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Fundargerð 

 

1. Fundur settur  

Sandra B Franks (SBF) formaður Sjúkraliðafélags Íslands (SLFÍ) setti fund og bauð 

fundarmenn velkomna á fund framkvæmdastjórnar á þessu ári. 

 

2. Fundargerð síðasta fundar 

Jóhanna Traustadóttir (JT) ritari SLFÍ gerði grein fyrir að síðasta fundargerð væri 

samþykkt og komin á netið. 

 



3. Kjaramál, undirbúningur fyrir kjaraviðræður 

Farið var yfir að viðræðuáætlanir við SFV og Reykjavíkurborg séu klárar, en SNS og 

ríkið eigi eftir að senda drög, en þar eru aðilar klárir á kröfu SLFÍ um að samningur 

taki við af samningi. Fundur verður í kjaramálanefnd SLFÍ 7. febrúar þ.s. farið verður 

yfir komandi viðræður. 

 

4. Grasrótarfundir í Reykjavík og land allt  

Farið var yfir að í undirbúningi væru fundir með sjúkraliðum þ.s. farið verður yfir 

helstu áherslur og væntingar. Spurning um hvort það sé ekki gott að byrja í Reykjavík 

á stærstu vinnustöðunum, frekar en að vera með einn opin fund í stórum sal. Allir á 

því að vinnustaðafundir séu vænlegri til árangurs.  

Fundirnir verða skipulagðir með trúnaðarmönnum og formönnum deilda og auglýstir.  

 

5. Fundur á LSH um stofnun samráðsvettvangs um menntamál sjúkraliða 

SBF fór yfir að hún hafi óskað eftir fundi á LSH til að fara yfir stöðu 

„Umönnunarskólans“  og ræða samstarf milli LSH og SLFÍ um að mennta ófaglærða 

sem sjúkraliða. Vel var tekið í erindið og ákveðið að stofna vinnuhóp með fulltrúum 

aðila og skólanna.  

 

6. Óskað hefur verið eftir fundi með menntamálaráðherra 

SBF fór yfir að óskað hafi verið eftir fundi með menntamálaráðherra þ.s. skýrsla 

verkefnisstjórans/Arnrúnar er klár en hefur verið send til ráðherra. Fara á yfir 

mikilvægi málsins með ráðherra og þrýsta á að námið hefjist á komandi hausti. 

 

7. Félagsstjórnarfundur þann 13. febrúar n.k. 

Farið var yfir dagskránna og hún rædd. Fram kom að borist hafi lagabreytingatillaga 

vegna afgreiðslu sjóða félagsins. Jóna Jóhanna gerði grein fyrir að fjárhagsáætlanir 

verði ræddar og eftir atvikum samþykktar. 

 

8. Trúnaðarmannaráðsfundur 14. febrúar n.k. 

Farið var yfir dagskrá trúnaðarmannaráðs og fram kom að formaður og 

framkvæmdastjóri BSRB hefðu óskað eftir að koma á fundinn til að kynna sig og 

bandalagið. Allir sammála því.  

 

9. Besøke til Íslands 23. -26. Apríl 2019 

SBF sagði frá beiðni sem komið hefði frá vinum okkar í Noregi um að 8 til 10 manna 

hópur vilji fá kynningu á starfsumhverfi sjúkraliða á Íslandi og á félaginu. Allir á því 

að sjálfsagt sé að taka við þeim og fara yfir stöðuna. 

 

Önnur mál 

 

• Farið var yfir að þátttaka félagsins í Verkiðn verði með þeim hætti að félagið 

verður með  kynningarbás þ.s. námið verður kynnt og ákveðnum gjöfum 

dreift. Rætt var um að fá nema til að koma og kynna námið og sjúkraliða í 

yngri kantinum til að kynna starfið. 

 

 

Fundi slitið kl. 18.10  


