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Þann 23. október síðastliðinn stóð The 
European Council of Practical Nurses 
(EPN) fyrir áhugaverðum fundi í Kaup-
mannahöfn. Sjúkraliðafélag Íslands er aðili 
að ráðinu, en markmið þess er m.a. að vinna 
að sameiginlegum hagsmunum sjúkraliða, 
móta sjálfsmynd sjúkraliða og annarra 
faghópa sem sinna hjúkrun/umönnun, og 
upplýsa félaga um stöðu sjúkraliða í hverju 
landi fyrir sig.

Sandra B. Franks, formaður og Gunnar 
Örn Gunnarsson, framkvæmdastjóri SLFÍ 
sóttu fundinn ásamt fulltrúum frá Finnlandi, 

Danmörku, Færeyjum, Lúxemborg, Svíþjóð 
og Noregi.

Umræðuefnið var áhugavert og upplýsandi 
en þar var m.a. rætt um starfsumhverfi 
sjúkraliða, menntun þeirra, ráðningar og 
vinnutíma. Mismunandi er búið að þessum 
þáttum eftir löndum og eins eru áherslur 
stjórnvalda í heilbrigðismálum misjafnar. 
Fulltrúar þessara ríkja skiptust á skoðunum 
og deildu sameiginlegum áhyggjum sínum 
yfir vaxandi skorti á sjúkraliðum, sem er 
vaxandi vandi í öllum þessum löndum og 
við því þarf að bregðast. 

Af hverju voru engir
sjúkraliðar valdir?

Fjölmargir einstaklingar voru til 
kallaðir af heilbrigðisráðuneytinu til 
að flytja erindi og til að starfa í vinnu-
hópum á Heilbrigðisþingi sem haldið 
var 2. nóvember síðastliðinn. Það vakti 
hins vegar sérstaka athygli að sjúkra-
liðar voru algjörlega sniðgengnir við 
það val á fagfólki.

„Við höfum fjölmennt lið heilbrigðis- 

starfsfólks með fjölbreytta menntun, 
reynslu og bakgrunn sem getur lagt 
þessari vinnu lið,“ sagði Svandís 
Svavars  dóttir ráðherra við upphaf heil- 
brigðisþingsins.

Þeim mun sérkennilegra að skipuleggj-
endur þingsins skuli hafa gleymt einni 
fjölmennustu fagstétt heilbrigðiskerfisins, 
sjúkraliðum.

Stjórn EPN fundaði í Kaupmannahöfn.

Fundur EPN í Kaupmannahöfn

Vaxandi skortur
á sjúkraliðum
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Sjúkraliðafélags Íslands skrifar.

Fjölga þarf
sjúkraliðum 

Ein stærsta áskorun sem íslenskt samfélag stendur frammi fyrir er mönnunarvandi í 
heilbrigðiskerfinu. Í byrjun nóvember sat ég heilbrigðisþing sem heilbrigðisráðherra 
boðaði til, en þar voru kynnt drög að heilbrigðisstefnu til ársins 2030. Í stuttu máli sagt 
varð ég fyrir verulegum vonbrigðum með inntak þingsins því umræðan var helguð öðrum 
þáttum en mönnun heilbrigðisstétta innan heilbrigðiskerfisins til framtíðar.  Það vantaði 
markvissa umræðu um mannfjöldaspá komandi ára, aldurssamsetningu þjóðarinnar, 
spá um almenna lýðheilsu landsmanna á efri árum og menntastefnu í heilbrigðismálum. 
Vissulega deildu fundarmenn áhyggjum sínum yfir heilbrigðiskerfinu og bentu á mikil-
vægi þess að tryggja gæði þjónustunnar og að móta þurfi heilbrigðisstefnu til lengri tíma. 

Fálæti stjórnvalda um markvissa umræðu um mönnunarvanda heilbrigðisstétta 
veldur mér ekki aðeins vonbrigðum heldur vekur það ugg hvernig staðið er að málum. 
Eftir setu á heilbrigðisþinginu er ég engu nær um aðkomu stjórnvalda að mögulegum 
lausnum á þessum vanda. Mér er ekki kunnugt um að stjórnvöld hafi reynt að hafa áhrif 
á nemendafjölda í einstökum námsgreinum í samræmi við þörfina eða lagt mat á heil-
brigðisþjónustuna til að bregðast við og tryggja gæði hennar. Á þinginu var ekkert fjallað 
um næst stærstu heilbrigðisstétt landsins, sjúkraliða, menntun, fjölda eða skort á þeim. 
Sjúkraliðar sinna lykilhlutverki í heilbrigðiskerfinu og án þátttöku þeirra er einfaldlega 
ekki unnt að móta markvissa heilbrigðisstefnu til framtíðar né tryggja gæði þjónustunnar 
og öryggi sjúklinga.  

Í mínum huga er það grundvallaratriði að greina stöðuna varðandi mannfjöldaþróun, 
aldurssamsetningu þjóðarinnar og væntingar um lýðheilsu á komandi árum. Einnig þarf 
að yfirfara menntastefnu heilbrigðisstétta og núverandi stöðu stéttanna til að geta tekið 
upplýsta umræðu um hvernig við viljum móta heilbrigðisstefnu til lengri tíma. Það þarf 
að greina störfin, þ.e. öll störf sem koma að heilbrigðisþjónustu, og meta inntak þeirra og 
umfang, átta sig á framleiðni þeirra og síðast en ekki síst að leggja mat á menntunarþörf 
allra heilbrigðisstétta. Þegar slíkar upplýsingar liggja fyrir verður unnt að meta samfé-
lagslegan ávinning af mismunandi menntun og ólíkum störfum til að tryggja betur gæði 
velferðarþjónustunnar og öryggi hennar. 

Það er því brýnt að tala opinskátt um mönnunarmódel heilbrigðisstétta og 
hvernig bregðast eigi við mönnunarvanda í heilbrigðiskerfinu. Í tilviki sjúkraliða er 
mönnunarvandinn mikill líkt og hjá hjúkrunarfræðingum. Stjórnvöld standa frammi fyrir 
þeirri áskorun að fjölmargir sjúkraliðar hverfa úr stéttinni, fara í önnur störf vegna erfiðra 
starfskjara eins og  vinnutíma, launa, starfsumhverfi og/eða vinnustaðamenningu og við 
því verður að bregðast.

Sjúkraliðafélag Íslands stendur um þessar mundir fyrir átaksverkefni um ímynd sjúkra-
liða þar sem nám, starf og starfsumhverfi þeirra verður kynnt almenningi, stjórnvöldum 
auk stjórnendum á heilbrigðis- og menntastofnunum, í þeirri von að auka aðsókn í námið 
og starfið og ekki síður að auka þekkingu þeirra sem málið varða á hæfni sjúkraliða. Leita 
þarf fjölbreyttra leiða til að tryggja að fjöldi sjúkraliða verði í samræmi við þörfina, nýliðun 
í stéttinni og að þeir sjúkraliðar sem ljúka námi skili sér í störfin. 

Ég bind vonir við að stjórnvöld bregðist við þessum vanda sem fyrst í samstarfi við 
félagið og það takist að leysa hann með samstilltu átaki. En upplýst umræða og markvisst 
samtal milli aðila verður að eiga sér stað. 

Stjórnvöld standa frammi fyrir þeirri áskorun  
að fjölmargir sjúkraliðar hverfa úr stéttinni
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Niðurstaða könnunar um viðhorf sjúkraliða

Mikill meirihluti
ánægður í starfi
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Mikill meirihluti sjúkraliða kvaðst 
ánægður í starfi, upplifir starf sitt metið 
að verðleikum og er stoltur af því að starfa 
sem sjúkraliði. Hins vegar upplifir sjúkra-
liði starf sitt vera líkamlega og andlega 
erfitt.

Þetta eru niðurstöður nýrrar könnunar 
um viðhorf sjúkraliða til starfsins, heilsufars 
og heimasíðu SLFÍ. Heilt á litið var afar 
lítill munur á upplifun og líðan sjúkraliða 
í störfum sínum eftir vinnustað.

Spurningakönnunin var rafræn, fram-
kvæmd dagana 20.-30. september 2018 
meðal starfandi sjúkraliða þar sem leitað 
var eftir viðhorfi þeirra til starfsins. Auk 
þess var spurt um heilsufar og notkun á 
heimasíðu Sjúkraliðafélags Íslands. Góð 
þátttaka var í könnuninni og svöruðu 1283 
sjúkraliðar.

