanasamninga fyrir 
stofnanir og  stéttarfélög í tengslum við 
væntanlega endurskoðun þeirra, og 
eru slík námskeið nú í undirbúningi.

Markmið fræðsluátaksins er að auka 
hæfni þeirra sem koma að gerð og 
framkvæmd stofnanasamninga. Um 
tvo meginmarkhópa er að ræða, annars 
vegar forstöðumenn og aðra þá sem 
koma fram fyrir hönd vinnuveitanda 
við gerð stofnanasamninga og hins 
vegar trúnaðarmenn og aðra fulltrúa 
starfsmanna sem að stofnanasamn-
ingum koma. 
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Nýtt lögfræðiálit um lífeyrisbreytingarnar

Samkomulagið fari í alls-
herjaratkvæðagreiðslu

„Niðurstaðan felur í sér að allsherj-
aratkvæðagreiðsla allra hlutaðeigandi 
félagsmanna þeirra stéttarfélaga sem eiga 
í hlut sé sú stofnun sem er til þess bær að 
samþykkja endanlega og með bindandi 
hætti breytingar á lífeyrisréttindum opin-
berra starfsmanna sem samið var um hinn 
19. september síðastliðinn,“ segir í nýju 
lögfræðiáliti Gísla Tryggvasonar hér-
aðsdómslögmanns, en það var samið að 
beiðni fjögurra stéttarfélaga opinberra 
starfsmanna, þar á meðal Sjúkraliðafélags 
Íslands. 

„Komist er að þeirri niðurstöðu að af 
fordæmum, langri hefð um framkvæmd 
kjara- og réttindamála opinberra starfs-
manna og þróun á sviði vinnumarkaðsréttar 
og stjórnskipunarréttar leiði að skýra beri 
2. mgr. 75. gr. stjórnarskrárinnar um samn-
ingsrétt um „réttindi tengd vinnu“ þannig 
að verulegar efnisbreytingar um mikilvæg 
réttindamál launafólks, svo sem félagsleg líf-
eyrisréttindi, skuli afgreiddar endanlega með 
bindandi allsherjaratkvæðagreiðslu. Hugs-
anlegt er talið að vanhöld á þessu gæti leitt til 
ógildingar ef á það reyndi með réttum hætti,“ 
segir ennfremur í lögfræðiálitinu.

Rétt og skylt?
Hinn 19. september síðastliðinn gerðu 

BHM, BSRB og KÍ samkomulag við 
fjármála- og efnahagsráðherra og Samband 
íslenskra sveitarfélaga um breytingar á 
skipan lífeyrismála opinberra starfsmanna. 
Í samkomulaginu er ekkert fjallað um alls-
herjaratkvæðagreiðslu - hvorki af né á - og 
ráða má af því, tilvísuðum gögnum og upp-
lýsingum að allsherjaratkvæðagreiðsla sé 
ekki fyrirhuguð, að óbreyttu.

Í októberbyrjun tók Gísli Tryggvason 
lögmaður að sér að gefa álit á því hvort 
„rétt sé og jafnvel lagalega skylt að bera 
samkomulagið undir bindandi allsherjarat-
kvæðagreiðslu hlutaðeigandi félagsmanna 
allra þeirra stéttarfélaga sem málið 
varðar.“ Álitsbeiðendur voru Landssam-
band lögreglumanna (LL), Landssamband 
slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna 
(LSOS), Sjúkraliðafélag Íslands (SLFÍ) og 
Tollvarðafélag Íslands (TFÍ).

Eftir ítarlega gagna- og upplýsingaöflun 
hefur Gísli komist að þeirri rökstuddu 
niðurstöðu að svarið sé nær örugglega 
jákvætt um fyrri spurninguna og líklega 
jákvætt við hinni síðari. 

Í álitsgerðinni, sem er mjög ítarleg, segir 
meðal annars um þessa niðurstöðu:

„Telja verður nær öruggt samkvæmt 
framangreindu að stéttarfélögum utan 
sem innan heildarsamtaka sé í sjálfs-
vald sett hvort þau ákveði - einhliða og 
jafnvel, í þessu tilviki, eftirá - að bera 
samkomulag frá 19. september sl. milli 
Bandalags háskólamanna (BHM), BSRB 
og Kennarasambands Íslands (KÍ), annars 
vegar, og fjármála- og efnahagsráðherra, 
f.h. ríkissjóðs, og Sambands íslenskra 
sveitarfélaga, hins vegar, um breytingar á 
skipan lífeyrismála opinberra starfsmanna 
undir allsherjaratkvæði allra hlutaðeigandi 
félagsmanna sinna.

Líklegt er að hlutaðeigandi heildar-
samtökum sé beinlínis skylt samkvæmt 
þeim rökum sem að framan eru rakin að 
efna til slíkrar allsherjaratkvæðagreiðslu 

í samráði við viðsemjendur og samstarfi 
við aðildarfélög sín og þá sem standa utan 
samkomulagsins. 

Hugsanlegt er að þetta væri ógildingarat-
riði ef  á það reyndi fyrir dómi.

Niðurstaðan felur í sér að allsherj-
aratkvæðagreiðsla allra hlutaðeigandi 
félagsmanna þeirra stéttarfélaga sem eiga 
í hlut sé sú stofnun sem er til þess bær að 
samþykkja endanlega og með bindandi 
hætti breytingar á lífeyrisréttindum opin-
berra starfsmanna sem samið var um hinn 
19. september sl. Komist er að þeirri niður-
stöðu að af fordæmum, langri lagahefð og 
framkvæmd kjara- og réttindamála opin-
berra starfsmanna leiði að skýra beri 2. 
mgr. 75. gr. stjórnarskrárinnar um samn-
ingsrétt um „réttindi tengd vinnu“ þannig 
að verulegar efnisbreytingar um mikilvæg 
réttindamál launafólks, svo sem félagsleg 
lífeyrisréttindi, skuli afgreiddar endanlega 
með bindandi allsherjaratkvæðagreiðslu.“

Stjórnarskrárbrot?
Í lögfræðiálitinu er meðal annars fjallað 

um það hvort umræddar breytingar á líf-
eyrisréttindum feli í sér brot á ákvæðum í 
stjórnarskrá lýðveldisins: 

„Að uppfylltum framangreindum skil-
yrðum skv. 2. mgr. 75. gr. stjórnarskrár og 
tilvitnuðum lagaákvæðum telur undirrit-
aður vafasamt að samkomulagið - verði 
það samþykkt í gildri allsherjaratkvæða-

Sjúkraliðar hafa sýnt mikla samstöðu í kjaraátökum og vilja fá að greiða atkvæði um samkomu-
lagið um breytt lífeyrisréttindi.

Enn síður eru lífeyrissjóðir 
eign ríkisins enda þótt þeir 
hafi opinbera hagsmuni að 
leiðarljósi eða almannahag
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greiðslu meðal  hlutaðeigandi félagsmanna 
allra þeirra stéttarfélaga sem málið varðar - 
stangist efnislega á við stjórnarskrá; ástæðan 
er sú að ákvörðun í slíkri allsherjaratkvæða-
greiðslu fæli aðeins í sér gilda ráðstöfun til 
þess bærs aðila á réttindum og skyldum 
í samræmi við meginreglur vinnumark-
aðsréttar. Til þess bær aðili er samkvæmt 
áliti þessu ekki formenn eða aðrir fulltrúar 
heildarsamtaka launafólks á hlutaðeig-
andi vinnumarkaði eða samninganefndir 
á vegum þeirra; á það bæði við um stéttar-
félög innan þessara heildarsamtaka - svo 
sem LL, LSOS, SLFÍ og TFÍ- og stéttarfélög 
utan þeirra. Til þess bær aðili í þessu tilviki 
er allsherjaratkvæðagreiðsla samkvæmt 
meginreglu vinnumarkaðsréttar, 2. mgr. 75. 
gr. stjórnarskrár og tilvitnaðra laga; í alls-
herjaratkvæðagreiðslu er með gildum hætti 
unnt að ráðstafa réttindum og skyldum 
bótalaust, svo fremi sem gætt sé málefna-
legra sjónarmiða, þ.e. ekki mismunað í bága 
við jafnræðisreglu 65. gr. stjórnarskrár.

Verði slík allsherjaratkvæðagreiðsla 
ekki framkvæmd telur undirritaður á hinn 
bóginn ekki aðeins líklegt samkvæmt fram-
ansögðu að brotið sé gegn 2. mgr. 75. gr. 
stjórnarskrár. Við þær aðstæður verður 
einnig að telja hugsanlegt að dómstólar 
myndu fallast á að vegið hefði verið efnis-
lega að stjórnarskrárvörðum rétti skv. 72. 
gr. stjórnarskrár; væri staðan þá í reynd 
sú að atvinnurekandi, sem hefur löggjaf-
arvald á hendi, hefði - að undangengnu 
samkomulagi við fulltrúa heildarsamtaka, 
sem sum stéttarfélög eiga ekki aðild að - 
ráðstafað einhliða stjórnarskrárvörðum 
réttindum tugþúsunda launafólks og þar 

með talið skert í sumum tilvikum. Líklegt 
er að dómstólar myndu víkja slíkum 
breytingum til hliðar (frekar en að láta þær 
standa gegn bótaskyldu). Verður þá að líta 
til þess að lengi hefur almennt verið litið 
svo á að þrátt fyrir aðild atvinnurekenda 
að stofnun, uppbyggingu og stjórnun líf-
eyrissjóðanna teljist framlög í þá - hvort 
sem það er eiginlegt eigið framlag eða 
svonefnt mótframlag atvinnurekenda -  
eign þessa launfólks. Réttindi í lífeyrissjóði 
er stjórnarskrárvarin eign launafólks sem 
eru sjóðfélagar í þeim - en ekki atvinnu-
rekenda - þótt þeir eigi enn aðild að rekstri 
þeirra eins og að framan greinir. Litið hefur 
verið á greiðslur atvinnurekenda til lífeyr-
issjóðanna sem hluta af launakjörum. Ekki 
er vitað til þess að dómstólar hafi hnekkt 
þessum - nokkuð almenna - lagaskilningi.

Enn síður eru lífeyrissjóðir eign ríkisins 
enda þótt þeir hafi opinbera hagsmuni að 
leiðarljósi eða almannahag.“

Í samræmi við framangreinda niður-
stöðu - um að örugglega sé heimilt og 
líklega skylt að bera samkomulagið undir 
allsherjaratkvæði hlutaðeigandi félags-
manna í stéttarfélögum sem málið varðar 
– leggur Gísli Tryggvason hdl. til að álits-
beiðendur - LL, LSOS,  SLFÍ og TFÍ – fari 
þess formlega á leit að fram fari bindandi 
allsherjaratkvæðagreiðsla meðal hlutaðeig-
andi félagsmanna allra þeirra stéttarfélaga 
sem málið varðar (og stéttarfélögum utan 
heildarsamtaka þannig boðið að taka þátt).

Ef ekki verður fallist á ofangreinda 
tillögu eða sambærilega málsmeðferð hafi 
álitsbeiðendur þau úrræði helst að láta 
reyna á málið fyrir dómi.

Formaður BSRB skrifaði undir samkomulagið án þess að leita álits félagsmanna.

Líklegt er að hlutaðeigandi heildarsamtökum sé beinlínis skylt 
að efna til slíkrar allsherjaratkvæðagreiðslu

Fagháskólastigið

Viljayfirlýsing
um þróunarsjóð

Illugi Gunnarsson mennta- og 
menningarmálaráðherra, Hannes 
G. Sigurðsson framkvæmdastjóri 
SA, Gylfi Arnbjörnsson forseti 
ASÍ og Elín Björg Jónsdóttir 
formaður BSRB, undirrituðu 
í október viljayfirlýsingu um 
stofnun þróunarsjóðs um þró-
unarverkefni sem nýtast sem 
fyrirmyndir um skipulag, nám 
og gæðamat í fagháskólanámi. 
Sjóðnum er ætlað að styrkja 
þróun og framboð á námsleiðum, 
kostnað við rekstur verkefna, 
kynningu og innleiðingu.

Viljayfirlýsingin kemur í kjölfar 
nýrrar skýrslu um fagháskóla-
stigið sem kynnt var sérstaklega í 
síðasta tölublaði Sjúkraliðans, og 
er svohljóðandi:

„Í samræmi við tillögur verk- 
efnishóps um fagháskólanám 
lýsa mennta- og menningarmála-
ráðuneyti, Samtök atvinnulífsins 
(SA), Alþýðusamband Íslands 
(ASÍ) og BSRB yfir vilja sínum til 
þess að stofna þróunarsjóð um 
þróunarverkefni sem  nýtast sem 
fyrirmyndir um skipulag, nám og 
gæðamat í fagháskólanámi.

Sjóðurinn styrkir þróun og 
framboð á námsleiðum, kostnað 
við rekstur verkefna, kynningu og 
innleiðingu.