Í könnuninni var einnig spurt um aldur 
og voru vinnustaðir sjúkraliða skilgreindir 
í fjóra flokka, það er Land spítali háskóla-
sjúkrahús, heilbrigðis stofnun, hjúkrunar-
heimili og heilsu gæslu/heima hjúkrun.

 Einnig var boðið upp á annan valkost ef 
framangreind vinnu staðaflokkun átti ekki 
við. Ekki var unnt að vera með tæmandi 
talningu á tegund vinnustaðar, en mynd 
1 sýnir hlutfallslega skiptingu á því við 
hverskonar vinnustað sjúkraliðar starfa. 

Flestir sem svöruðu könnuninni eru starf-
andi á hjúkrunarheimilum eða um 32% og 
næstflestir á Landspítala háskólasjúkrahúsi 
eða um 30%.

Í könnuninni voru lagðar fram spurn-
ingar um notkun sjúkraliða á heimasíðu 
félagsins. Fram kemur í svörunum að 
félagsmenn sækja jafnan upplýsingar 
um kjaramál, styrki og sjóði á heimasíð-
una. Einnig sækja þeir upplýsingar um 
orlofskosti félagsins.

Landspítali háskólasjúkrahús (379)
Heilbrigðisstofnun (213)
Hjúkrunarheimili (407)
Heilsugæsla / heimahjúkrun (147)
Annað (137)

Mynd 1. Hlutfallsleg skipting á því hvar sjúkraliðar starfa

Mynd 2. Aldursdreifing sjúkraliða

Flestir sem svöruðu könnuninni eru starfandi á hjúkrunarheimilum eða um 32% og næstflestir á 
Landspítala háskólasjúkrahúsi eða um 30%.

Aldursdreifing er nokkur en eins og mynd 2 sýnir eru flestir starfandi sjúkraliðar á aldursbilinu 
56 til 65 ára, eða um 36%, um 24% eru á aldrinum 46-55 og um 15% á aldrinum 36 til 45 ára.

18 - 25 (52)
26 - 35 (162)
36 - 45 (195)
46 - 55 (311)
56 - 65 (456)
66 + (107)
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Mjög ósammála (47)
Frekar ósammála (40)
Hvorki né (124)
Frekar sammála (390)
Mjög sammála (682)

Mjög ósammála (45)
Frekar ósammála (103)
Hvorki né (158)
Frekar sammála (674)
Mjög sammála (303)

Mynd 3. Ég er stolt/ur af því að starfa sem sjúkraliði Mynd 4. Á heildina litið líður mér vel í starfi mínu

Sjúkraliðar voru mjög afgerandi um hvernig þeim almennt líður í starfinu 
sínu. Eins og sjá má á mynd 4 þá líður þeim heilt á litið vel í starfinu sínu, eða 
um 77% svarenda voru því mjög og frekar sammála. Minnihluti sjúkraliða, 
eða eða um 12% upplifðu hins vegar ekki vellíðan í starfi.

Mjög ósammála (137)
Frekar ósammála (279)
Hvorki né (216)
Frekar sammála (491)
Mjög sammála (160)

Mjög ósammála (91)
Frekar ósammála (279)
Hvorki né (356)
Frekar sammála (443)
Mjög sammála (114)

Mjög ósammála (124)
Frekar ósammála (172)
Hvorki né (310)
Frekar sammála (420)
Mjög sammála (257)

Mjög ósammála (11)
Frekar ósammála (95)
Hvorki né (246)
Frekar sammála (750)
Mjög sammála (181)

Mynd 5. Ég upplifi starf mitt sem sjúkraliði sé metið að verðleikum

Mynd 7. Þegar starf sjúkraliða ber á góma, er umræðan yfirleitt jákvæð

Mynd 6. Ég myndi mæla með starfi sjúkraliða við þá sem eru 
að leita sér að framtíðarstarfi

Mynd 8. Hversu andlega erfitt telur þú starf þitt vera

Um 50% sjúkraliða upplifir starf sitt metið að verðleikum. Eins og mynd 
5 sýnir er upplifun þeirra um að starfið sé metið að verðleikum misjöfn. 
Athyglisvert er að sjá að um 33% sjúkraliða telja sig sinna starfi sem ekki er 
metið að verðleikum. Þegar mat svarenda er borið saman eftir vinnustöðum 
kemur í ljós að upplifun þeirra um að starfið sé metið að verðleikum ræðst að 
litlum hluta af því hvar hann starfar. Einn vinnustaðaflokkur skar sig aðeins 
úr hvað þetta varðar, þ.e. heilsugæsla/heimahjúkrun. Þar upplifa sjúkraliðar 
starf sitt metið að verðleikum í aðeins ríkara mæli.

Þegar sjúkraliðar voru spurðir um viðhorf þeirra til umræðunnar um störf 
þeirra kemur fram að um 44% telji umræðuna yfirleitt jákvæða. Eins og 
mynd 7 sýnir deildu um 28% svarenda hlutleysi sínu eða mynduðu sér ekki 
skoðun. Þá töldu um 29% svarenda umræðu um starf sjúkraliða yfirleitt ekki 
jákvæða.

Starfsánægja er gjarnan könnuð með því að spyrja út í hvort starfmenn mæli 
með eigin starfi. Eins og mynd 6 sýnir eru um 57% sjúkraliða sem myndu 
mæla með sjúkraliðastarfi við þá sem eru að leita sér að framtíðarstarfi. Um 
24% deildu hlutleysi sínu og um 23% sjúkraliða myndu hins vegar ekki 
mæla með því.

Athygli vekur að þegar spurt er um hversu andlega erfitt telur þú starf sjúkra-
liða vera kemur fram að meirihluti sjúkraliða telur starfið andlega erfitt. 
Mynd 8 sýnir að um 58% sjúkraliða telja starf sitt frekar erfitt og um 14% 
mjög erfitt, þ.e. að um 72% sjúkraliðar upplifa starf sitt andlega erfitt. Aðeins 
7% svarenda upplifir starfið andlega létt og um 1% telur það mjög létt.

Áhugavert er að sjá hversu stoltir sjúkraliðar eru af því að starfa í faginu. 
Eins og mynd 3 sýnir er yfir helmingur sjúkraliða stoltir af því að starfa sem 
sjúkraliði, eða um 83% svarenda voru því mjög og frekar sammála. Aðeins 
örlítill hluti sjúkraliða upplifði ekki stolt við að starfa sem sjúkraliði, eða 
um 7%.
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„Næst stærsta 
hei lbr igðiss té t t   
landsins, sjúkra-
liðar, er ein þeirra 
stétta þar sem 
mönnunarvandi 
er mikill. Kjör, 
vinnutími og 
starfs umhverfi eru þættir sem þar 
skipta sköpum og gera það að verkum 
að menntaðir sjúkraliðar hverfa í 
miklum mæli til annarra starfa. Þessi 
vandi er svo mikill að grípa þarf 
til aðgerða. Við þurfum að greina 
stöðuna vel til að skýrt sé til hvaða 
aðgerða skuli grípa,“ skrifar Svandís 
Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra í 
grein í Morgunblaðinu 3. desember.

„Það er aðkallandi verkefni að leita 
leiða til að fjölga starfsfólki í heilbrigðis 
kerfinu svo mönnun allra fagstétta sé 
tryggð. Hlutverk ríkisins er að sjá til 
þess að nægur fjöldi heilbrigðisstarfs-
manna útskrifist í hverri starfsgrein og 
að fyrir hendi séu hvatar sem stuðli að 
fullnægjandi mönnun og uppbyggingu 
heilbrigðisstofnana landsins. Miklu 
máli skiptir að þau sem hafa menntað 
sig til starfa sem sjúkraliðar skili sér til 
starfa í faginu og séu sátt við kjör sín. 
Í því samhengi skipta nokkur atriði 
meginmáli, til dæmis stjórnun og þáttur 
yfirmanna, starfsumhverfi, möguleikar 
til starfsþróunar, launastefna, vinnu-
tími og jafnréttissjónarmið,“ skrifar 
ráðherra.

Í greininni er minnt á drög að heil-
brigðisstefnu fram að árið 2030.