SA, ASÍ og BSRB lýsa sam-
eiginlega yfir vilja til að til að 
starfsmenntasjóðir á forræði aðila 
eða aðildarsamtaka þeirra setji 
í sjóðinn 50 milljónir króna við 
stofnun hans hinn 1. janúar næst-
komandi.

Mennta- og menningarmála-
ráðherra, fyrir hönd ríkisstjórnar 
Íslands, lýsir yfir vilja til að við 
gerð fjárlaga árið 2017 verði 
veitt 100 milljón króna framlagi í 
sjóðinn.

Sjóðinn skal nýta vorið 2017 og 
skólaárið 2017-18.

Í stjórn sjóðsins skulu sitja 
fimm stjórnarmenn, tveir fulltrúar 
skipaðir af ráðherra og þrír til-
nefndir af öðrum stofnaðilum.“

S T U T T F R É T T I R
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Fundur Trúnaðarmannaráðs SLFÍ

Fagnar ákvörðun 
um fagháskólanám

„Fundurinn fagnar ákvörðun mennta-
málaráðuneytisins um innleiðingu á 
fagháskólanámi sem þróunarverkefni 
árið 2017,“ segir í samþykkt Trúnaðar-
mannaráðs Sjúkraliðafélags Íslands, en 
fundur þess var haldinn fimmtudaginn 
13. október síðastliðinn.

Í ályktuninni segir ennfremur um faghá-
skólanámið:

„Markmiðið er að auka með kerfis-
bundnum hætti framboð á verk- og 
starfsnámi á háskólastigi í samræmi við 
þarfir atvinnulífsins og samfélagsins alls.  
Verk- og starfsnám á háskólastigi verður 
góður valkostur fyrir ungt fólk og öflug 
viðbót við þá menntun sem nú þegar er í 
boði. Jafnframt gefur verkefnið einstak-
lingum á vinnumarkaði færi á að auka 
hæfni sína enn frekar.“ 

Fundur Trúnaðarmannaráðsins hófst 
upp úr klukkan tíu að morgni.

Kristín Á. Guðmundsdóttir fór yfir 
stöðuna í kjaramálum og ræddi bókun 
10 um stubbavaktir. Birna Ólafsdóttir 
formaður Fræðslunefndar fór yfir bókanir 
um fræðslumál. Gunnar Örn Gunnarsson 
framkvæmdastjóri fjallaði um endur-
skoðun stofnanasamninga og útgáfu 
kjarasamninga. Birna Ólafsdóttir ræddi 
því næst um tilraunaverkefnið um stofnun 
Fagháskóla.

Bryndís Hlöðversdóttir, ríkissáttasemjari, í 
ræðustól.

Trúnaðarmenn sjúkraliða fjölmenntu á fundinn. Trúnaðarmenn bera saman bækur sínar.

Elín Björg Jónsdóttir, formaður BSRB.

Eftir hádegi hófst kynning á endurskoðun 
lífeyrissjóðakerfis opinberra starfsmanna. 
Fulltrúar lífeyrissjóðanna LSR og BRÚAR 
kynntu stöðuna - fyrir hönd LSR mætti Vala 
Rebekka Þorsteinsdóttir, lögfræðingur, en 
fyrir hönd BRÚAR Gerður Guðjónsdóttir 
framkvæmdastjóri og Þóra Jónsdóttir, svið-
stjóri réttinda- og lögfræðisviðs.

Að því loknu kynnti Elín Björg Jóns-
dóttir formaður BSRB stöðu mála varðandi 
nýtt vinnumarkaðsmódel, og Bryndís 
Hlöðversdóttir ríkissáttasemjari ræddi um 
skýrslu Steinars Holden um vinnumark-
aðsmódelið.

Fyrirlesarar svöruðu mörgum spurn-
ingum trúnaðarmanna.

Einkavæðingu mótmælt
„Trúnaðarmannaráð SLFÍ mótmælir harðlega aukinni einkavæðingu í heilbrigð-

iskerfinu, kerfi sem áður hefur markvisst verið fjársvelt og molað niður. Ráðið 
tekur undir með íslensku þjóðinni, sem er sammála um að hér verði byggt upp 
öflugt gjaldfrjálst heilbrigðiskerfi aðgengilegt öllum, óháð efnahag og búsetu.“

Þetta segir í samþykkt fundar trúnaðarmanna 13. október síðastliðinn.  
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Fulltrúar lífeyrissjóðanna á fundi trúnaðarmanna sjúkraliða.

Trúnaðarmenn að störfum á fundinum.

Kristín Á. Guðmundsdóttir, formaður Sjúkra-
liðafélagsins.

Birna Ólafsdóttir, skrifstofustjóri Sjúkraliðafé-
lagsins.

Gunnar Örn Gunnarsson, framkvæmdastjóri 
Sjúkraliðafélagsins.

Fagna stöðvun 
frumvarps

„Trúnaðarmenn sjúkraliða fagna 
því að frumvarp til laga um breytingar 
á lífeyrisréttindum opinberra starfs-
manna fari ekki í gegn á þessu þingi. 
Frumvarpið hefði haft í för með sér 
gríðarlegar skerðingar á lífeyris-
réttindum og lengt starfsævina, sem 
nú þegar er of löng. Sjúkraliðar munu 
áfram krefjast þess að starfsævin 
verði stytt og öll réttindi varðveitt.“

Þetta segir í ályktun sem samþykkt 
var á fundi ráðsins 13. október síðast-
liðinn.

Lífsgæði sjúkraliða verulega skert
„Trúnaðarmannaráð Sjúkraliðafélags Íslands mótmælir 

harðlega viðvarandi notkun stofnana á þvinguðum „stubba-
vöktum“ í hagræðingarskyni sem hefur skert lífsgæði 
sjúkraliða verulega, langtíma veikindi hafa aukist, heildar-
laun hafa lækkað og aukinn flótti úr stéttinni,“ segir í ályktun 
fundar Trúnaðarmannaráðs Sjúkraliðafélags Íslands sem 
haldinn var fimmtudaginn 13. október síðastliðinn.

„Sjúkraliðar krefjast þess að viðmiðunarlengd vakta verði 
átta tímar og vinnuvikan verði stytt. Nýleg rannsókn sem 
gerð var í samstarfi Sjúkraliðafélagsins og fjármálaráðu-
neytisins sýnir að sjúkraliðar eru að meðaltali í 75% starfi, 
því þeir geta ekki unnið fulla vinnu eða fá ekki fulla vinnu 
á heilbrigðisstofnunum,“ segir ennfremur í ályktun trúnað-
armannanna.

Svipmynd frá fundinum.
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Jakobína Rut Daníelsdóttir um Genfarskólann 2016

Ógleymanleg upplifun
Það var í ársbyrjun sem mér gafst kostur 

á fara sem fulltrúi SLFÍ í Genfarskólann  
sem er samnorrænn félagsmálaskóli sem 
hefur verið starfræktur frá árinu 1931 og 
hefur þann tilgang að kynna nemendum 
starfsemi Alþjóðavinnumálastofnunar-
innar (ILO) með því að sækja árlegt þing 
hennar, Alþjóðavinnumálaþingið (ILC).

Fyrsti íslenski þátttakandinn í Genfar-
skólanum var Oddný Guðmundsdóttir, 
kennari, árið 1936. Frá árinu 1972 hefur 
þátttaka Íslendinga verið regluleg og hafa 
síðan þá farið tveir nemendur árlega frá 
Íslandi í þennan skóla, annar frá félagi 
innan BSRB og hinn frá félagi innan ASÍ. 

Skilyrði fyrir þátttöku eru þau að geta 
talað og skilið bæði ensku og eitt norð-
urlandamál og að vera virkur í starfi 
stéttarfélags síns. 

Haldnir voru þrír undirbúningsfundir 
hér heima. Á þeim fyrsta hitti ég tilvonandi 
samnemanda minn, Dagnýju Aradóttur 
Pind sem er lögfræðingur Rafiðnaðar-
sambandsins. Á þessum fundum hittum 
við ýmsa aðila sem tengjast skólanum og 
Alþjóðavinnumálastofnuninni, sem og 
nemendur fyrra árs.

Fyrri hluti námsins í Sví-
þjóð

Þar með var okkur ekkert að vanbúnaði 
til að hefja námið. Fyrsti hluti þess fór fram 
á  Runö kursgård, sem er fræðslusetur rétt 
utan við Stokkhólm, dagana 14.–17. apríl. 
Þar hittust allir nemendurnir sem í ár voru 
28 manns; 9 Svíar, 8 Norðmenn, 5 Danir, 4 
Finnar og 2 Íslendingar. Skólastjórinn var 
Mervi Ylitalo frá Finnlandi og kennarinn 
Peter Waldorf frá Danmörku.

Á Runö var okkur kennt ítarlega um 
Aljóðavinnumálastofnunina og þingið, 
hvernig það er uppbyggt, hvaða nefndir 
yrðu starfandi á þinginu í ár og hvert væri 
verksvið þeirra. Við þurftum að mynda 
hópa og velja okkur nefnd til að fylgjast 
með. Við vorum níu sem höfðum mestan 
áhuga á að fylgjast með CAS nefndinni 
(Committee on the Application of 
Standards), en sú nefnd hefur það hlutverk 
að fjalla um brot á alþjóðasamþykktum. 
Við ákváðum að skipta okkur í þrjá hópa, 
þrír í hverjum og að hver hópur tæki fyrir 
ákveðinn heimshluta. Ég myndaði hóp 

með tveimur sænskum konum, Helen og 
My, og völdum við að fylgjast með þeim 
málum sem vörðuðu Afríkuríki.

Það komu gestir og fluttu fyrirlestra, við 
eyddum heilum degi með Jens Erik Ohrt, 
frá danska LO (sambærilegt við ASÍ) sem 
er fulltrúi danskra launþega og situr í stjórn 
ILO (Governing Body). Einnig heimsótti 
okkur nemendafulltrúi fyrra árs, og fór yfir 
praktíska hluti og gaf góð ráð.

Allir þátttakendur kynntu uppbyggingu 
launþegasamtaka í eigin landi, við Dagný 
fluttum þannig stutta kynningu á BSRB og 
ASÍ.

Á Runö gistu allir í sérherbergjum, en nú 
þurftum við að velja okkur herbergisfélaga 
fyrir Genfardvölina. Ýmsar skemmtilegar 
æfingar og verkefni voru lögð fyrir til að 
auðvelda okkur að kynnast vel, þannig að 
síður kæmu upp árekstrar í þeirri þriggja 
vikna sambúð sem framundan var. Tvö 
skilyrði voru sett; herbergisfélaginn mátti 

ekki vera frá sama landi, enda eitt af mark-
miðum skólans að efla tungumálaskilning, 
og ekki mátti herbergisfélaginn heldur vera 
í sama vinnuhópi. Það getur jú reynt á að 
vinna með einhverjum allan daginn og gista 
með sama aðila. Allir fundu að lokum félaga 
sem þeir töldu sig geta búið með, minn her-
bergisfélagi varð finnsk kona sem heitir Sini. 

Að lokum fengum við heimaverkefni, 
sem við áttum að vinna í hópunum okkar 
í gegnum samskipti á netinu, á þeim tíma 
þar til við færum til Genfar. Við áttum að 
leita að upplýsingum um hvaða samþykktir 
og tilmæli Alþjóðavinnumálastofnunar-
innar væru fullgilt í okkar löndum og 
hvernig starfseminni væri háttað. Ég 
komst að því í þessari vinnu minni að 
Alþjóðavinnumálastofnunin (sem er ein af 
undirstofnunum Sameinuðu þjóðanna) er 
fyrsta alþjóðastofnunin sem Ísland gerðist 
aðili að, eftir stofnun lýðveldisins, en aðild 
Íslands var samþykkt á ILC ráðstefnunni 
í Paris, 19. október 1945. Ísland fullgilti 
fyrstu alþjóðasamþykkt ILO árið 1950, það 
var samþykktin um félagafrelsi, og hefur 
í dag fullgilt 22 samþykktir, þar á meðal 
allar 8 grundvallarsamþykktirnar.

My, Jakobína og Helén með Marc Lemans  talsmanni launþega í CAS nefndinni.

Ég myndaði hóp með  
tveimur sænskum konum
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Þessi 28 manna hópur, og kennararnir 
náðu ótrúlega vel saman strax á Runö, og 
kvöddumst við öll með tilhlökkun um að 
hittast aftur.

Alþjóðavinnumálaþingið
Fimmtudaginn 26. maí hófst svo ævin-

týrið, þegar haldið var til Genfar. Við 
hittumst öll á Kastrup flugvelli og flugum 
saman þaðan til Genfar. Við komum okkur 
fyrir á Hotel Drake, í miðborginni, og fórum 
svo saman út að borða í boði skólans.