„Ég mun leggja áherslu á það að 
efnisatriðum stefnunnar um mönnun 
í heilbrigðiskerfinu verði fylgt eftir 
og að gripið verði til nauðsynlegra 
aðgerða til þess að gera starfsum-
hverfi allra heilbrigðisstétta, þar með 
talið sjúkraliða, eftirsóknarverðara. 
Menntun og fagþekkingu þarf að meta 
að verðleikum og brýnt að sérhver 
fagstétt taki þátt í teymisvinnu og 
myndi sterka heild í heilbrigðisþjón-
ustunni þar sem sjúklingurinn er í 
fyrirrúmi. Sá þáttur heildarkjara sem 
lýtur að starfsumhverfi og möguleikum 
til starfsþróunar verður alltaf að vera 
hluti af heildarmyndinni.“

Grípa þarf 
til aðgerða

50%

31%

1%
6%

12%

S T U T T F R É T T I R

Mjög létt (18)
Frekar létt (72)
Hvorki né (153)
Frekar erfit (643)
Mjög erfit (397)

Mynd 9. Hversu líkamlega erfitt telur þú starf þitt vera

Þá er einnig athyglisvert að sjá þegar spurt er um líkamlegt erfiði starfsins. Eins og mynd 9 sýnir 
telur um helmingur sjúkraliða starfið vera erfitt og um 31% telur það mjög erfitt, þ.e. að um 81% 
sjúkraliðar upplifa starf sitt líkamlega erfitt. Aðeins 6% svarenda upplifir starf sitt sem sjúkralið 
líkamlega létt og um 1% telur það mjög létt.

37%

23%

7%

17%

16%

Mjög ósammála (93)
Frekar ósammála (215)
Hvorki né (203)
Frekar sammála (481)
Mjög sammála (291)

Mynd 10. Ég tel heilsufar mitt gott

Niðurstaða könnunarinnar sýnir að rúmlega helmingur starfandi sjúkraliða telja sig búa við 
góða heilsu. Mynd 10 sýnir hvernig sjúkraliðar meta eigið heilsufar. Um 60% sjúkraliða upplifa 
heilsufar sitt vera gott. Um 16% leggur ekki mat á eigin heilsu og um 25% sjúkraliða upplifir eigið 
heilsufar ekki í góðum málum.

75%

25%

Já (324)
Nei (959)

Mynd 11. Ég hef gegist undir aðgerð vegna stoðkerfisvanda

Loks var spurt hvort hvort svarendur hefðu gengist undir aðgerð vegna stoðkerfisvanda. Eins og 
mynd 11 sýnir hefur um fjórðungur starfandi sjúkraliða gengist undir slíka aðgerð.
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Kröfur fyrir komandi kjarasamn-
inga verða mótaðar af sjúkraliðum og 
munu taka mið af þeim samningum 
sem gerðir verða á almenna markaðnum 
um áramótin, en samningar okkar eru 
lausir um mánaðamótin mars/apríl 2019, 
sagði Gunnar Örn Gunnarsson fram-
kvæmdastjóri Sjúkraliðafélags Íslands 
í fyrirlestri á fundi Trúnaðarmannaráðs 
félagsins 27. september síðastliðinn.

Hann fjallaði sérstaklega í erindi sínu 
um aðdraganda síðustu samninga sem 
voru lausir frá 30. apríl árið 2015. SLFÍ 
hafði samstarf við LL og SFR til að auka 
þrýsting á viðsemjendur. Frá apríl og fram 
í júní voru haldnir margir árangurslausir 
samningafundir, en deilunni var þá vísað 
til ríkissáttasemjara því ljóst var að ríkið 
ætlaði alls ekki að semja við þessi félög á 
þeim nótum sem gerðadómurinn hafði 
úrskurðað hjúkrunarfræðingum, þrátt fyrir 

að samkomulag væri um að beðið yrði eftir 
dómnum. Að loknum að minnsta kosti 
15 árangurslausum fundum undir stjórn 

ríkissáttasemjara var hugur sjúkraliða 
og félagsmanna SFR kannaður varðandi 
boðun verkfalls. 91% sjúkraliða voru reiðu-
búnir til að fara í verkfall til að berjast fyrir 
bættum kjörum. Verkfall hófst 14. október 
með tímabundnum verkföllum inni á stofn-
unum. Hálfum mánuði síðar var skrifað 
undir samninga og verkfalli frestað.

Hugmyndir ríkisstjórnarinnar
Gunnar Örn minnti á þær hugmyndir 

sem fram hafa komið frá ríkisstjórn-
inni um aðgerðir til að liðka fyrir nýjum 
samningum:

• Minni álögur á launafólk – persónuaf-
sláttur hækki

• Barnabætur verði hækkaðar
• Skattar verði auknir á hátekjufólk 
• Heilbrigðismál verði í forgangi og 

framlög aukin verulega
• Hærri framlög til heilsugæslu

K J A R A M Á L

Gunnar Örn Gunnarsson í ræðustól.

Samningar sjúkraliða lausir vorið 2019

Áhersla á styttingu 
vinnuvikunnar

Trúnaðarmenn sjúkraliða fjölmenntu á fundinn í október.
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• Geðheilbrigðisþjónusta verði efld
• Aukinn kraftur settur í byggingu nýs 

Landspítala
• Áhersla á uppbyggingu og rekstur 

hjúkrunarheimila
• Framlög til félags-, húsnæðis- og 

tryggingamála verði aukin verulega
• 25 ma. kr. í stuðning vegna húsnæðis

Lítið annað er í þessu en það sem Gylfi 
Zoega talaði um í sinni skýrslu fyrir ríkis-
stjórnina, það er að svigrúm sé til 4% 
launahækkunar og mögulega til styttingar 
vinnuvikunnar, sagði Gunnar Örn.

Stytting vinnuvikunnar
Sjúkraliðafélagið hefur lagt mikla áherslu 

á styttingu vinnuvikunnar hjá vakta- og 
dagvinnufólki. Hugsanlega verður þetta 
krafa hjá öllum félögum, einnig á almenna 
markaðnum, sagði Gunnar Örn í erindi 
sínu.

Áhersla verður lögð á hækkun launa. 
Áfram verður miðað við 80% af launum 
hjúkrunarfræðinga ef það hentar, frekar en 
að miða við kröfuna um hækkun lægstu 
launa á almenna markaðinum.

Innan BSRB er verið að fara sameiginlega 
og sértækt yfir vaktavinnukaflann og vinna 
að lagfæringum á honum. Þing BSRB hefur 
ályktað um að vinnuvikan verði 36 klukku-
stundir, og vinnuvika vaktavinnumanns 
80% af því eða 29 klukkustundir.

Sækja um hjá Virk
Gunnar Örn ræddi líka um kulnun í starfi 

og réttindi sjúkraliða í því efni.
Hann sagði Sjúkraliðafélagið ráðleggja 

öllum sem lenda í alvarlegum veikindum 
að leita strax til læknis og láta hann sækja 
um hjá Virk, en ráðgjafar Virk eru með 
ýmis úrræði til aðstoðar og möguleika á að 
greiða fyrir þjónustu sérfræðinga.

Veikindaréttur er misjafn, en ef sýnt 

er að slík veikindi eru vinnutengd og 
viðkomandi er ekki með 273 eða 360 daga 
veikindarétt, þá er rétt að athuga með 91 
dags viðbót ef þörf er á. Dagpeningar hjá 
Styrktarsjóði BSRB gilda í 45 daga eða 90 
daga eftir veikindarétti viðkomandi. Þá er 

hægt að sækja um sjúkradagpeninga hjá 
Sjúkratryggingum Íslands.

Hann lagði áherslu á að sjúkraliðar ættu 
alls ekki að minnka við sig starfsprósentu 
til að fyrirbyggja veikindi, heldur frekar 
sækja um hlutaveikindi.

Trúnaðarmenn funda um hagsmunamál stéttarinnar.

K J A R A M Á L

Unnið var í vinnuhópum á fundi trúnaðarmanna sjúkraliða. Hér sjást tveir hópar að störfum.

Samningsniðurstaða Sjúkraliðar 2015

Hækkanir á launatöflum

Pottar í kjarasamningi

Uppsafnað 29,3%  + launaskrið

frá jan. 2017=1,3%

01.10 2015 9,2%
01.06 2016 6,5%
01.06 2017 4,5%
01.06 2018 3,0%

           Samtals 25,2%

01.06 2016 1,41%
01.06 2017 1,02%
01.06 2018 0,80%

           Samtals 3,23%
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Edda Þöll Hauksdóttir sjúkraliði starfar 
sem aðstoðardeildarstjóri á B-5 Bækl-
unarskurðdeild og tekur sem slík fyrst 
sjúkraliða þátt í deildarstjórn á Landspít-
alanum. Um er að ræða tilraunaverkefni 
til tveggja ára.