Föstudeginum og laugardeginum var 
varið í skoðunarferðir. Við skoðuðum 
borgina, með leiðsögumanni, og héldum 
síðan í byggingu Sameinuðu þjóðanna 
í Genf, en stór hluti þingsins sem við 
ætluðum að sækja átti að fara fram þar. Við 
fengum skoðunarferð um húsið með leið-
sögumanni, sem fræddi okkur um sögu 
þess og ýmsa atburði sem þar höfðu átt 
sér stað. Einnig skoðuðum við byggingu 
Alþjóðavinnumálastofnunarinnar, salinn 
sem við höfðum til afnota til fundarhalda 
og fyrirlestra meðan á þinginu stóð og 
aðra fundarsali. Þingið og nefndavinnan 
fór fram í þessum tveimur byggingum.

Á sunnudeginum var svo fyrsti fundur 
í „Workers group“ (launþegahópnum), 
en á þinginu á hver þeirra 187 þjóða sem 
eiga aðild, einn fulltrúa launþega, einn 
fulltrúa atvinnurekenda og tvo fulltrúa 
ríkisstjórnar. Það var skyldumæting fyrir 
nemendur Genfarskólans á alla fundi laun-
þegahópsins, en þeir voru kl. 9, annan 
hvern dag. 

Á mánudeginum var svo þingsetning og 
nefndavinna hófst. Næstu tvær vikurnar 
fylgdumst við með öllum fundum í okkar 
nefndum, þeir voru mislangir og erfiðir, 
sumar nefndir voru að störfum fram yfir 
miðnætti stöku sinnum. Hóparnir skráðu 
það sem fram fór, og unnu verkefni úr frá því.

CAS nefndin fjallaði um 24 ríki sem 
tilkynnt höfðu verið fyrir brot á sam-
þykktum ILO. Þar af voru sex Afríkuríki 
og valdi minn hópur  tvö þeirra til að fjalla 
um í verkefninu. Það voru Madagaskar, 
sem var ásakað um brot á samþykkt nr. 182 
um barnaþrælkun í sinni verstu mynd, og 
Swaziland fyrir brot á samþykkt nr. 87 um 
félagafrelsi og verndun þess.

Eftir að þinginu var slitið tókum við 
saman föggur okkar og fluttum til Rolle sem 
er lítill bær við Genfarvatnið. Þar eyddum 
við nokkrum dögum í fallegu umhverfi 
við að leggja lokahönd á verkefnin okkar, 
kynna þau fyrir hinum hópunum og að 
lokum var haldið lokahóf þar sem við 
útskrifuðumst formlega úr skólanum. 

Námið í Genfarskólanum var mér 
ógleymanleg upplifun og er ég óend-

anlega þakklát Sjúkraliðafélagi Íslands 
fyrir að hafa gefið mér þetta tækifæri 
til að víkka sjóndeildarhring minn, og 
kynnast aðstæðum launþega um allan 
heim sem víða eru bágbornar.

Skýrslur nemenda skólans má lesa á 
netinu:

http://geneveskolan.org/index.php/
sv/rapporter

Skemmtilegt myndband sem norskur 
skólafélagi minn gerði má finna á youtube.
com undir nafninu Geneve skolen 2016. 

Jakobína Rut Daníelsdóttir

Hópurinn við fánaborg ILO í Genf.

Unnið að verkefnum í skólanum.

Útskriftin úr Genfarskólanum.
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Lýðheilsuvísar eftir heilbrigðisumdæmum

Munur á lýðheilsu
eftir landshlutum

Embætti landlæknis hefur birt lýð-
heilsuvísa eftir heilbrigðisumdæmum, 
en það er liður í því að veita yfirsýn yfir 
lýðheilsu í hverju umdæmi fyrir sig 
í samanburði við landið í heild. Lýð-
heilsuvísunum er ætlað að auðvelda 
heilbrigðisþjónustu að greina stöðuna í 
sínu umdæmi, finna styrkleika og veik-
leika og skilja þarfir íbúanna þannig 
að þau geti unnið saman að því að bæta 
heilsu og líðan.

Í samantekt landlæknis segir að heilsa og 
líðan geti verið breytileg eftir þáttum sem 
ekki er hægt að breyta, s.s. aldri, kyni og 
erfðafræðilegum þáttum, en einnig þáttum 
sem hafa má áhrif á. Þar má nefna lifnað-
arhætti á borð við áfengis- og tóbaksneyslu, 
mataræði og hreyfingu, samskipti við fjöl-
skyldu og vini auk lífsskilyrða eins og 
menntun, atvinnu, húsnæði, heilbrigðis- og 
félagsþjónustu. Þessir þættir geta ýmist 
stuðlað að betri heilsu eða aukið líkur á 
sjúkdómum. Aðgerðir sem stuðla að bættu 
vinnuumhverfi og skólaumhverfi geta 
stuðlað að betri heilsu og líðan og dregið 
úr ójöfnuði.

Ójöfnuður
Svæðisbundinn munur á heilsu, líðan og 

áhrifaþáttum þeirra er þekktur um allan 
heim. Almennt er lítið vitað um svæðis-
bundinn mun á heilsu og líðan á Íslandi 
en þó benda rannsóknir til þess að einhver 
mismunur sé til staðar. Til að draga sem 
mest úr svæðisbundnum mun á heilsu 
og líðan þarf að fylgjast með mælingum 
sem gefa þennan mun til kynna og miðla 
upplýsingunum til þeirra sem starfa á vett-
vangi. Stýrihópar Heilsueflandi samfélags 
og Heilsueflandi skóla geta þannig nýtt sér 
lýðheilsuvísa til að setja fram áætlun sem 
miðar að því að efla þá þætti sem þeir vilja 
leggja áherslu á.

Mikil vinna liggur að baki vali og útfærslu 
á svæðisbundnum lýðheilsuvísum embætt-
isins. Við valið var sjónum fyrst og fremst 
beint að þeim áhrifaþáttum heilsu og 
líðanar sem fela í sér tækifæri til heilsuefl-

ingar og forvarna. Þá var einnig leitast við 
að draga fram þætti í sjúkdómabyrði sem 
mikilvægt er að heilbrigðisþjónusta hvers 
umdæmis geri sér grein fyrir og bregðist 
við eftir föngum. Sérstaklega var horft til 
alþjóðlegra staðlaðra mælikvarða sem sýnt 
hefur verið fram á með rannsóknum að hafi 
til að bera áreiðanleika og réttmæti.

Höfuðborgarsvæðið – fleiri 
hjóla eða ganga

Hér koma nokkur dæmi um lýðheilsu-
vísa á höfuðborgarsvæðinu þar sem tölur 
eru frábrugðnar tölum fyrir landið í heild: 
• Hærra hlutfall barna í 8.–10. bekk með 

hæstu gildi á vellíðanarkvarða.
• Færri fullorðnir meta líkamlega heilsu 

sína sæmilega/lélega.
• Tíðni sykursýkislyfjanotkunar er lægri.
• Hlutfallslega fleiri framhaldsskólanemar 

prófuðu kannabis sl. 12 mánuði.
• Hlutfallslega færri fullorðnir nota virkan 

ferðamáta til vinnu/skóla.
• Tíðni sýklalyfjanotkunar meðal barna 

undir 5 ára er hærri.

Vesturland – minna einelti 
barna

Ýmsar tölur um lýðheilsu á Vesturlandi 
eru frábrugðnar tölum fyrir landið í heild: 
• Hlutfallslega fleiri fullorðnir nota virkan 

ferðamáta til vinnu/skóla.
• Hlutfallslega færri börn í 6. bekk urðu 

fyrir einelti.
• Hlutfallslega færri framhaldsskólanemar 

prófuðu kannabis sl. 12 mánuði.
• Hlutfallslega færri fullorðnir neyta 

ávaxta og grænmetis.
• Hlutfallslega fleiri framhaldsskólanemar 

drekka gosdrykki daglega.
• Lægra hlutfall barna í 10. bekk hreyfir 

sig samkvæmt ráðleggingum.

Vestfirðir – meiri sýklalyfja-
notkun

Nokkur dæmi um lýðheilsu þar sem 
tölur fyrir Vestfirði eru frábrugðnar tölum 
fyrir landið í heild: 
• Lægri tíðni ölvunardrykkju meðal fram-

haldsskólanema.
• Tíðni sýklalyfjanotkunar meðal barna 

undir 5 ára er lægri.
• Hærra hlutfall kvenna skilar sér í brjósta-

myndatöku.
• Lægra hlutfall barna í 8.–10. bekk er með 

hæstu gildi á vellíðanarkvarða.
• Hlutfallslega færri fullorðnir neyta 

ávaxta og grænmetis.
• Tíðni sykursýkislyfjanotkunar er hærri.

Svæðisbundinn munur á 
heilsu, líðan og áhrifaþátt-
um þeirra er þekktur um 

allan heim

Á Suðurlandi er nýgengni krabbameina lægri. Myndin er af sjúkrahúsinu á Selfossi.



SJÚKRALIÐINN DESEMBER 2016  29

H E I L B R I G Ð I S K E R F I Ð

Norðurland – meiri streita
Lýðheilsuvísar fyrir Norðurland eru 

einkum að eftirfarandi leyti öðruvísi en 
tölur fyrir landið í heild:
• Lægri tíðni ölvunardrykkju fullorðinna.
• Hlutfallslega færri framhaldsskólanemar 

drekka gosdrykki daglega.
• Tíðni sýklalyfjanotkunar meðal barna 

undir 5 ára er lægri.
• Hlutfallslega fleiri fullorðnir meta lík-

amlega heilsu sína slæma.
• Lægra hlutfall barna í 8.–10. bekk er með 

hæstu gildi á vellíðanarkvarða.
• Hlutfallslega fleiri fullorðnir með hæstu 

gildi á streitukvarða.

Austurland – lægri tíðni 
sýklalyfjanotkunar

Helstu dæmi um lýðheilsuvísa þar sem 
tölur fyrir Austurland eru frábrugðnar 
tölum fyrir landið í heild:
• Hlutfallslega færri framhaldsskólanemar 

prófuðu kannabis sl. 12 mánuði.
• Lægri tíðni sýklalyfjanotkunar meðal 

barna undir 5 ára.
• Hærra hlutfall í leghálskrabbameins-

skoðun.
• Lægra hlutfall fullorðinna með hæstu 

gildi á vellíðanarkvarða.
• Hærri tíðni ölvunadrykkju meðal fram-

haldsskólanema.
• Hlutfallslega fleiri aldraðir á biðlista 

eftir hjúkrunarrými.

Suðurland – lægra nýgengi 
krabbameina

Nokkur dæmi um lýðheilsuvísa þar 
sem tölur fyrir Suðurland eru frábrugðnar 
tölum fyrir landið í heild:

Heilsa og líðan getur verið 
breytileg eftir þáttum sem 

ekki er hægt að breyta

Á Vestfjörðum skilar hærra hlutfall kvenna sér í brjóstamyndatöku.

Á Austurlandi eru hlutfallslega fleiri aldraðir á biðlista eftir hjúkrunarrými.

• Nýgengi krabbameina lægra.
• Færri aldraðir á biðlista eftir hjúkrunar-

rýmum.
• Hlutfallslega færri framhaldsskólanemar 

prófuðu kannabis sl. 12 mánuði.
• Hlutfallslega fleiri eiga erfitt með að ná 

endum saman.
• Hlutfallslega færri fullorðnir bursta 

tennurnar tvisvar eða oftar á dag.
• Langvinnir neðri öndunarfærasjúk-

dómar virðast algengari miðað við 
sjúkrahúsainnlagnir.

Suðurnes – fleiri reykja dag-
lega

Á Suðurnesjum eru lýðheilsuvísar frá-
brugðnar tölum fyrir landið í heild sem hér 
segir: 
• Hærra hlutfall fullorðinna með hæsta 

gildi á hamingjukvarða.
• Hærra hlutfall barna í 10. bekk hreyfir 

sig samkvæmt ráðleggingum.
• Lægri tíðni ölvunardrykkju fullorðinna.
• Hlutfallslega fleiri fullorðnir meta 

andlega heilsu sína slæma.
• Hlutfallslega fleiri fullorðnir reykja 

daglega.
• Hlutfallslega færri konur skila sér í 

leghálskrabbameinsskoðun og brjósta-
myndatöku.
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Endurskoðuð kröfulýsing fyrir hjúkrunarheimilin

Skal vera góður og
skapandi vinnustaður

„Hjúkrunarheimili skal einnig vera 
góður, heimilislegur og skapandi vinnu-
staður fyrir þá sem þar vinna og þátttaka 
í þverfaglegu starfi skal vera einn af 
hornsteinum þjónustunnar,“ segir í 
endurskoðaðri útgáfu af kröfulýsingu 
Velferðarráðuneytisins fyrir hjúkrunar-
rými og dvalarrými sem gefin var út í 
september síðastliðnum.