Tíðindamaður Sjúkraliðans hitti Eddu að 
máli á dögunum og spurði hana fyrst hvers 
vegna hún hefði farið í sjúkraliðanám.

„Sem unglingur hafði ég engan áhuga 
á að fara að starfa í heilbrigðisþjónustu,“ 
svarar Edda og hlær. „Vinkonur mínar fóru 
að vinna á hjúkrunarheimili, en mér fannst 
það ekki höfða til mín. Seinna fóru þær svo 
í allt aðrar áttir en ég varð sjúkraliði.“

- Hvernig gerðist það?
„Þegar frá leið fór mig að langa til að sjá 

hvernig væri að starfa á hjúkrunarheimili 
og sótti því um og fékk starf á Sóltúni þar 
sem ég vann í þrjú ár. Ég kunni afar vel við 
starfið þar og fékk hvatningu um að fara í 
sjúkraliðanám. Ég lauk því námi á þremur 
og hálfu ári í Fjölbrautaskólanum í Ármúla, 
en þaðan útskrifaðist ég í maí árið 2013.“

Á B-5 eftir útskrift
Síðasta verknám Eddu í sjúkraliðanáminu 

var á Bæklunarskurðdeild Landspítalans, 
B-5, og þar hefur hún starfað síðan.

„Það tók mig auðvitað smá tíma að 
kynnast þessum nýja og fjölmenna vinnu-
stað, læra á vinnubrögð og starfsmenningu 
deildarinnar og þjónustuna við sjúklingana, 
en ég kunni strax vel við mig á deildinni,“ 
segir Edda.

„Á B-5 vinna um fimmtíu manns, læknar, 
sjúkraliðar og hjúkrunarfræðingar, og í 
þeim hópi eru algjörir reynsluboltar sem 
hafa unnið á deildinni árum saman og kennt 
mér mjög mikið. Þetta er 18 rúma deild sem 
er alltaf þétt skipuð og stundum meira 
en það. Sjúklingarnir sem koma til okkar 
eru gjarnan veikari en áður og hjúkrunin 
á deildinni því að þyngjast. Margir koma 
til okkar liggjandi í sjúkrarúmi eftir slæm 
beinbrot og það er alltaf jafn skemmtilegt 

að sjá sjúklinga fara gangandi út af spítal-
anum eftir meðferð hjá okkur því það er 
svo mikill sigur. En aðrir þurfa því miður 
að bíða alltof lengi inni á Landspítalanum 
eftir meðferð vegna skorts á rýmum utan 
spítalans.“

Hefur notið mikils trausts
 „Deildarstjórinn hefur beitt sér fyrir því 

að sjúkraliðar fái rödd í deildarstjórn og átti 
hugmyndina að þessu tveggja ára tilrauna-
verkefni,“ segir Edda. „Það er mikil og góð 
samvinna á deildinni og góður starfsandi 
og þannig þarf það að vera til að okkur 
takist að sinna sjúklingum okkar og hjálpa 
þeim til að ná fyrri færni svo þeir komist 
aftur út í lífið utan spítalans. Sjúkraliðar 

gegna þar mjög mikilvægu hlutverki því 
við erum í nærumhverfi sjúklingsins og 
tökum fyrst eftir því ef eitthvað er ekki í 
lagi. Því miður vantar mun fleiri sjúkraliða 
og hjúkrunarfræðinga inn á Landspítalann 
þar sem álag á starfsfólkið er mjög mikið.“

Edda segist hafa notið mikils trausts 
á deildinni frá deildastjóranum og öðru 
starfsfólki og tekið að sér verkefni eins og að 
sjá um sjúkraliðanema, vera í fræðslunefnd 
skurðsviðs í Fossvogi, unnið með sýkinga-
vörnum að bættri handhreinsun á 
deildinni og hún er öryggistrúnaðarmaður 
á deildinni. Hún er líka í skemmtinefnd 
deildarinnar þar sem starfsfólkið gerir 
ýmislegt saman utan vinnunnar.

„Þar sem ég er eini sjúkraliðinn á 
Landspítalanum sem er í deildarstjórn lít 
ég á þetta tilraunaverkefni sem mikilvæg 
tímamót fyrir okkur sjúkraliða,“ segir Edda. 
„Ég þarf því að standa mig vel í þessu nýja 
hlutverki og vona að mér gangi nógu vel til 
þess að sjúkraliðar fái slíka rödd í deildar-
stjórn víðar á Landspítalanum.“

S J Ú K R A L I Ð A S T A R F I Ð

Tilraunaverkefni á Landspítalanum

Sjúkraliði í  
deildarstjórn

Edda Þöll Hauksdóttir sjúkraliði á B-5.

Á B-5 vinna um 
fimmtíu manns
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Streitutengd heilsufarsvandamál hafa 
aukist verulega síðan árið 1990. Þróunin 
er vandamál um allan heim því geðræn 
heilsufarsvandamál aukast hratt og eru 
að mati WHO ein versta ógn fyrir mann-
kynið í framtíðinni.

Þetta sagði Ragnheiður G. Guðnadóttir 
Ms. í félags- og Vinnusálfræði og fram-
kvæmdastjóri Streituskólans í fróðlegu 
erindi á fundi Trúnaðarmannaráðs 
Sjúkraliðafélags Íslands 27. september 
síðastliðinn.

Hér verður greint frá ýmsu því sem fram 
kom í fyrirlestri Ragnheiðar og varðar 
streitu á vinnustaðnum sem getur leitt til 
kulnunar í starfi.

Streitutengdir sjúkdómar
Streita hefur mikil áhrif á heilsu 

fólks, bæði geðheilsu, líkamsheilsu og 
félagsheilsu.

Ástæðurnar geta verið margvíslegar svo 
sem starfsumhverfið, hraðar breytingar á 
vinnustað, atvinnusjúkdómar, fordómar, 
vanþekking, afneitun og ótti.

Smá STRESS er gott, sagði Ragnheiður. 
Það getur gefið einstaklingnum meiri orku, 
aukna færni, meiri vitund, jákvæðni og 
vellíðan.

En það á ekki við um streitu af völdum 
ofálags. Endurteknir atburðir eða viðvar-
andi álag vikum saman, jafnvel árum saman 
hjá einstaklingi sem fær ekki tækifæri til 
að leyfa líkama og hug að hvílast leiðir til 
sjúklegrar streitu og kulnunar. Á endanum 
mun heilsan bresta, þolvarnir hrynja og 
viðkomandi fellur saman.

Ragnheiður nefndi eftirtaldar niður-
stöður sérfræðinga um áhrif streitu:

• Streita er talin hafa fylgni við sex helstu 
dauðaorsakir einstaklinga sem eru 
hjartasjúkdómar, krabbamein, lungna - 

vandamál, slys, lifravandamál og 
sjálfsmorð.

• 43% fullorðinna glíma við heilsufars-
vandamál vegna streitu.

• 2/3 af þeim sem sækja til heimilis-
læknis í Bandaríkjunum fá greiningu 
að streita og álag sé orsökin.

Vinnutengd streita
Helmingur starfsfólks í Evrópu telur að 

vinnutengd streita sé almenn og fjórir af 
hverjum tíu telja að hún sé höndluð illa á 
sínum vinnustað. Starfsóöryggi eða endur-
skipulagning á starfi eru taldar helstu 
ástæður vinnutengdrar streitu í Evrópu. 
Lítil vitund er um áætlanir eða stefnur til 
að gera starfsfólki auðveldara að vinna 
fram að eða fram yfir lífeyrisaldur, slík 
óvissa veldur streitu.

Streita hefur margvísleg áhrif á vinnu-
staðnum. Afleiðingarnar eru aukin 
fjarvera og veikindi, há starfsmanna-
velta, slök tímastjórnun, minni afköst, 

Áhrif streitu, áhættuþættir og forvarnir

Ofurálag veldur 
streitu og kulnun

Ragnheiður G. Guðnadóttir flytur erindi sitt.

„Streita er sállíkam-
legt ástand sem felur 
í sér vanlíðan á sál og 

álag á líkama“
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slakari frammistaða, þungt andrúmsloft, 
lítil hvatning, auknar kvartanir og fleiri 
mistök og óhöpp.