Í kröfulýsingunni er á einum stað vitnað 
til reglugerðar frá árinu 2007 um eftirlit 
Landlæknis með rekstri heilbrigðisþjón-
ustu og faglegar lágmarkskröfur, en þar 
er fjallað um „faglegar lágmarkskröfur 
til reksturs heilbrigðisþjónustu.“ Í elleftu 
grein þessarar reglugerðar eru eftirfar-
andi fyrirmæli landlæknis um mönnun á 
slíkum stofnunum:

„11. gr. Mönnun. Við veitingu heilbrigðis-
þjónustu af tiltekinni tegund skal þess gætt 
að einungis heilbrigðisstarfsmenn sem hafa 
til þess starfsleyfi veiti þjónustuna. Fjöldi 
heilbrigðisstarfsmanna skal taka mið af 
umfangi og eðli þjónustunnar og aðstæðum 
hverju sinni.“

Í nýju kröfulýsingunni er hins vegar 
tekið fram að rekstraraðili skuli „tryggja 
að starfsemin sé ætíð mönnuð nægilega 
mörgum faglærðum og ófaglærðum 
starfsmönnum svo hægt sé að veita þá 
þjónustu sem skilgreind er í þessari kröfu-
lýsingu.“

Kröfur um starfsmanna-
stefnu

Helstu kröfur um starfsmannastefnu á 
hjúkrunarheimilum eru nánar skilgreindar 
sem hér segir í kröfulýsingu ráðuneytisins:

Rekstraraðili skal hafa skilgreinda og 
virka starfsmannastefnu. Breytingar í 
hópi þeirra starfsmanna sem veita íbúum 
persónulega þjónustu skulu kynntar þeim 
íbúum sem hlut eiga að máli með eins 
góðum fyrirvara og kostur er.

Rekstraraðili skal tryggja að allir sem 
inna af hendi sérhæft starf í starfseminni 
hafi viðeigandi starfsleyfi (löggildingu) í 
samræmi við lög og reglugerðir.

Þá er einnig gerð krafa um að rekstrar-

aðili ákvarði nauðsynlega hæfni þeirra 
sem sinna störfum sem ekki krefjast 
starfsleyfis, veiti þjálfun eða geri aðrar ráð-
stafanir til að mæta þessum hæfniskröfum 
og meti árangur þeirra ráðstafana sem 
gripið er til.

Einnig skal rekstraraðili tryggja að 
starfsmenn geri sér grein fyrir þýðingu og 
mikilvægi þess sem þeir gera og á hvern 

hátt þeir stuðla að því að gæðamark-
miðum sé náð.

Gerð er krafa um að allir þeir starfsmenn 
sem veita íbúum persónulega þjónustu tali 
og skilji íslensku. Rekstraraðili skal tryggja 
íbúa, sem ekki talar íslensku eða notar 
táknmál, túlkun á upplýsingum skv. 5. gr. 
laga nr. 74/1997, um réttindi sjúklinga.

Rekstraraðili skal halda starfsmanna-
skrá og hafa gögn um starfsleyfi þeirra 
sem gegna starfsleyfisskyldum störfum, 
auk upplýsinga um menntun, reynslu og 
þjálfun allra sem gegna þar störfum. 

Rekstraraðili sér starfsmönnum fyrir 
þjálfun og símenntun.

Nýir starfsmenn skulu, í samræmi við 
störf þeirra og starfslýsingar, fá þjálfun og 
handleiðslu á vettvangi í því verklagi sem 
þeim er ætlað að fylgja.

Rekstraraðili skipuleggur og gerir 

Hjúkrunarheimili skal búa íbúum vistlegt heimili þar sem mannréttindi, mannúð og virðing er í 
heiðri höfð.

Við veitingu heilbrigðis- 
þjónustu af tiltekinni 

tegund skal þess gætt að 
einungis heilbrigðisstarfs-

menn sem hafa til þess 
starfsleyfi veiti þjónustuna
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áætlun um símenntun starfsmanna og 
framfylgir henni.

Rekstraraðili ber ábyrgð á því að þeir 
starfsmenn sem gera RAI-mat séu til þess 
hæfir og að RAI-mat sé áreiðanlegt.

Hugmyndafræðin
Hlutverk hjúkrunarheimilis er að búa 

einstaklingum, sem ekki geta dvalið á 
eigin heimili með viðeigandi stuðningi, 
dvöl og aðstoð við athafnir daglegs lífs 
og veita þeim viðeigandi heilbrigðis- og 
félagsþjónustu, segir í kröfulýsingunni.

Hugmyndafræði hjúkrunarheimilis skal 
taka mið af eftirtöldum þáttum: 

Að búa íbúum vistlegt heimili þar sem 
mannréttindi, mannúð og virðing er í 
heiðri höfð.

Að skapa íbúum öryggi með viðeigandi 
félagslegum og heilsufarslegum stuðningi.

Að veita íbúum alla nauðsynlega 
hjúkrun, umönnun og læknishjálp.

Að styðja og styrkja sjálfsmynd og sjálf-
ræði íbúa.

Stuðningur við einstaklinginn skal miða 
að því að viðhalda getu hans og virkni 
eins og kostur er með hans eigin þátttöku, 
hjúkrun, aðhlynningu, þjálfun, læknis-
hjálp og hjálpartækjum og aðstoða hann 
við að takast á við breyttar aðstæður.

Ávallt skal haft í huga að um er að ræða 
heimili fólks. Herbergi/íbúð íbúans er 
heimili hans. Starfsmenn skulu hafa góða 
yfirsýn yfir þarfir og óskir hvers og eins 
og skipuleggja þjónustuna með tilliti til 
persónulegra aðstæðna einstaklinga.

Áhersla skal lögð á að íbúi fái haldið 
reisn sinni og myndugleika eftir því sem 
aðstæður framast leyfa og skal honum 
sýnd full kurteisi og viðeigandi nærgætni. 
Samskipti og upplýsingagjöf til íbúa og 
aðstandenda skulu sitja í fyrirrúmi og milli 
íbúans og starfsfólks skal ríkja jákvætt og 
skilningsríkt samstarf.

Stjórnendur skulu leggja sig fram um 
að fylgjast með þróun innan öldrunar-
þjónustu og þjónustu við langveika 
einstaklinga og breyttum aðstæðum á 
þessum vettvangi í samfélaginu og leitast 
við að fylgja nýjungum sem eiga sér stað 
varðandi umönnun á hjúkrunarheimilum. 
Viðmót starfsmanna og vinnubrögð skulu 
vera með þeim hætti að sjálfsákvörðunar-
réttur íbúa sé virtur.

Rekstraraðili skal sérstaklega kynna 
hverjum íbúa og aðstandendum hans 
heimilið, ímynd þess og áherslur. Upplýsa 
skal hvaða þjónusta er veitt, hvernig hún 
er skipulögð og hvernig gæði hennar eru 
tryggð. Samstarf skal haft við aðstand-

endur um aðlögun íbúa að nýjum 
aðstæðum þar sem áhersla er lögð á að 
hann missi ekki tengsl og njóti áfram 
samvista við þá eins og kostur er. Einnig 
skal tryggt að aðstandendur geti, líkt og 
áður, tekið þátt í daglegum athöfnum íbúa 
og veitt honum aðstoð og stuðning.

Þegar íbúi er fluttur inn á heimilið 
skal rekstraraðili koma á reglubundnum 
fjölskyldufundum með honum og 
aðstandendum ekki sjaldnar en einu sinni 
á ári þann tíma sem íbúi dvelur á heim-
ilinu. Þessir fundir skulu vera vettvangur 
fyrir miðlun upplýsinga varðandi íbúann 
og til að hafa samráð um umönnun hans. 
Ákvarðanir og niðurstaða fjölskyldufunda 
eru hluti af sjúkraskrá.

Hjúkrun og læknisþjónusta
Rekstraraðili skal veita íbúa hjúkrun 

og aðhlynningu allan sólarhringinn alla 
daga ársins og skal hjúkrunarfræðingur 
vera ábyrgur fyrir hverri vakt. Hjúkr-
unarfræðingur skal í samráði við íbúa, 
sjúkraliða og annað samstarfsfólk meta, 
skipuleggja og stjórna hjúkrunarþjónustu 
fyrir sérhvern íbúa í samráði við íbúann 
sjálfan og fjölskyldu hans. Hjúkrunar-
fræðingurinn beitir gagnreyndri þekkingu 
við meðferð íbúans og skal bregðast við 
heilbrigðisvandamálum, greina hjúkr-
unarþarfir, forgangsraða þeim, skipuleggja 
hjúkrun og framkvæma og meta árangur 
hennar. Samfellu í hjúkrun skal tryggja 

með faglegum vinnubrögðum og kerfis-
bundinni hjúkrunarskráningu. Gera skal 
einstaklingshæfða áætlun fyrir sérhvern 
íbúa og framfylgja henni. Við áætlunar-
gerðina skal m.a. stuðst við niðurstöður 
RAI-mats á heilsufari og hjúkrunarþörf 
einstaklings. 

Íbúum á hjúkrunarheimilum skal séð 
fyrir nauðsynlegri læknisþjónustu. Læknar 
sem sinna íbúum hjúkrunarheimila 
bera faglega ábyrgð á því að íbúar njóti 
þeirrar læknisþjónustu sem þeir þarfnast. 
Þeir sinna reglubundnu eftirliti, greina 
og meðhöndla bráðavanda, fylgja eftir 
langvinnum sjúkdómum, líknar- og 
lífslokameðferð, fötlun og færniskerðingu. 
Læknir skilgreinir markmið meðferðar í 
samvinnu við íbúa og aðstandendur og 
beitir gagnreyndri þekkingu við meðferð 
sjúkdóma og lyfjanotkun íbúa. Læknir 
metur þörf fyrir læknisfræðilega sér-
fræðiþjónustu utan heimilisins og hefur 
milligöngu um hana ef þörf krefur. Læknir 
þarf að vera tiltækur til að meta ástand 
íbúa brátt þegar þörf er á eða vísa annað ef 
við á. Læknir hefur þekkingu á RAI-mæli-
tækinu og getur nýtt sér þær upplýsingar 
sem það gefur. Teymisvinna með hjúkr-
unarfræðingum og öðrum starfsstéttum er 
forsenda góðrar læknisþjónustu á hjúkr-
unarheimili.

Mikilvægt er að rekstraraðili setji sér 
stefnu um tannhirðu og tannlækningar. 
Rekstraraðili skal sjá til þess að íbúar fái 
nauðsynlega tannlæknaþjónustu.

Íbúar hjúkrunarheimila skulu eiga kost 
á endurhæfingu og þjálfun til að endur-
heimta og/eða viðhalda hreyfifærni og 
vitrænni getu. Endurhæfingu skal byggja 
á faglegu mati með það að markmiði að 
auka lífsgæði, koma í veg fyrir ótímabæra 
hrörnun, aukna lyfjanotkun og hjúkrunar-

Íbúar hjúkrunarheimila skulu njóta öryggis og mannréttinda.

Stuðningur við einstak-
linginn skal miða að því að 

viðhalda getu hans og virkni 
eins og kostur er
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þörf og endurinnlagnir á sjúkrahús.
Íbúar á hjúkrunarheimili skulu eiga kost 

á þjálfun til að viðhalda og auka hreyfi-
færni og vitræna getu og draga úr verkjum. 
Einnig skulu þeir eiga kost á endurhæf-
ingu til að endurheimta fyrri færni eftir 
veikindi og áföll. Endurhæfing/þjálfun 
skal vera á ábyrgð sjúkraþjálfara, iðju-
þjálfa og talmeinafræðinga eftir atvikum 
og árangur metinn með reglubundnum 
hætti.

Íbúar á hjúkrunarheimilum skulu eiga 
kost á heilsueflandi þjálfun sem felur í 
sér almennt styrkjandi og heilsubætandi 
þjónustu til að viðhalda og auka getu íbúa 
í daglegu lífi eins og heilsa íbúans leyfir. 
Heilsueflandi þjálfun getur verið veitt af 
öðrum en sérhæfðum þjálfurum. 

Virkni og félagsstarf
Íbúum skal standa til boða félagsstarf 

og tómstundaiðja sem stuðlar að virkni og 
auknum lífsgæðum. Íbúar skulu eiga þess 
kost að sækja virknistarf og þjálfun utan 
heimiliseiningar sinnar. Jafnframt skal 
leitast við að gefa kost á ferðum út í samfé-
lagið á eigin kostnað íbúa svo komið verði 
til móts við þarfir sem flestra til félags-
legra samskipta og samveru. Auk þess 
skulu þeir eiga kost á aðgengi að svæði 
til útiveru með aðstoð starfsfólks og/eða 
aðstandenda. Félagsstarf skal taka mið af 
óskum og líðan einstaklingsins á hverjum 
tíma.

Æskilegt er að boðið sé upp á trúar-
legar athafnir með reglulegu millibili og 
sálgæsla skal standa íbúum til boða sé 
þess óskað sem og stuðningur við aðstand-
endur og starfsfólk. 

Hjúkrunarheimili skulu leggja áherslu 
á að umhverfi máltíða sé heimilislegt 
og hlýlegt. Í matsal skal vera auðvelt að 
athafna sig með göngugrindur og hjóla-
stóla og í aðbúnaði á herbergjum/íbúðum 
skal gera ráð fyrir að færa þurfi íbúum 
mat í rúmið og veita þeim þar þá aðstoð 
sem þeir þurfa til að matast þegar svo ber 
undir.

Rekstraraðili skal sjá íbúum fyrir fullu 
fæði og aðstöðu til að matast á heimilinu. 
Fullt fæði telst vera morgunverður, hádeg-
isverður, eftirmiðdagskaffi, kvöldverður 
og kvöldhressing. Að minnsta kosti ein 
máltíð, annað hvort hádegisverður eða 
kvöldverður, skal vera heit máltíð. Tími 
milli matmála, frá morgni til kvölds, skal 
að jafnaði ekki vera lengri en 3–4 klst. og 
tíminn frá kvöldhressingu til morgun-
verðar skal ekki vera lengri en 11 klst. 

Yfirumsjón með framleiðslu fæðis skal 

vera í höndum næringarrekstrarfræðings, 
sbr. reglugerð nr. 1108/2012, um menntun, 
réttindi og skyldur næringarrekstrar-
fræðinga og skilyrði til að hljóta starfsleyfi, 
eða aðila með sambærilega menntun.

Öryggi og eftirlit 
Íbúar skulu njóta öryggis og mann-

réttinda. Ávallt skal hafa í huga að um 
er að ræða heimili fólks. Herbergi/íbúð 
er heimili íbúans og ber starfsmönnum 
að virða friðhelgi þess, að svo miklu leyti 
sem heilsufar hans leyfir og svo fremi að 
öryggi hans sé tryggt.

Notkun fjötra skal aldrei vera ákvörðun 
eins starfsmanns. Áður en fjötrar eru 
notaðir skal leita allra annarra leiða til að 
tryggja öryggi íbúans og leita skal eftir 
sérfræðiráðgjöf/samráði hjá fagstéttum 
stofnunarinnar. Ávallt skal fá samþykki 
íbúans og/eða aðstandenda/persónu-
legs talsmanns hans. Ef fjötrar eru notaðir 
skal þess gætt að búnaðurinn sé einungis 
notaður til að tryggja sjálfsbjörg og öryggi 

íbúans og ekki gegn vilja hans. 
Á hjúkrunarheimilum skal gera ráðstaf-

anir til varnar því að íbúi verði fyrir ofbeldi 
af einhverju tagi og/eða fjárhagslegri mis-
notkun.

Rekstraraðili skal gæta öryggis íbúa. 
Með öryggisgæslu er átt við eftirlit með 
umferð almennings um húsnæðið og að 
komið sé í veg fyrir umgang óviðkomandi. 
Rekstraraðili skal setja starfseminni reglur 
til verndar eigum íbúa og gera ráðstaf-
anir svo að þær hverfi ekki eða verði fyrir 
skemmdum.

Hjúkrunarheimilum ber að gera áætlun 
um hvernig rýma á heimilið ef vá steðjar að 
því svo sem vegna eldsvoða, jarðskjálfta, 
eldgoss eða fárviðris. Í rýmingaráætlun 
skulu m.a. vera ákvæði um stjórnun brott-
flutnings, forgangsröðun við rýmingu, 
innköllun starfsfólks, útgönguleiðir og 
búnað. 

Hjúkrunarheimili skulu hafa í gildi 
sýkingarvarnaráætlun fyrir heimilið. 
Áætlunin skal bæði lýsa almennum ráð-
stöfunum sem viðhafðar eru til að tryggja 
íbúum öruggt umhverfi án smithættu og 
einnig sérstökum ráðstöfunum sem gripið 
skal til þegar smithætta skapast, s.s. far-
aldrar sýkinga. Hafa skal skýrar reglur um 
atriði eins og handþvott, vinnuklæðnað, 
hlífðarbúnað, sótthreinsun, sérstaka 
ræstingu húsnæðis og umgengnisreglur 
í samræmi við leiðbeiningar sóttvarnar-
læknis.

Á hjúkrunarheimilum skal 
gera ráðstafanir til varnar 

því að íbúi verði fyrir ofbeldi 
af einhverju tagi og/eða fjár-

hagslegri misnotkun

Rekstraraðili hjúkrunarheimilis skal tryggja að allir sem inna af hendi sérhæft starf í starfseminni 
hafi viðeigandi starfsleyfi (löggildingu) í samræmi við lög og reglugerðir.
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Ársskýrsla Deildar sjúkraliða á Norðurlandi eystra

Ár kjarabaráttu
„Í haust hefur svo farið fram kosning 

trúnaðarmanna undir stjórn Guðrúnar  
Ásmundsdóttur. Kosið er á 2ja ára fresti 
en þó ekki á öllum stöðum sama haustið,“ 
sagði Hafdís Dögg Sveinbjarnardóttir, 
formaður Deildar sjúkraliða á Norð-
urlandi eystra, í skýrslu stjórnar til 
aðalfundar sem haldinn var 19. október á 
Akureyri.

Í skýrslunni sagði meðal annars:
Á síðasta aðalfundi voru kosnar í stjórn 

Hafdís formaður, Guðrún Ásdís gjaldkeri, 
Marín ritari, Kristín Helga meðstjórnandi, 
Freydís Anna varaformaður og til vara 
Bryndís Lilja. Stjórnin hefur haft nokkra 
stjórnarfundi á þessu ári og facebook og email 
samskipti. Við fengum Dórótheu Jónsdóttir 
til okkar á aðalfundinn sem var haldin á Hlíð 
19. október. Dóróthea sagði okkur reynslu-
sögu sína af brjóstakrabbameini og kynnti 
fyrir okkur bók sína Bleikur barmur. Einnig 
kom Dóra frá Krabbameinsfélagi Akureyrar 
með gervibrjóst og sýndi okkur hvernig við 
leitum eftir krabbameini í brjóstum, sem var 
mjög nytsamlegt og fróðlegt.

Kjarabaráttan
Síðast ár snerist mikið um kjarabaráttu. 

Þá losnuðu kjarasamningar og mikið var 
um fundarhöld. Byrjað var að reyna að 
semja við ríkið en það gekk ekki vel svo 
sjúkraliðar boðuðu til verkfalls frá 16. 
október. Skrifað var undir 28. október og 
kynningarfundur á nýjum kjarasamning 
var 6. nóvember þar sem Kristín og Gunnar 
Örn komu að sunnan. Félagið og Samtök 
fyrirtækja í velferðarþjónustu skrifuðu 
undir kjarasamning 8. janúar 2016, en í 
þeim samtökum er fjöldi öldrunarstofnana. 
En deilunni við Samband íslenskra sveita-
félaga var vísað til ríkissáttasemjara. 
Skrifað var undir kjarasamning 2. apríl en 
verkfallið átti að hefjast 4. apríl.

Evrópudagur sjúkraliða er 26. nóvember 
og við buðum uppá kaffi og kökur auk 
þess sem við fengum tvær spákonur til 
okkar - þær Jónu Friðriksdóttur sem spáði 
í tarotspil og Aðalheiði Ólafsdóttur sem 
spáði í bolla. Þessi dagur heppnaðist alveg 
ljómandi vel.

Þann 20. desember færði deildin 12 
nýútskrifuðum sjúkraliðum rós og ham-
ingjuóskir frá Sjúkraliðafélaginu.

Við héldum stjórnarfund í febrúar þar 
sem við plönuðum fyrirlestra og fyrir-
hugaða vorferð í samvinnu við NLDV og 
Austurlandsdeild. Í febrúar hélt ég einnig 
fund með trúnaðarmönnum á Hlíð þar 
sem unnið var með starfsmat og starfslýs-
ingu sjúkraliða sem starfa á Hlíð. Við Birna 
frá Fræðslunefnd SLFÍ fórum í VMA og 
kynntum félagið og deildina fyrir sjúkra-
liðanemum. Í þeim hitting reyndi ég að 
nálgast netföng og nöfn svo nemarnir 
kynnist starfi deildarinnar sem fyrst.

Þann 9. mars buðum við upp á fyrirlestur 
með Séra Hildi Eir, en hún kom og kynnti 
bók sína.

Sameiginleg vorferð
Við tókum okkur saman Austurlands-

deild og DSNV og plönuðum vorferð í 
tilefni af 50 ára afmælis SLFÍ og 25 ára 
afmælis deildanna. 3. maí varð fyrir valinu 
og rútan kom frá Sauðárkróki og kom við á 
Akureyri og tók okkur uppí. Við vorum 23 
frá Akureyri og 21 að vestan. Við brunuðum 
á Húsavík, og þar komu Austfirðingar 
einnig með rútu. Við fengum leiðsögn um 
Heilbrigðistofnum Norðurlands á Húsavík 
og um Hvamm og Sjúkrahúsið. Boðið 
var upp á ljúffengar veitingar á Húsavík 
og mjög vel var tekið á móti okkur. Næst 
héldum við til Mývatnsveitar og fórum í 
jarðböðin og enduðum á að borða á Hótel 

Reynihlíð. Þessi ferð var mjög skemmtileg 
í alla staði.

 Fulltrúaþingi SLFÍ fór fram 10. maí í 
félagsaðstöðunni og áttum við 3 fulltrúa. 
Marín var þingforseti.

28. maí færðum við 6 nýútskrifðuðum 
sjúkraliðum rósir og hamingjuóskir frá 
Sjúkraliðafélaginu.

Fundir og ráðstefnur
31. maí var EPN ráðstefna í Reykjavík en 

yfirskrift ráðstefnunnar í ár var tileinkuð 
umfjöllun um sjálfboðaliðastörf í heilbrigðis-
þjónustu. Einnig var fjallað um framtíðarsýn 
þjónustunnar ásamt einkarekstri og ríkis-
rekstri. Þar sem margir sérfræðingar á því 
sviði  fluttu erindi. Og vil ég fagna því að 
nú var ákveðið að styrkja sjúkraliða á lands-
byggðinni til þátttöku á ráðstefnunni, að 
upphæð 10.000 krónur fyrir 250–400 kíló-
metra akstur og 15.000 krónur fyrir akstur 
umfram 400 kílómetra. Fyrir flugfargjöld er 
greitt allt að 15.000 krónur. Því miður komst 
ég ekki á þessa ráðstefnu vegna veikinda. 
Um 140 sjúkraliðar tóku þátt í þingi Evrópu-
sambands sjúkraliða.

Í haust hefur svo farið fram kosning 
trúnaðamanna undir stjórn Guðrúnar  
Ásmundsdóttur. Kosið er á 2ja ára fresti en 
þó ekki á öllum stöðum sama haustið.

13. september fór ég svo suður á Félags-
tjórnarfund en þeir eru 3 á ári. Á þeim 
fundi var  rætt um verklag deilda sem ég 
hugsa að hafi komið til vegna umræðu á 
fyrri fundum um hversu virkar deildarnar 
eru, og hefur það vakið misgóð viðbrögð 
milli deildanna. 

Íslandsmót og framhalds-
nám

Af fræðslumálum er það helst að frétta 
að nú verður Íslandsmótið í Verk- og 
iðngreinum haldið 16.-18. mars 2017 í 
Laugardalshöllinni. Í fyrra kom lið frá 
VMA og þær sigruðu keppnina. Í ár eru 
aðeins 3 lið skráð en við þurfum fleiri lið. 
Þar verður eitt lið frá VMA.

Framhaldsnám í hjúkrun aldraðra og geð-
hjúkrun er núna tilbúið til kennslu í öðrum 
skólum, þ.e. er ekki lengur tilraunaverkefni, 
og ég er búin að ræða við VMA hvort þeir 
telji sig geta tekið þetta nám inn í skólann, en 
hef ekki fengið ákveðið svar ennþá.

Þessi ferð var mjög 
skemmtileg í alla staði

Sjúkraliðar á aðalfundi DSNE.
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Ársskýrsla stjórnar Suðurlandsdeildar 2015–2016

Trúnaðarmenn augu 
og eyru félagsins

„Ég vil þakka öllum sem hafa lagt fram 
vinnu í þágu deildarinnar. Það er mik-
ilvægt og þjappar sjúkraliðum saman. 
Trúnaðarmenn hafa lykilstöðu og eru 
augu og eyru stéttarfélagsins,“ sagði 
Helga S. Sveinsdóttir formaður Suður-
landsdeildar sjúkraliða á aðalfundi 
deildarinnar sem haldinn var í húsnæði 
Skyrgerðarinnar í Hveragerði miðviku-
daginn 2. nóvember síðastliðinn.