Áhættuþættir sem geta leitt til 
starfstengdar streitu eru meðal annars 
þessir: Starfsóöryggi. Miklar breytingar. 
Niðurskurður. Auknar kröfur til afkasta. 
Tímapressa. Miklar sálrænar kröfur. 
Erfiðleikar við að samræma fjölskyldu 
og atvinnulíf. Samsetning mannauðs. 
Samskipti. Slakt upplýsingaflæði.

Sex stig streitu
Ragnheiður gerði grein fyrir skilgrein-

ingu sem Ingólfur S. Sveinsson, geðlæknir 
hefur sett fram um sex stig streitu: 

1. stig. Vægt streituástand sem sumum 
finnst gott: Vinnustuð, t.d. próflestur. 
Maður er vel vakandi, skilningarvit 
opin. Aukin orka og hæfni til að 
afkasta meiru.

2. stig. Ýmis óþægileg áhrif streitu koma 
fram: Orkan endist ekki út daginn. 
Óþægindi frá meltingarvegi. Hjart-
sláttur, ónot í brjósti. Vöðvaspenna. 
Erfiðleikar við að slaka á. Óróleiki, 
pirringur og kvíði

3. stig. Þreytan verður áberandi: Þreyta. 
Ýktari meltingartruflanir. Meiri 
spennu tilfinning, vöðvaspenna og 
svimi. Svefntruflanir.

4. stig. Vaxandi þreyta: Mjög erfitt að 
klára daginn. Áður auðveld verk verða 
erfið. Einbeitingarskortur. Minnkuð 
hæfni til félagslífs, samtöl við vini. 
Vondir draumar vekja undir morgun. 
Neikvæðni - allt er á móti manni. Ótti 
án skýringa.

5. stig. Meira af því sama og þunglyndi 
byrjar að myndast: Mikil og stöðug 
þreyta. Erfitt að ljúka einföldum 
verkum. Miklar truflanir frá meltingar-
vegi. Stöðug óttatilfinning. Sviti dag og 
nótt.

6. stig. Ógnvekjandi einkenni – óvinnu-
færni Ofsakvíði (kvíðaköst) og fælni 
byrjar að myndast: Þungur hjartsláttur. 
Óútskýrð viðvarandi óttatilfinning. 
Lofthungur. Titringur, skjálfti og sviti. 
Dofi í höndum og fótum, köld húð. 
Örmögnun. Kulnun. 

Streituvarnir
Ragnheiður fjallaði í fyrirlestrinum um 

áhrif streitu á einstaklinginn og benti á 
ýmis ráð til að bregðast við þróun í átt til 
kulnunar.

Til að fyrirbyggja streitu og kulnun 
þarf að stýra fullkomnunaráráttu og 
óraunhæfum kröfum, vinna eftir eigin 
vinnugetu, draga og setja skýr mörk, stýra 
því hvert orkan fer, viðurkenna vandann 
og biðja um hjálp.

Þú þarft að þekkja streituvalda þína og 
streituviðbrögð, skilja og sætta þig við að 
sumt er EKKI í þínum höndum og fjarlægja 
þá álagsvalda sem þú getur fjarlægt núna. 

Eins að spyrja sig eftirfarandi spurninga: 
Er ég að hreyfa mig? Sofa nóg? Hvílast vel? 
Hugsa skýrt? Hugsa hér og nú? Tjá mig um 
líðan mína?

Hreyfing er streituvörn sem losar um 
spennu og veitir útrás, eykur orku, virkni 
og vellíðan, bætir svefn, styrkir ónæm-
iskerfið og eflir hugann.

ÞÍN hegðun og hugsun er oft það EINA 
sem þú hefur stjórn á, sagði Ragnheiður. 

www.stress.is
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Ákjósanleg frammistaða

Þreyta
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Eirðarleysi
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Óvirkni

Óvinnufærni

Óraunhæfar kröfur og væntingar 
Mikil vinnusemi en lítil umbun 
Aukin áreynsla án árangurs 

      Ekki séð fyrir endan á ferlinu 
                  Pirringur og reiði gagnvart öðrum 

               Huglæg/Líkamleg örmögnun 
Aukin svartsýni 

                        Meiri örvænting og vonleysi 
                              Minni von/trú á betri tímum 

                                            Viðkomandi fellur saman

Upplifun á tómleika og tilgangsleysi
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Kúrfa 
Kulnunar

Frammistaða og kröfur; frá góðri streitu til örmögnunar.

Leiðin til kulnunar.

„Vinnutengd streita 
myndast þegar kröfur í 
starfi eru umfram getu 
og stjórn starfsmanns“
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Alþingi samþykkti ný lög um jafna 
meðferð á vinnumarkaði þann 11. júní 
síðastliðinn. Lögin tóku gildi 1. septem-
ber, en ákvæði laganna um mismunandi 
meðferð á grundvelli aldurs koma þó ekki 
til framkvæmda fyrr en 1. júlí 2019.

Um gildissvið segir í fyrstu grein nýju 
laganna:

Lög þessi gilda um jafna meðferð einstak-
linga á vinnumarkaði óháð kynþætti, 
þjóðernisuppruna, trú, lífsskoðun, fötlun, 
skertri starfsgetu, aldri, kynhneigð, kynvit-
und, kyneinkennum eða kyntjáningu, svo 
sem hvað varðar:

• aðgengi að störfum, sjálfstæðri atvinnu-
starfsemi eða starfsgreinum, þ.m.t. við 
ráðningar og framgang í starfi,

• aðgengi að náms- og starfsráðgjöf, 
starfsmenntun og starfsþjálfun,

• ákvarðanir í tengslum við laun, önnur 
starfskjör og uppsagnir og

• þátttöku í samtökum launafólks eða 
atvinnurekenda, þ.m.t. þau hlunnindi 
sem þau veita félagsmönnum.

Lög þessi taka ekki til mismunandi 
meðferðar einstaklinga á vinnumarkaði á 
grundvelli ríkisfangs eða ríkisfangsleysis. 
Enn fremur taka lög þessi ekki til ráðstaf-
ana sem mælt er fyrir um í lögum og eru 
nauðsynlegar með vísan til allsherjarreglu, 
almannaöryggis, lýðheilsu eða til verndar 
réttindum og frelsi annarra. Þá gilda 
lög þessi ekki um mismunandi aldurs-
skilyrði í tengslum við lífeyrisréttindi í 
lífeyrissjóðum. 

 Lög þessi gilda ekki um réttindi og 
þjónustu innan opinberra kerfa, svo 
sem um réttindi samkvæmt lögum um 
almannatryggingar, lögum um félags-
þjónustu sveitarfélaga, lögum um 
atvinnuleysistryggingar og lögum um 
fæðingar- og foreldraorlof.

Að vinna gegn mismunun
Svo segir í greinargerð frumvarpsins um 

markmið og tilgang:

„Í því skyni að tryggja jafna meðferð á 
innlendum vinnumarkaði, hvort sem er 
á almennum vinnumarkaði eða hjá hinu 
opinbera, er með frumvarpi þessu lagt til 
að skýrt verði kveðið á um að mismunun á 
vinnumarkaði, hvort heldur bein eða óbein, á 
grundvelli kynþáttar, þjóðernisuppruna, trúar, 
lífsskoðunar, fötlunar, skertrar starfsgetu, 
aldurs, kynhneigðar, kynvitundar, kynein-
kenna eða kyntjáningar verði óheimil. Verður 
þetta að teljast nýmæli í lögum enda þótt öðrum 
ákvæðum innlendra laga sé einnig ætlað að 
tryggja að ákveðnu leyti jafna meðferð á vinnu-
markaði, þ.m.t. 65. gr. stjórnarskrárinnar. Er 
þetta ekki síður mikilvægt í því skyni að stuðla 
að virkri þátttöku sem flestra á vinnumarkaði 
en almenn þátttaka á vinnumarkaði er talin 
ein þýðingarmesta leiðin til að koma í veg fyrir 
félagslega einangrun og fátækt.“ 

Jafnréttisstofa annast framkvæmd laga 
þessara og skal 4. gr. laga um jafna stöðu og 
jafnan rétt kvenna og karla gilda eftir því 
sem við getur átt, þ.m.t. ákvæði 5.–11. mgr. 
um dagsektir.