Í ársskýrslunni kom meðal annars eftir-
farandi fram um starfsemi deildrinnar:

Starfsár Suðurlandsdeildar hófst með 
aðalfundi 23. nóvember 2015, haldinn í Eld-
húsinu á Selfossi. Fundarstjóri var kosinn 
Margrét Auður Óskarsdóttir. Ekki bárust 
mótframboð við sitjandi formann og var 
hún því sjálfkjörin til næstu tveggja ára. 
Þrír stjórnarmenn áttu að ganga úr stjórn en 
gáfu kost á sér áfram. Þær Kristín Laxdal, 
Kolbrún Jónsdóttir og Margrét Auður Ósk-
arsdóttir. Þetta var samþykkt. Ungliðinn 
Inga Kristín Pétursdóttir er hætt í deildinni 
og flutt af svæðinu, í hennar stað var kosin 
Aldís Þórunn Bjarnadóttir. Við þökkum 
Ingu Kristínu fyrir setu í stjórn.

Kjörstjórn var óbreytt með þeim Þóru 
Bjarney Jónsóttur, Magneu Valdimarsdóttur 
og Guðbjörgu Stefánsdóttur. Sú nýbreytni 
var að kjósa vinnustað í skemmtinefnd og 
byrjuðu sjúkraliðarnir á HNLFÍ. Á Fulltrúa-
þingið í maí voru kosnar Helga Sveinsdóttir 
og Margrét Auður Óskarsdóttir. Skoðunar-
menn reikninga verða áfram þær Guðrún 
Ágústsdóttir og Ragnheiður Jónsdóttir.

Að loknum fundi flutti Cecilie Björgvins-
dóttir mannauðsstjóri á HSU erindi. Eftir 
matinn áttum við síðan góða stund með 
Heiðdísi Gunnarsdóttur sem tók okkur í 
hláturjóga. 

Formaður hefur sótt þrjá félagsstjórn-
arfundi auk Fulltrúaþingsins í maí og 
trúnaðarráðsfundinn í október. Stjórnin 
hélt fjóra fundi á árinu og notaði sam-
skiptamiðla til að tala saman.

Hornafjörður í deildina
Á Fulltrúaþinginu voru tveir starfs-

menn þingsins frá Suðurlandsdeild. Þær 
Margrét Auður Óskarsdóttir, annar forseti 
þingsins og Guðbjörg Stefánsdóttir, annar 
tveggja þingritara. Á Fulltrúaþinginu voru 
lagabreytingar samþykktar sem fluttu 
Hornafjörð í Suðurlandsdeild. Svæði okkar 
er frá Þorlákshöfn og nú austur á Horna-
fjörð og bættust um 15 sjúkraliðar við 
deildina, þó ekki séu allar að vinna við 
fagið. Átta sjúkraliðanemar eru þar núna.

EPN var með aðalfund sinn á Íslandi að 
þessu sinni og hélt ráðstefnu í tengslum 
við hann 31. maí. Ráðstefnan var opin 
öllum sjúkraliðum auk þeirra sem komu 
erlendis frá. Sjúkraliðafélagið skipulagði 
ráðstefnuna og tókst mjög vel til, skemmti-
legir og fróðlegir fyrirlestrar. 

Fræðslunetið hélt góð námskeið að vanda 
og voru þau vel sótt. Suðurlandsdeildin er 
stofnaðili í Fræðslunetinu og var formaður 
boðaður af verkalýðsfélögunum á einn 
fund þar sem beiðni Háskólafélags Suður-
lands um formlegar samningaviðræður var 
rædd. Síðar á stjórnarfundi Fræðslunetsins 
var niðurstaða allra stjórnarmanna að 
samþykkja ekki formlegar sameiningarvið-
ræður að svo stöddu.

FSU útskrifaði þrjá sjúkraliða á haustönn 
og aðra þrjá á vorönn. Flottir sjúkraliðar 
og alltaf jafn hátíðlegt að færa þeim rós og 
möppu með lykli frá SLFÍ.

Gengið var frá stofnanasamningi í lok 
nóvember þar sem HSU á Suðurlandi og 
Vestmannaeyjum voru sameinaðir. Þeir 
sem eru á samningi hjá ríkinu eiga von á 
útdeilingu úr potti sem fer á þá sem eru 
neðstir í launatöflunni. Verður farið fljót-
lega í að vinna þetta en verið var að bíða 
eftir að LSH lyki sínum samningi og þetta 
verður afturvirkt frá 1. júní 2016.  

Eins og undanfarin ár höfum við átt 
kost á að fara með í ferðalag sem Reykja-
víkurdeildin skipuleggur ásamt nokkrum 
öðrum deildum. Í ágúst var farið að skoða 
Snæfellsnes og fóru fjórir sjúkraliðar héðan 
með í ferðina. Frábær ferð sem 100 sjúkra-
liðar tóku þátt í.

Afmæli og Evrópudagur
Sjúkraliðafélag Íslands á 50 ára afmæli 

í ár. 18. nóvember næstkomandi verður 
haldið upp á þetta með ráðstefnu sem 
hefur yfirskriftina „Sjúkraliðar hér og þar. 
Fjölbreytni starfa og faglegur metnaður.“ 
Eftir ráðstefnuna verður opið hús þar sem 
ráðstefnugestir og aðrir boðsgestir fagna 
hálfrar aldar afmæli SLFÍ. Formaður hefur 
átt sæti í afmælisnefnd og farið á nær 
vikulega fundi við skipulagningu afmæl-
isins síðustu mánuðina.

Fræðslunetið hélt góð 
námskeið að vanda og 

voru þau vel sótt

Sjúkraliðar á Suðurlandi í kjarabaráttu.
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Ársskýrsla Suðurnesjadeildar sjúkraliða

Enn er óánægja 
með stubbavaktir

Enn er óánægja með stubbavaktir. Búið er 
að taka út 4 tíma stubba en ennþá eru 6 tíma 
stubbar. Nefnd um bókun 10 hefur verið að 
kortleggja stöðuna og mun vinna í því að 
þessir stubbar verði teknir af, sagði Viktoría 
Magnúsdóttir, formaður Suðurnesjadeildar 
sjúkraliða, í ársskýrslu sinni til aðalfundar 
deildarinnar, en hann var haldinn á Heil-
brigðisstofnun Suðurnesja fimmtudaginn 
17. október síðastliðinn.

Í skýrslu Viktoríu kom eftirfarandi fram um 
starfsemina á liðnu starfsári:

Aðalfundur deildarinnar var haldin þann 
5. nóvember 2015 í K-húsinu við Hring-
braut í Reykjanesbæ og mætti 31 sjúkraliði á 
þann fund. Fundarstjóri var Ólafía Guðrún 
Bragadóttir og fundarritari Lilja Högna-
dóttir. Gengið var til dagsskrár. Ingibjörg 
Þorsteinsdóttir gekk úr stjórn og Matthildur 
Ólöf Guðmundsdóttir gekk í stjórn í hennar 
stað. Lögð var fram fjárhagsáætlun og hún 
samþykkt. Endurskoðendur voru Valdís 
Þórarinsdóttir og Erla Sigurðardóttir sem 
skoðunarmenn fyrir árin 2014-2016.

Margir fundir
Á síðasta starfsári voru haldnir 7 stjórn-

arfundir og á fyrsta stjórnarfundi þann 3. 
desember 2015 skipti stjórnin með sér verkum. 
Ákveðið var að Ólafía Guðrún Bragadóttir 
yrði áfram varaformaður, Ingibjörg Anna 
Bjarnadóttir gjaldkeri, Matthildur Ólöf Guð-
mundsdóttir ritari, Ása K. Þórðardóttir 
meðstjórnandi og Brynja Hafsteinsdóttir vara-
maður.

Helstu verkefni þetta árið fyrir utan stjórn-
arfundi voru þessi:

Viktoría Magnúsdóttir og Ingibjörg Anna 
Bjarnadóttir sátu árlegt fulltrúaþing SLFÍ 
í maí. Formaður sat 3 félagsstjórnarfundi í 
Reykjavík. Einnig trúnaðarmannaráðsfund og 
fór á Evrópuþing sjúkraliða sem haldið var á 
Grand hótel í vor, en það voru 140 sjúkraliðar 
sem tóku þátt í þinginu.

Formaður situr í nefnd um bókun 10, 
stubbavaktir. Var við útskrift sjúkraliðanema 
hjá FS í maí þar sem 5 sjúkraliðar útskrifuðust, 
og veitti hún þeim viðurkenningu og færði 

þeim blóm. Hélt fund með trúnaðarmönnum 
í Duus húsi og það var vel mætt á þann fund.

Evrópudagur sjúkraliða er 26. nóvember 
ár hvert og hittust 4 sjúkraliðar af öllum 
Suðurnesjum á Kaffi Stefnumót og fengu 
sér kaffi/súkkulaði og köku sem hver og ein 
borgaði sjálf.

Hinn árlegi jólafundur var haldinn í sal á 
Nesvöllum og sáu Selið og Hlévangs skvísur 
um veitingar og skemmtun.

Vorferð var aflýst vegna dræmrar þátttöku.

Góugleði og haustferð
Haldin var Góugleði 3. mars. Við byrjuðum 

á því að fara í OM setrið þar sem Heiðbrá 
Björnsdóttir jógakennari tók á móti okkur og 

fræddi okkur um jóga og hvaðan uppruni 
þess er kominn. Tók hún okkur síðan í heilan 
jógatíma sem var yndislegt. Eftir það var farið 
á Thai þar sem að beið okkar hlaðborð með 
girnilegum réttum.

Reykjavíkurdeild, Suðurlandsdeild og 
Suðurnesjadeild ákváðu að sameinast aftur 
með haustferð. Farið var á Snæfellsnesið 25. 
ágúst. Það voru 9 hressir sjúkraliðar sem fóru 
af Suðurnesjum en alls voru 93 sjúkraliðar í 
ferðinni. Ferðin var frábær í alla staði. Ákveðið 
var að fara aftur í haustferð þann 24. ágúst 
2017 og verður þá farið að Sólheimajökli og 
þar í kring. Hvet ég sjúkraliða á Suðurnesjum 
til að skrá sig og minni á að það má taka með 
sér gest.

Haldin voru 3 námskeið í samvinnu við 
Símenntun: Áföll og áfallahjálp, Hugræn 
atferlismeðferð við svefnleysi og Er gaman að 
vinna með mér.

Nýir trúnaðarmenn
Formaður fór yfir skráningu trúnaðar-

manna sem er í góðum málum alls staðar 
nema í Dagdvölinni og í Selinu en þær kjósa 
að hafa engan trúnaðarmann. Núna þetta 
árið var komið að því að skipta út trúnaðar-
mönnum eða endurnýja trúnaðarpappíra. 
Nýir trúnaðarmenn eru komnir í Víðihlið þar 
sem að Christine Buchols er hætt og Steinunn 
Þorgilsdóttir tekur við af henni. Á Hlévangi 
þá er Ingibjörg Magnúsdóttir hætt og Ragn-
heiður Jónsdóttir tekur við af henni. Á HSS 
þá eru Ólafía Guðrún Bragadóttir og Helga 
Kristín Guðmundsdóttir hættar og við taka 
Matthildur Ólöf Guðmundsdóttir og Viktoría 
Magnúsdóttir. Næst á að skipta um trúnaðar-
menn árið 2018 fyrir 1. október, en það verður 
gert annað hvert ár.

Ingibjörg Þorsteinsdóttir er í Styrktar- og 
minningarsjóðsnefnd SLFÍ.

Ekki er borgað fyrir ferðir þó svo að ekki 
séu strætósamgöngur sem hægt er að nýta sér 
á allar vaktir, einnig er ekki greitt samnings-
bundið fæðisfé á kvöldin og um nætur þegar 
mötuneytið er lokað.

Stjórnin vill þakka góðar stundir á liðnu 
ári.

Stjórnin
Í stjórn deildarinnar eru Viktoría 

Magnúsdóttir formaður, Ólafía Guðrún 
Bragadóttir varaformaður, Ingibjörg 
Anna Bjarnadóttir gjaldkeri, Matt-
hildur Ólöf Guðmundsdóttir ritari, 
Ása K Þórðardóttir meðstjórnandi og 
Brynja Hafsteinsdóttir varamaður.

Viktoría Magnúsdóttir formaður Suðurnesja-
deildar (til hægri) spjallar við Guðbjörgu Sól-
veigu Sigurðardóttur formann Vesturlands-
deildar á fundi trúnaðarmanna.
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Skýrsla formanns Reykjavíkurdeildar

Vel heppnuð sumar-
ferð þriggja deilda

Stjórn Reykjavíkurdeildar hefur fundað 
frekar stopult á þessu starfsári og vil ég hér 
í byrjun skýrslunnar þakka öllum þeim 
sjúkraliðum sem starfað hafa fyrir deildina 
á síðasta starfsári og þá sérstaklega stjórn-
armönnum sem stóðu við bakið á mér og 
studdu í veikindum mínum á árinu og 
ráku deildina þrátt fyrir allt, sagði Jóhanna 
Traustadóttir í skýrslu stjórnar til aðalfundar 
sem haldinn var 21. nóvember síðastliðinn í 
húsakynnum Sjúkraliðafélagsins.