Einstaklingar, fyrirtæki, stofnanir eða 
félagasamtök sem telja að ákvæði laga 
þessara hafi verið brotin gagnvart sér eða 
félagsmönnum sínum geta í eigin nafni eða 
fyrir hönd félagsmanna sinna, eftir því sem 
við á, leitað atbeina kærunefndar jafnréttis-
mála. Skulu 5.–7. gr. laga um jafna stöðu og 
jafnan rétt kvenna og karla gilda eftir því 
sem við getur átt.

Um sönnunarbyrði og viðurlög segir í 
nýju lögunum:

Ef leiddar eru líkur að því að mismunun 
samkvæmt ákvæðum laga þessara hafi átt 
sér stað skal sá sem talinn er hafa mismunað 
sýna fram á að ástæður þær sem legið hafi 
til grundvallar meðferðinni tengist ekki 
einhverjum af þeim þáttum sem um getur 
í 1. mgr. 1. gr. 

Bætur fyrir fjártjón og miska: Sá sem með 
saknæmum og ólögmætum hætti brýtur gegn 
lögum þessum er skaðabótaskyldur vegna 
fjártjóns og miska samkvæmt almennum 
reglum. 

Sektir: Brot gegn lögum þessum eða 
reglugerðum settum samkvæmt þeim geta 
varðað sektum nema þyngri refsing liggi 
við samkvæmt öðrum lögum. Með mál 
er varða brot á lögum þessum eða reglu-
gerðum settum samkvæmt þeim fer að 
hætti laga um meðferð sakamála. Sektir 
renna í ríkissjóð.

Bann við mismunun
Í þriðja kafla nýju laganna er fjallað um 

bann við mismunun:
Hvers kyns mismunun á vinnumark-

aði, hvort heldur bein eða óbein, vegna 
einhverra þeirra þátta sem um getur í 
1. mgr. 1. gr. er óheimil. Fyrirmæli um 
mismunun vegna þeirra þátta teljast einnig 
mismunun samkvæmt lögum þessum sem 

Ný lög um jafna meðferð á vinnumarkaði

Atvinnurekendur komi 
í veg fyrir mismunun

Alþingi samþykkti nýju lögin í sumar.

Jafnréttisstofa annast
framkvæmd nýju  

laganna
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og áreitni þegar hún tengist einhverjum af 
þeim þáttum sem um getur í 1. mgr. 1. gr. 

Atvinnurekendur, stéttarfélög og samtök 
þeirra skulu vinna markvisst að jafnri 
meðferð á vinnumarkaði í samræmi við 
markmið laga þessara. Atvinnurekendur 
skulu sérstaklega vinna að jafnri meðferð 
starfsmanna innan fyrirtækis síns eða 
stofnunar og koma í veg fyrir mismunun 
vegna einhverra þeirra þátta sem um getur 
í 1. mgr. 1. gr. 

Bann við mismunun í starfi og við 
ráðningu: Atvinnurekendum er óheimilt 
að mismuna umsækjendum um starf vegna 
einhverra þeirra þátta sem um getur í 1. 
mgr. 1. gr., sbr. þó 2. mgr. 1. gr., 10., 11. og 
12. gr. Sama gildir um stöðuhækkun, stöðu-
breytingu, endurmenntun, símenntun, 
starfsþjálfun, námsleyfi, uppsögn, vinnu-
aðstæður og önnur starfskjör starfsmanna. 
Mismunun vegna einhverra þeirra þátta 
sem um getur í 1. mgr. 1. gr. í auglýsingu 
um laust starf er óheimil sem og birting 
slíkrar auglýsingar, sbr. þó 2. mgr. 1. gr., 
10., 11. og 12. gr. 

Bann við mismunun í tengslum við 
laun og önnur kjör: Atvinnurekanda er 
óheimilt að mismuna starfsmönnum sínum 
vegna einhverra þeirra þátta sem um getur 
í 1. mgr. 1. gr. í tengslum við laun og önnur 
kjör, enda sinni þeir sömu eða jafnverð-
mætum störfum. Starfsmönnum skal ávallt 
heimilt að skýra frá launakjörum sínum ef 
þeir kjósa svo. 

Viðeigandi aðlögun. Atvinnurekandi 
skal gera viðeigandi ráðstafanir, sé þeirra 
þörf í sérstöku tilviki, til að gera fötluðum 
einstaklingi eða einstaklingi með skerta 
starfsgetu kleift að eiga aðgengi að og taka 
þátt í starfi, njóta framgangs í starfi eða fá 
þjálfun, enda séu þær ráðstafanir ekki of 
íþyngjandi fyrir atvinnurekandann. 

Frávik og vernd
Frávik eru í lögunum vegna starfstengdra 

eiginleika eða sértækra aðgerða:

Mismunandi meðferð á grundvelli 
einhverra þeirra þátta sem um getur í 1. 
mgr. 1. gr. telst ekki brjóta gegn lögum 
þessum ef hún byggist á eðli viðkomandi 
starfsemi eða því samhengi sem til staðar 
er þar sem starfsemin fer fram, enda hafi 
kröfur um slíka starfstengda eiginleika 
lögmætan tilgang og gangi ekki lengra en 
nauðsyn krefur.

Sértækar tímabundnar aðgerðir, sem 
ætlað er að bæta stöðu einstaklinga á 
vinnumarkaði á þeim sviðum þar sem á þá 
hallar vegna einhverra þeirra þátta sem um 
getur í 1. mgr. 1. gr. í því skyni að stuðla að 
jafnri meðferð á vinnumarkaði, ganga ekki 
gegn lögum þessum. 

Frávik vegna aldurs. Mismunandi 

meðferð vegna aldurs telst ekki brjóta 
gegn lögum þessum séu færð fyrir henni 
málefnaleg rök sem helgast af lögmætu 
markmiði, þ.m.t. stefnu í atvinnumálum 
eða öðrum markmiðum er varða vinnu-
markað, enda gangi slíkar aðgerðir ekki 
lengra en nauðsynlegt er talið til að ná því 
markmiði sem stefnt er að. 

Vernd gegn órétti í starfi. Atvinnurek-
anda er óheimilt að segja starfsmönnum 
upp störfum sökum þess að þeir hafi 
kvartað undan eða kært mismunun vegna 
einhverra þeirra þátta sem um getur í 1. mgr. 
1. gr. eða krafist leiðréttingar á grundvelli 
laga þessara. Jafnframt skal atvinnurekandi 
gæta þess að starfsmenn verði ekki látnir 
gjalda þess í starfi að kvartað hafi verið 
undan eða kærð mismunun eða krafist 
leiðréttingar á grundvelli laga þessara. 
Eigi ætlað brot skv. 1. mgr. sér stað meira 
en einu ári eftir að kvörtun, kæra eða krafa 
um leiðréttingu kom fram á grundvelli laga 
þessara verður þó ekki litið svo á að um 
brot skv. 1. mgr. hafi verið að ræða. 

Bann við afsali réttinda. Óheimilt er að 
afsala sér þeim réttindum sem kveðið er á 
um í lögum þessum.

Nýju lögin eiga að tryggja enn frekar jafnrétti á vinnustað, þar á meðal á Landspítalanum sem er 
stærsti vinnustaður sjúkraliða.

Sá sem með saknæmum 
og ólögmætum hætti 
brýtur gegn lögum 

þessum er skaðabóta-
skyldur

Hvað þýða hugtökin?
Í nýju lögum er merking mikilvægra hugtaka sem lögin 

eiga við sérstaklega skýrð:
Bein mismunun: Þegar einstaklingur fær óhagstæðari 

meðferð en annar einstaklingur fær, hefur fengið eða mundi fá 
við sambærilegar aðstæður vegna einhverra þeirra þátta sem 
um getur í 1. mgr. 1. gr.

Óbein mismunun: Þegar að því er virðist hlutlaust skilyrði, 
viðmið eða ráðstöfun kæmi verr við einstaklinga vegna 

einhverra þeirra þátta sem um getur í 1. mgr. 1. gr. borið saman 
við aðra einstaklinga nema slíkt sé unnt að réttlæta á málefna-
legan hátt með lögmætu markmiði og aðferðirnar til að ná 
þessu markmiði séu viðeigandi og nauðsynlegar.

Áreitni: Hegðun sem er í óþökk þess sem fyrir henni verður og 
hefur þann tilgang eða þau áhrif að misbjóða virðingu viðkom-
andi, einkum þegar hegðunin leiðir til ógnandi, fjandsamlegra, 
niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi aðstæðna.
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Sjúkraliðar og samstarfsmenn fjöl-
menntu 25. október í kveðjuhóf til heiðurs 
Kristínu Á. Guðmundsdóttur, fráfarandi 
formanns SLFÍ, þar sem henni voru þökkuð 
vel unnin störf fyrir sjúkraliðastéttina.