Í skýrslunni kom meðal annars eftirfar-
andi fram um starfsemina á nýliðnu starfsári 
deildarinnar:

24. nóvember var aðalfundur deildarinnar 
þar sem Jóhanna Traustadóttir var endur-
kjörin sem formaður til næstu tveggja ára, 
mjög fámennt var á aðalfundinum.

26. nóvember var hinn árlegi Evrópudagur 
sjúkraliða. Að þessu sinni var enginn við-
burður á vegum deildarinnar, en sjúkraliðar 
voru hvattir til að bjóða vinnufélögum sínum 
upp á kaffi og með því á sínum vinnustöðum 
og skilst mér að hafi heppnast mjög vel.

Fulltrúar Reykjavíkurdeildar voru í 
desember viðstaddir útskriftir sjúkraliða frá 
Fjölbrautaskólanum í Ármúla og Fjölbrauta-
skólanum í Breiðholti, afhentu þeim blóm og 
lykilinn ásamt heillaóskum frá SLFÍ og buðu 
nýútskrifaða sjúkraliða velkomna í hópinn. 
Það útskrifuðust 11 sjúkraliðar úr Fjölbraut-
arskólanum í Ármúla og 19 sjúkraliðar úr 
Fjölbrautarskólanum í Breiðholti eða samtals 
30 sjúkraliði.

10. desember hélt Reykjavíkurdeildin uppá 
Litlu jólin. Deildin bauð sjúkraliðum uppá 
heitt súkkulaði, jólakökur og konfekt. Síðan 
var haldinn pakkaleikur.

Síðasta verk stjórnarinnar og nefndarmanna 
Reykjavíkurdeildar á síðasta ári var að sjá 
um pökkun á vaktabókinni og gera klárt til 
útsendingar til félagsmanna.

Verkefni í upphafi árs
28. janúar fór Jakobína Rut Daníelsdóttir 

sem fulltrúi Reykjavíkurdeildar með Birnu 
Ólafsdóttur formanni fræðslunefndar SLFÍ í 
Fjölbrautaskólann í Ármúla þar sem þær voru 

með kynningu á Sjúkraliðafélaginu og Reykja-
víkurdeildinni. 

28. janúar var Reykjavíkurdeildin með opið 
hús í húsakynnum SLFÍ þar sem boðið var 
upp á léttar veitingar og viðburðadagatal fyrir 
árið var lagt fram.

19. febrúar var reynt að bjóða sjúkraliðum 
upp á keilukvöld en þar sem engin þátttaka 
var þá var hætt við þennan viðburð.

4. mars var haldin Góugleði í nýju félags-
miðstöð SLFÍ, góð mæting var á gleðina. Að 
þessu sinni var ákveðið að hafa hatta- og 
kvikmyndaþema á gleðinni sem kom mjög 
vel út. Bjarni Ara kom og skemmti hópnum, 
Grillvagninn sá um matinn og að lokum 
var stórglæsilegt happdrætti. Veislustjóri 
kvöldsins var Hildur Birna.

17. mars var farið í fyrstu göngu ársins. 
Gengið um Öskjuhlíðina, leiðsögumaður var 
hin eldhressa Guðrún Frederiksen. Því miður 
var léleg mæting í þessa göngu. 

7. apríl var farið í aðra gönguferð, að þessu 
sinni var gengið í kringum Rauðavatn. Enginn 
leiðsögumaður var að þessu sinni vegna 
misskilnings en mjög góð mæting var í þessa 
göngu.

21. apríl var ákveðið að halda fjölskyldu-
bingó á sumardeginum fyrsta. Mjög góð 
mæting var á þennan viðburð, veglegir vinn-
ingar voru fyrir þá heppnu sem fengu bingó. 
Bingóstjóri kvöldsins var Ásdís.

Göngur og þing
Á 1. maí baráttudegi verkalýðsins var gengið 

með fána félagsins í kröfugöngu verkalýðsins 
niður á Austurvöll þar sem Kristín Á. Guð-
mundsdóttir formaður Sjúkraliðafélagsins var 
einn af ræðumönnunum á útifundinum. Góð 
þátttaka var í göngunni og voru sjúkraliðar 
nokkuð áberandi í hvítu sjúkraliðapeysunum. 
Fánaberi í ár var Ingibjörg Jóhannsdóttir.

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

24. maí var farið í þriðju gönguferðina. 
Að þessu sinni var farið í miðbæjarrölt um 
Grjótaþorpið og endað á kaffihúsi í lokin. 
Leiðsögumaður var hin eldhressa Guðrún 
Frederiksen. 

25. og 27. maí voru fulltrúar Reykjavíkur-
deildar viðstaddir útskriftir sjúkraliða frá 
Fjölbrautaskólanum í Ármúla og Fjölbrauta-
skólanum í Breiðholti, afhentu þeim blóm og 
lykilinn ásamt heillaóskum frá SLFÍ og buðu 
nýútskrifaða sjúkraliða velkomna í hópinn. 
Það útskrifuðust 22 sjúkraliðar úr Fjölbrauta-
skólanum í Ármúla og 36 sjúkraliðar úr 
Fjölbrautaskólanum í Breiðholti eða samtals 
58 sjúkraliði.  Á þessu ári hafa því alls 88 
sjúkraliðar útskrifast úr þessum skólum.

30. maí–1. júní var EPN (The European 
Council of Practical Nurses) ráðstefnan á 
Reykjavík Grand Hótel, þema ráðstefnunnar 
var sjálfboðavinna i heilbrigðisþjónustunni.

7. júní var vorferð Eftirlaunadeildar SLFÍ. 
Jóhanna Traustadóttir formaður RVKD og 
Jóna Jóhanna Sveinsdóttir gjaldkeri RVKD 

Góð þátttaka var í göngunni 
og sjúkraliðar nokkuð  

áberandi í hvítu sjúkraliða-
peysunum

Jóhanna Traustadóttir formaður deildarinnar 
leggur til atlögu við afmælistertuna.
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fóru með fyrir hönd Reykjavíkurdeildarinnar 
og félagsins. 

25. ágúst var farið í hina árlegu sumarferð 
Reykjavíkur-, Suðurnesja- og Suðurlands-
deilda SLFÍ. Haldið var á Snæfellsnesið. Þessi 
ferð var einstaklega vel heppnuð, gott veður, 
góður matur og skemmtilegur félagsskapur, 
en um hundrað sjúkraliðar fóru í ferðina. 

Afmæli deildar og félags
19. september var 25 ára afmæli Reykja-

víkurdeildar Sjúkraliðafélags Íslands en hún 
var stofnuð 19. september 1991. Boðið var 
upp á kökuhlaðborð en stjórnarmenn og 
nefndarmenn lögðust á eitt og komu með 
köku á borðið til viðbótar við keyptar kökur. 
Afmælið heppnaðist einstaklega vel og 
komu á milli 80 og 90 manns, en boðið stóð 
yfir á milli klukkan 14 og 18. Reykjavíkur-
deildinni voru færð blóm frá Eftirlaunadeild 
Sjúkraliðafélags Íslands og frá Fagdeild 
Sjúkraliðafélags Íslands og þökkum við 
kærlega fyrir það. Reykjavíkurdeildin þakkar 
öllum sem komu í afmælið og þakkar einnig 
fyrir allar afmæliskveðjurnar sem komu á 
fésbókar síðu deildarinnar.

13. október var Trúnaðarráðsfundur SLFÍ. 
Þar átti Reykjavíkurdeildin þó nokkra fulltrúa, 
en fleiri trúnaðarmenn hefðu mátt mæta.

18. nóvember hélt Sjúkraliðafélag Íslands 
upp á 50 ára afmæli sitt með afmælismálþingi 
sem bar yfirskriftina „Sjúkraliðar hér og þar. 
Fjölbreytni starfa og faglegur metnaður.“ 

Nýjar fjáröflunarleiðir
Að lokum þá vil segja frá því að stjórnar- og 

nefndarmenn Reykjavíkurdeildarinnar hafa 
verið mjög ötulir í að finna nýjar fjáröflunar-
leiðir fyrir deildina og nú á síðasta starfsári þá 
tókum við að okkur viðbótarþrif á félagsað-
stöðu Sjúkraliðafélags Íslands. Þeir peningar 
sem við vinnum okkur inn fara óskertir í sjóð 
deildarinnar sem síðan er notaður til að greiða 
niður viðburði sem deildin stendur fyrir að 
einhverju eða öllu leyti.

Jakobína Rut Daníelsdóttir tók að sér á þessu 
starfsári að uppfæra bækling um deildina 
og félagið sem notaður var þegar farið var 
í  skólanna með kynningu, þakka ég henni 
kærlega fyrir þetta framtak.

Þakkir vil ég færa Ingibjörgu M. Jóhanns-
dóttur sem er núna að hætta í stjórn 
deildarinnar fyrir alla þá vinnu sem hún 
hefur unnið fyrir deildina á liðnum árum. Að 
endingu þakka ég fyrir mig og öllum þeim 
sjúkraliðum sem hafa verið duglegir að mæta 
á viðburði deildarinnar og vona ég að fleiri 
komi á næstu viðburði. 

Jóhanna Traustadóttir, formaður Reykja-
víkurdeildar SLFÍ

Fjórar starfsnefndir
Eftirtaldar fjórar nefndir starfa á vegum Reykjavíkurdeildar sjúkraliða.
Viðburðanefnd: Meðal verkefna hennar er að mæta við útskriftir sjúkraliða og 

færa þeim rósir og hamingjuóskir frá félaginu, sjá um og skipuleggja gönguferðir, 
finna fjáröflun, skipuleggja fræðslu og menningarstarf. 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 baráttudegi verkalýðsins í Reykjavík 
og skipuleggur fánaburð í kröfugöngunni. Þar sitja 4 sjúkraliðar auk formanns 
deildarinnar sem er sjálfkjörinn.

Sumarferð Eftirlaunadeildar sjúkraliða

Hvalfjörður og Hvanneyri
Eftirlaunadeild sjúkraliða fór í árlega sumarferð sína 5. júní síðastliðinn og 

lá leiðin um Vesturland. Ferðalangarnir voru 73 talsins, þar af einn karlmaður 
sem er nokkur nýlunda í sumarferð deildarinnar, að sögn formannsins Erlu Báru 
Andrésdóttur.

Ekið var frá Reykjavík upp í Hvalfjörð og numið staðar við Hernámssetrið, það 
er stríðsminjasafnið á Hlöðum. Þar var vel tekið á móti okkur. Guðjón (Gaui litli) 
sagði okkur sögu safnsins og lýsti því sem þar er að sjá og var heimsóknin góð og 
skemmtileg.

Því næst var ekið upp að Hvanneyri og drukkið kaffi og meðlæti. Ullarvinnsla var 
skoðuð en síðan haldið að Hraunfossum og Deildartunguhver.

Loks var farið í Munaðarnes og snæddur þar yndislegur matur og þar var þjón-
ustan til mikilla fyrirmyndar.

Hrefnu Gunnlaugsdóttur tókst vel upp sem leiðsögumaður, og við fengum besta 
veður sem hægt er að hugsa sér.

Fyrir hönd deildarinnar þakka ég Sjúkraliðafélaginu fyrir stuðninginn og Jóhönnu 
og Jónu fyrir aðstoðina við að gera þessa góðu ferð ánægjulega og velheppnaða, 
segir Erla Bára.

Eftirlaunadeildin á ferð um Vesturland.
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Fyrirmyndarstjórnandi ársins 2016

Gaman að sjá fólk 
vaxa í starfi

Gunnar Örn Gunnarsson framkvæmdastjóri Sjúkraliðafélagsins afhendir Vilborgu G. Guðna-
dóttur, deildarstjóra á legudeild BUGL viðurkenninguna sem Fyrirmyndarstjórnandi ársins 2016. 
Á myndinni eru einnig Hrefna Harðardóttir, Þórunn Björg  Haraldsdóttir og Sigrún Sætran Þor-
steinsdóttir sjúkraliðar á BUGL.

Vilborg G. Guðnadóttir deildarstjóri á 
legudeild Barna- og unglingageðdeildar 
Landspítalans, BUGL, hlýtur viðurkenn-
ingu Sjúkraliðafélags Íslands 2016 sem 
fyrirmyndarstjórnandi ársins.

Gunnar Örn Gunnarsson framkvæmd- 
astjóri félagsins afhenti Vilborgu viður-
kenninguna við athöfn á BUGL.

„Því miður fer alltof mikill hluti af kröftum 
ákveðinna starfsmanna á skrifstofu félagsins 
í samskipti og/eða átök við yfirmenn sem 
hafa ekki náð þeim hæðum að líta á starfs-
menn sína sem mannauð og vinna með þeim 
sem slíkum. Í ljósi þessa þá veltum við fyrir 
okkur hvað við gætum gert til að elta uppi 
þá stjórnendur sem eru hæfir, ynnu með 
starfsfólkinu sínu og löðuðu fram það besta 
í hverjum og einum. Við duttum niður á þá 
hugmynd að verðlauna fyrirmyndarstjórn-
andann í desember á hverju ári. Við erum 
mjög ánægð með þetta og viljum gjarnan 
hampa þeim stjórnendum sem koma fram 
við samstarfsfólk sitt að virðingu og réttsýni,“ 
sagði Gunnar Örn við athöfnina.

Eindregin meðmæli
„Það skiptir öllu máli fyrir sjúkraliða sem 

víðast vinna undir miklu álagi að hafa stjórn-
anda sem gefur þeim færi á að blómstra í starfi 
og nota þekkingu sína,“ sagði Gunnar Örn. 
„Sjúkraliðarnir á BUGLI mæltu eindregið 
með þér; þú væri snilldar stjórnandi, að alltaf 
sé hægt að treysta því að þú hlustir á öll sjón-
armið, og að þú hafir sýnt það í verki að vilja 
virkja starfskrafta sjúkraliða og hafir hvatt þá 
til að viðhalda og auka menntun sína og nýtt 
þá viðbótarmenntun þegar henni er lokið. Ef 
góður andi ríkir á vinnustað eru meiri líkur 
á að fólk skipti ekki um vinnu. Rannsóknir 
sýna að það vill vera á stað þar sem því líður 
vel jafnvel þótt launin séu lægri. Fólk metur 
vellíðan á vinnustaðnum meira en góð laun. 
Það er einnig minni líkur á að menn brenni út 
í starfi þar sem góður andi er og einnig hefur 
komið fram að menn afkasta meiru við slíkar 
aðstæður. Það er því með mikilli gleði sem 
við komum hingað til að afhenda þér þessa 
viðurkenningu.“

Með viðurkenningu félagsins fylgdi 
konfektkassi, nýútkomin bók um sögu 
Sjúkraliðafélags Íslands og gjafabréf upp í 
flugferð.

„Þetta yljar mér mjög og ég þakka ykkur 
kærlega fyrir,“ sagði Vilborg. „Ég met þessa 
viðurkenningu sjúkraliða mjög mikils, en 
hún kom mér á óvart því mér finnst svo 
sjálfsagt að maður vinni vinnuna sína.“

Lofar okkur að blómstra
Legudeild BUGL er ætluð börnum að 

18 ára aldri, sem þurfa á tímabundinni 
innlögn að halda vegna geðræns vanda 
þegar þjónusta í nærumhverfi fjölskyldu, 
á sérfræðistofum eða í göngudeild BUGL 
nægir ekki. Deildin er bráðadeild og er því 
opin allan sólarhringinn, alla daga ársins. Á 
deildinni fer fram sérhæfð athugun á líðan, 
virkni, samskiptum og hegðun barns. Við 
innlögn er gerð einstaklingsmiðuð með-
ferðaráætlun fyrir sérhvert barn. Lögð er 
áhersla á virka þátttöku foreldra. Flest börn 
að 13 ára aldri dvelja eingöngu yfir daginn 
á deildinni og eru heima yfir helgar og 
hátíðar. Ein af grunnstoðum starfseminnar 
er gott fjölfaglegt samstarf og teymisvinna 
og því er lögð mikil áhersla á að þjálfa allt 
starfsfólk í þannig vinnubrögðum.

„Ég er bráðum búin að vinna hérna með 

„Ég get með sanni sagt  
að Vilborg er góður  

stjórnandi“
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Vilborgu í sautján ár og get með sanni 
sagt að Vilborg er góður stjórnandi,“ 
sagði Hrefna Harðardóttir sjúkraliði við 
athöfnina. „Hún er mjög kröfuhörð og 
gefur ekkert eftir þegar kemur að gæðum, 
en hún er alltaf tilbúin að hlusta. Hún lofar 
okkur að standa algjörlega fyrir okkar 
vinnu hérna. Við höfum skýrar vinnu-
reglur en ef við víkjum út frá þeim þá 
getum við rökrætt málið við hana, og ef það 
eru skynsemisrök af okkar hálfu þá kaupir 
hún þau. Vilborg er snillingur í að lofa 
hverjum og einum að blómstra í starfinu 
og hún metur okkur starfsmennina mikils. 
Hún er mjög fljót að sjá í hverju hver 
starfsmaður er góður og leggur kapp á að 
rækta það. Þetta hefur hún kennt okkur og 
við nýtum það í starfinu til þess að finna 
út jákvæðu þættina hjá skjólstæðingum 
okkar og stækka þá.“

Algjört jafnræði
„Ég er í grunninn hjúkrunarfræðingur 

en ég er líka með kennaramenntun og 
framhaldsnám í geðhjúkrun, hand-
leiðslufræðum og fjölskyldumeðferð,“ 
sagði Vilborg. „Ég hef komið víða við á 
starfsævinni og er eiginlega fjögurra ára 
manneskja, sem er kannski skrítið í ljósi 
þess að hérna hef ég verið frá árinu 1999. 
Ástæðan er sú að ég hef verið svo lánsöm 
að fá að taka hérna þátt í gífurlegum 
breytingum og mikilli uppbyggingu með 
einstaklega hæfu samstarfsfólki.

Mínar stjórnunaráherslur eru að það 
skipti máli að allir vinni sem oftast upp 
að getu og stundum aðeins fyrir ofan getu 
sína, en sem sjaldnast undir getu. Ég er 
kröfuhörð á gæði og verkefnamiðuð og 
vil að fólk skili góðri vinnu. Hins vegar 
anda ég ekki ofan í hálsmálið á fólki. Við 
erum svo lánsöm hér að hafa aldrei búið 
við skort á starfsfólki því það er eftirsótt 
að fá að vinna á deildinni. Það hefur leitt til 
þess að við höfum getað vandað vel val á 
starfsfólki þ.e. að bæði menntun, þekking, 
reynsla og persónuleikaþættir henti starf-
seminni. Starfsmannahópur deildarinnar 
er fjölbreyttur bæði hvað varðar menntun, 
þekkingu og reynslu. Það er hægt að halda 
því fram að á deildinni ríki jafnræði þar 
sem sérhver hefur tækifæri til að rækta og 
nýta hæfileika sína.

En þótt ég sé kröfuhörð á ég líka mjög 
auðvelt með að skipta um skoðun vegna 
raka, og þá skiptir mig engu mál hvaðan 
rökin koma. Ég er í grunninn nokkuð 
stjórnsöm og einnig með slatta af hvatvísi 
sem ég hef orðið að fínpússa vel í þessu 
starfi. Ég hef vanið mig á að „einfalda líf 

mitt“ og segja það sem ég meina og meina 
það sem ég segi á sem uppbyggilegastan 
máta. Annað sem er líka mikilvægt fyrir 
mig sem stjórnanda er að geta beðist afsök-
unar og tekið á móti afsökunarbeiðnum frá 
öðrum. Ég fylgi hugmyndafræði jafnræðis-
stjórnunar og til þess að hún gangi upp 
þarf m.a. allt verklag að vera mjög skýrt s.s. 
varðandi öryggi og ábyrð, sem og starfs- og 
verklýsingar hvers og eins. Á deildinni er 
ríkjandi góður starfsandi, starfólk upplifir 
að það njóti sín líður því almennt vel í 
vinnunni. Í þau þrjú skipti sem könnun 
hefur verið gerð á starfsumhverfinu á 
Landspítalanum hefur deildin alltaf komið 
vel út, og það á líka við um mat starfsfólks á 
stjórnunarhæfni minni. Starfsfólkið þekkir 
bæði mína helstu  styrkleika, sem og helstu 
hamlandi þætti en hvor tveggja er mjög 
mikilvægt.

Það geta allir bætt sig
„Mér hefur stundum fundist dálítið 

erfitt að sjá það sem bæði hefur borið á 
hjá hjúkrunarfræðingastéttinni og líka 
sjúkraliðastéttinni en það er ákveðin 
minnimáttarkennd, sem birtist helst í 
að þurfa sífellt að vera að sanna tilvist 
sína, þekkingu og hæfni. Það er skiljan-
legt vegna þess að læknisfræðin hefur 
dýpstu ræturnar og það er í skugga 
læknisfræðinnar sem aðrar heilbrigðis-
stéttir þ.m.t. sjúkraliðastéttin hafa vaxið. 
Þetta er þó mikið að breytast og verður 
fyrr en varir „barn síns tíma.“ Það hefur 
aldrei hvarlað að mér að efast um gildi 
menntunar samstarfsstéttanna og þá 
hæfni sem menntunin leggur grunn að. 
Ég gef mér að allir starfsmenn séu hæfir 
nema að annað komi í ljós. Það geta allir 
bætt sig og það geta allir lært. Í þessu 
samhengi þarf sérhver starfsmaður að 
bera ábyrgð á starfsþróun sinni, líðan og 
viðhorfum. Ef þú velur að hafa vanmáttar-
viðhorf um að aðrir séu ekki að meta þig 

eða leyfa þér að blómstra þá muntu finna 
alls staðar höfnun vegna þess að þú finnur 
alltaf það sem þú leitar að. Í mínum huga 
eru sjúkraliðamenntunin góð og sjúkra-
liðar öflugur hópur, en hann kemst ekkert 
áfram ef hann velur að dvelja í vansæld 
og vera að berjast eins og Don Kíkóti við 
einhverjar vindmyllur sem eru ekki til 
staðar nema í huganum á þeim sjálfum. Ég 
hef mjög talað fyrir breytingum á þessum 
viðhorfum því án þess verður engin fram-
þróun.

Ég hef alltaf haft þá stefnu að leitast við að 
ráða sem hæfast fólk af báðum kynjum og á 
öllum aldri og með sem víðastan bakgrunn. 
Ég segi stundum að það kosti svita og tár, 
en ekki blóð, að verða góður í að starfa á 
deildinni og þá er sama hvaða stétt þú til-
heyrir. Ef það hentar þér ekki þá er líklegt 
að þú þurfir að leita fyrir þér annars staðar. 
Mér finnst líka eftirsóknarvert að sjá starfs-
fólk vaxa og styrkjast í starfi  og verða t.d. 
miklu hæfara en ég því þetta snýst ekki um 
mig og mitt egó, þetta snýst um starfsemina 
og um fjölskyldurnar. 

Höfum misjafna styrkleika
Á legudeild Vilborgar starfa tæplega 

fjörutíu manns, þar af sex sjúkraliðar.
„Það vita allir hérna hvernig þeir eiga og 

eru að standa sig. En við höfum öll misjafna 
styrkleika og það er mjög dýrmætt að nýta 
þá rétt. Ef við lítum á sjúkraliðana þá leiðir 
Hrefna daglegt starf á deildinni og það eru 
allir sem láta leiðast af henni því hún er með 
yfirsýnina allan daginn. Svo erum við með 
hópstjóra á hverri vakt og Hulda sem er 
sjúkraliði er oftast hópstjóri í miðri viku og 
stýrir þá öllum sama í hvaða stétt þeir eru 
af því að hún hefur hæfnina til þess. Sigrún 
er með framhaldsnám á listasviði, vinnur 
sjálfstætt og er að gera gífurlega góða hluti. 
Þórunn, sem er í sérverkefnum, er okkar 
helsti ritari og veit allt þegar okkur vantar 
upplýsingar. Bjarni er sá sem hefur mesta 
þekkingu og reynslu varðandi samskipti við 
unglinga í geðrofi og fjölskyldur þeirra því 
hann hefur svo yfirveguð og róandi áhrif. 
Þannig nýtum við styrkleika hvers og eins.“

„Það er tiltölulega auðvelt að láta sér líða 
illa í starfi á spítalanum,“ segir hún. „Þetta 
er stór spítali sem er í eðli sínu óstöðugur 
og því er álagið alltaf mikið. Sumum finnst 
að það sé verið að ganga fram hjá þeim og 
spítalinn skuldi þeim eitthvað. Hvað þetta 
varðar þá hef ég það að alltaf í huga að 
ég skulda spítalanum ekki neitt og hann 
skuldar mér ekki neitt, þ.e. við erum kvitt. 
Ég ber ábyrgð á sjálfri mér, minni líðan og 
mínum möguleikum.“

Dagstofa á BUGL.

Ég er kröfuhörð á gæði



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

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

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

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

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

Leiga á sængurfatnaði
Leigutökum íbúðanna í Reykjavík er boðið að leigja sængurfatnað og 
handklæði á 2.000  krónur settið.

Vorleiga orlofshúsa 
og íbúða SLFÍ 2017
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Kiðjaberg - Sumarhús

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

Munaðarnes - Sumarhús

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

Fellsmúli 16 - Íbúð í Reykjavík

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

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

Orlofshús í Varmahlíð

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

Safamýri 36 - Íbúð í Reykjavík

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

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

Eiðar - Sumarhús

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

Hamratún 26 - íbúð á Akureyri

Sjúkraliðafélag
Íslands

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

Vinsæl íbúð í Kaupmannahöfn

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

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

Leiga um páska kostar fimm orlofspunkta.

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