„Kristín stóð við stjórnvölin í rúm 30 
ár og eins og þið vitið þá hefur félagið og 
sjúkraliðar undir hennar stjórn tekið margan 
slaginn og alltaf komið standandi út úr 
slíkum átökum og hefur nafn stéttarinnar 
verið stimplað inn í hug og hjörtu þjóðar-
innar sem vinnusöm, kröftug og baráttuglöð 
stétt. Kristín naut þeirrar gæfu að hafa alla 
tíð haft félagsmennina að baki sér og kemur 
það til af mörgu, en þó aðallega því að hún er 
frábær leiðtogi sem hefur lagt allt sitt í barátt-
una og því verið auðvelt að fylgja henni 
og hennar hugsjónum. Hún hefur alla tíð 
verið einstaklega vinnusöm, réttlát, raunsæ 
og baráttuglöð þegar á hefur reynt. Hún er 
þeim eiginleikum gædd að geta tekist á rifist 

Fjölmennt kveðjuhóf
Kristín Á. Guðmundsdóttir í hópi samstarfsmanna til margra ára.

Sandra B. Franks afhenti Kristínu gjöf frá Sjúkraliðafélaginu.

Spjallað saman í hófinu. Birna Ólafsdóttir fyrir miðju.
Kristín ræðir við Gunnar Björnsson, en þau hafa marga hildi háð undan-
farin ár. Við hlið þeirra er eiginmaður Kristínar, Diðrik Ísleifsson.
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eða jafnvel hnakkrifist við samningaborðið, 
en það var aldrei persónulegt heldur miklu 
frekar vegna ástríðu fyrir verkefninu og til 
að undirstrika réttlæti krafnanna,“ sagði 
Gunnar Örn Gunnarsson framkvæmdastjóri 
félagsins í setningarræðu sinni.

Konan með kreppta hnefann
Ögmundur Jónasson stýrði kveðjuhóf-

inu, en meðal þeirra sem ávörpuðu Kristínu 
var Sandra B. Franks, formaður Sjúkraliða-
félagsins, sem afhenti henni þakklætisgjöf 
frá félaginu, og samstarfskona Kristínu til 
margra ára, Birna Ólafsdóttir skrifstofu-
stjóri Sjúkraliðafélagsins, og sagði þá meðal 
annars:

„Kynni okkar Kristínar hófust 1986 þegar 
nokkrir sjúkraliðar funduðu saman í tilefni 
þess að okkur hafði borist til eyrna að leggja 
ætti niður Sjúkraliðafélag Íslands, sem á 
þeim tíma var aðeins fagfélag og ástæðan 
var að þáverandi formaður var að hverfa 
til annarra starfa. Það var að sjálfsögðu ekki 
látið viðgangast og þar með hófst  baráttan 
fyrir tilveru og framgangi sjúkraliðastétt-
arinnar sem alla tíð síðan hefur einkennt 
Sjúkraliðafélag Íslands og sú barátta stendur 
enn og henni er ekki nærri lokið.

Kristín setti mark sitt á baráttuna strax í 
upphafi. Þrautseigja hennar og sá kraftur 
sem henni fylgir smitaði út til félagsmanna 
og hreif þá með sér í baráttuna. Þetta var þó 
bara upphafið af þeim þrjátíu og tveimur 
árum sem við höfum starfað saman. Þessi ár 
voru oft erfið, langir vinnudagar og oft mikið 
ströggl, en það var aldrei leiðinlegt og aldrei 
í boði að gefast upp fyrir aðstæðunum þó 
svo á stundum virtust veggirnir vera óklíf-
anlegir. Þá var gott að vera æðrulaus og fljót 
að gleyma. Kristín er þannig að Guði gerð að 
hún erfir ekki leiðindi við nokkurn mann. En 
bak við konuna með krepptan hnefann sem 
hún sýnir þegar þörf er á er mjúk kona sem 
ekkert aumt má sjá.“

Sjúkraliðar fylgst með þakkarræðum í kveðjuhófinu.

Ögmundur Jónasson stýrði kveðjuhófinu.

Gestir fylgjast með ræðuhöldum í kveðjuhófinu.

Gunnar Gunnarsson framkvæmdastjóri SLFÍ til margra ára og Gunnar Gunnarsson hagfræðingur 
hafa lengi unnið með Kristínu að málefnum sjúkraliða. Við hlið þeirra er Hulda Ragnarsdóttir.

Sonja Ýr Þorbergsdóttir flutti Kristínu þakkar-
kveðjur frá BSRB.
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Þann 29. september síðastliðinn lagði 
alþingismaðurinn Sigurður Páll Jónsson 
fram skriflega fyrirspurn til mennta- og 
menningarmálaráðherra um nám sjúkra-
liða. Þar leitaðist hann við að fá fram 
upplýsinga um hvort stjórnvöld hefðu 
kannað mögulegar leiðir til að styðja við 
nám sjúkraliða. 

Fyrirspurn Sigurðar Páls var þríþætt. Í 
fyrsta lagi var spurt um hvort unnið væri 
eftir aðgerðaráætlun til að efla sjúkraliða-
nám og auka kynningu á því? Í öðru lagi 
var spurt um hvort búið væri að tryggja 
fjármagn til að hrinda í framkvæmd fagnámi 
fyrir sjúkraliða á háskólastigi við Háskól-
ann á Akureyri? Í þriðja lagi var spurt um 
hvort ráðherra hygðist beita sér fyrir því að 
menntun sjúkraliða og starfsreynsla yrði 
metin inn í nám í hjúkrunarfræði? 

Í svari mennta- og menningarmála-
ráðherra kemur fram að unnið hafi verið 
verkefni til að efla starfsmenntun á 
breiðum grunni þar sem horft væri til allra 
starfsnámsbrauta sem kenndar eru í fram-
haldsskólum landsins. Þess sé vænst að 
aðgerðir sem settar verða af stað skili fleiri 
nemendum í starfsmenntun í takt við þarfir 
og eftirspurn atvinnulífsins. 

Þróun fagháskólanáms
Ráðherra segir að hluti þeirra 23,1 m.kr 

sem Háskólinn á Akureyri hafi fengið í 
janúar 2018 til þróunar fagháskólanáms, 
hafi runnið til þróunar á viðbótarnámi 
fyrir sjúkraliða og að væntingar séu til þess 
að námið eflist á sem flesta vegu í kjöl-
farið. Ráðherra bendir á að fjármagnið sé 
hluti af sérstakri fjárveitingu til þróunar 
á fagháskólanámi sem háskólar gátu sótt 
um og var þáttur í framlagi ríkisstjórnar-
innar til kjarasamninga árið 2015. Þá sé 
markmið með þróun fagháskólanáms að 
auka fjölbreytni í háskólanámi, bregðast 
við síbreytilegum atvinnumarkaði, skapa 
aukin tækifæri fyrir fólk á vinnumarkaði, 
bæta möguleika nemenda á að finna sér 
starf að loknu námi og stuðla að nýsköpun 
með hagsmuni nemenda og samfélags að 
leiðarljósi. 

Í ljósi þess tilraunaverkefnis um faghá-
skólanám fyrir sjúkraliða við Háskólann á 

Akureyri verði beðið eftir niðurstöðu verk-
efnisins áður en ákvörðun verður tekin um 
framtíðarverkefni eða áherslur sem lúta að 
slíku námi. Stefnt sé að því að efla notkun 
raunfærnimats á háskólastigi en raunfærn-
imat snýst um að meta færni umsækjenda, 
t.d. færni sem skapast hefur vegna starfs-
reynslu umsækjanda, við inntöku í háskóla.

Krefjandi störf
Í svarinu kemur fram að sjúkraliða-

nám sé 200 eininga nám með námslok á 3. 
hæfniþrepi. Það skiptist í almennar greinar, 
heilbrigðisgreinar og nám í sérgreinum 
sjúkraliðabrautar. Nám í sérgreinum sjúkra-
liðabrautar sé bæði bóklegt og verklegt 
nám í skóla og starfsnám á heilbrigðisstofn-
unum. Námið taki að jafnaði þrjú ár, eða 
sex annir. Tilgangur sjúkraliðanáms sé að 
undirbúa nemendur undir krefjandi störf 
við hjúkrun, endurhæfingu og forvarnir 
bæði á heilbrigðisstofnunum og á heimilum 

fólks þar sem reynir mikið á samskipta-
færni og siðferðisvitund starfsmanna. Í 
náminu sé rík áhersla lögð á samvinnu við 
starfsfólk og stjórnendur í heilbrigðisþjón-
ustu. Í námsbrautarlýsingum sé þess getið 
að sjúkraliðanám geti verið góður grunnur 
fyrir frekara nám í heilbrigðisvísindum. 
Að lokinni brautskráningu frá skóla getur 
nemandi sótt um löggildingu starfsheitis til 
embættis landlæknis og öðlast þá réttindi 
til að starfa sem sjúkraliði á Íslandi og að 
starfsheitið sjúkraliði sé lögverndað. 

Ráðherra bendir á að samkvæmt 19. 
gr. laga um háskóla nr. 63/2006 skulu 
nemendur sem hefja nám í háskóla hafa 
lokið stúdentsprófi eða jafngildu prófi. Þó 
sé háskólum heimilt að innrita nemendur 
sem búa yfir jafngildum þroska og 
þekkingu að mati viðkomandi háskóla. Þá 
er samkvæmt 10. gr. sömu laga háskólum 
einnig heimilt að meta til eininga nám 
sem fram fer við aðra skóla enda ábyrgjast 
háskólarnir sjálfir að námið uppfylli sam -
bærilegar gæða- og námskröfur og gerðar 
eru á grundvelli laga um háskóla. Þá séu 
háskólar sjálfstæðar stofnanir og ákveða 
sjálfir fyrirkomulag kennslu, rannsókna, 
náms og námsmats.

M E N N T A M Á L

Stefnt er að því að efla 
notkun raunfærnimats á 

háskólastigi

Nám sjúkraliða

Sjúkraliðar fagna útskrift úr sérnáminu.
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„Það er mikil vöntun á sjúkraliðum og er 
það upplifun allra sem vinna í heilbrigð-
isgeiranum. Um leið og einhver sjúkraliði 
sækir um starf er hann ráðinn inn ef hann 
er metinn hæfur sem starfsmaður og fær 
góða umsögn frá umsagnaraðilum,“ segir 
Berglind Björk Hreinsdóttir mannauðsstjóri 
Hrafnistu sem rekur sex hjúkrunarheimili á 
suðvesturhorni landsins.

Tíðindamaður Sjúkraliðans hitti hana að 
máli á Hrafnistu og spurði fyrst um fjölda 
sjúkraliða og annarra starfsmanna á heimilum 
Hrafnistu.

„Heildarfjöldi starfsmanna á Hrafnistu er 
um 1250 manns og fjölgar auðvitað á sumrin 
og er þá um svona 1500,“ segir Berglind. 
„Stöðugildi eru um 650 þannig hægt er að 
sjá að mikið er um starfsmenn í hlutastarfi. 
Þónokkur hluti starfsfólks er skólafólk sem er 
í litlu starfshlutfalli.“

Um 120 sjúkraliðar
- Hversu margir sjúkraliðar eru í störfum á 

heimilunum? 
„Við erum með um 120 sjúkraliða af 

störfum hjá okkur á Hrafnistuheimilunum. 
Þar af eru 36 á Hrafnistu í Hafnarfirði, 13 á 
Hrafnista í Kópavogi, 26 á Hrafnistu í Reykja-
vík, 15 á Hrafnistu í Garðabæ, Ísafold, 8 á 
Hlévangi í Reykjanesbæ og 21 á Nesvöllum 
í Reykjanesbæ. Meðalsstarfshlutfall sjúkralið-
anna er um 63%.“

- Hver er aldursdreifing sjúkraliðanna?
„Meðalaldur sjúkraliða hjá Hrafnistu er 

48 ár,“ segir Berglind. „Aldursdreifingin er 
þannig að 70% sjúkraliða hjá okkur eru 40 ára 
og eldri en aðeins 30% sjúkraliða okkar er á 
aldrinum 20-39 ára. Um 53% sjúkraliða okkar 
eru 50 ára og eldri.“    

- Starfa sjúkraliðar með sérmenntun/framhalds-
nám hjá Hrafnistu? 

„Það eru sjúkraliðar með sérnám hjá okkur 
og þeir fá að fullnýta menntun sína og vinna 
mjög náið með hjúkrunarfræðingum. Sjúkra-
liðar hjá okkur eru oft í hlutverki hópstjóra 
sem eru til þess að hjálpa starfsfóki okkar 
að forgangsraða verkefnum og styðja við að 
faglega sé unnið með skjólstæðinga okkar.“

- Mun Hrafnista þurfa marga nýja sjúkraliða á 
næstu árum?

„Hrafnista mun þurfa fleiri sjúkraliða 
á næstu árum þar sem í byggingu er nýtt 

99 rýma hjúkrunarheimili við Sléttuveg í 
Reykjavík og svo að auki er nú þegar vöntun 
á sjúkraliðum.“

- Hver er starfsmannaveltan?
„Starfsmannavelta okkar er fremur há eða 

var samkvæmt síðustu ársskýrslu 27%, en í 
þeirri tölu er öll velta óháð starfshlutfalli. Vert 
er að benda á að stór hluti okkar starfsfólks 
er í mjög lágu starfshlutfalli og er oft skóla-
fólk sem stoppar stutt við. Þessi hópur hefur 
mikil áhrif á starfsmannaveltuna og hækkar 
verulega hlutfallið hjá okkur. Við erum með 
góðan hóp starfsmanna sem hefur unnið 
lengi hjá okkur og í því samhengi bendi ég á 
að við erum með rúmlega 40 starfsmenn sem 
eru með 25 ára starfsaldur eða meira.“

Mannauðsstefnan
- Hver eru meginatriði mannauðsstefnu 

Hrafnistu?
„Meginatriði mannauðsstefnu og jafn-

réttisstefnu Hrafnistu er virðing fyrir 
starfsmönnum þar sem hæfni og þekking 
þeirra fá að njóta sín. Við leggjum mikið upp 
úr vinnuvernd og þjálfa starfsfólk í þeim 
störfum sem það á að sinna,“ svarar Berglind.

- Hvernig reynir Hrafnista að draga úr streitu 
og ofurálagi á starfsmenn sem leiðir víða til 
kulnunar í starfi?

„Hrafnista hefur með mörgum verkefnum 
reynt að draga úr streitu og álagi með því að 
greina hvað í umhverfinu er að valda streitu 
og finna leiðir til þess að draga úr þeim þáttum 
sem eru álagsvakar. Þegar slíkt er greint og 

rannsóknir sýna að það sé mikilvægt að vinna 
með að aðskilja vel þegar starfsfólk er í vinnu 
og virða frítíma þeirra. 

ABC kerfið er ein leið til að aðstoða starfsfólk 
til að forgangsraða verkefnum og taka niður 
verklag sem miðar við hámarksmönnun. 
Hrafnista ætlast ekki til að verið sé að fylgja 
verklagi á deildum Hrafnistu þegar ekki er 
hámarksmönnun til staðar. Reynslan hefur 
sýnt að ekki er nóg fyrir verkstjóra deilda 
að segja það með orðum hvaða verkefnum 
megi sleppa, það verður að vera skriflegt. Þá 
fyrst er þeim verkefnum sleppt. Með ABC 
er einnig verið að upplýsa aðra starfsmenn 
Hrafnistu sem sinna íbúum deildanna, líkt 
og sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun, hársnyrtingu 
og fótsnyrtingu og jafnvel eldhúsið um 
ástand deildarinnar og að hún þurfi stuðning. 
Markmið með ABC er ekki að spara útköll 
vegna kostnaðar, heldur er verið að gefa þeim 
sem eru í vaktafríi tækifæri til að vera í fríi, 
til að hvíla okkar starfsfólk. Ein ástæðan fyrir 
upplifun álags er að það er stöðugt verið að 
hringja í þig þegar þú ert í fríi og það skerðir 
frí starfsmanna. Þeir upplifa álag þar sem þeir 
fá samviskubit að svara ekki í símann eða við 
að neita að koma á aukavakt.

Hrafnista er með hlaupara í húsum heimil-
anna sem ætlað er að taka vaktir sem vantar 
á, þannig að stundum er meira en hámarks-
mönnun í húsum heimilanna sem einnig 
hjálpar til við að draga úr álagi. En við verðum 
líka að geta brotið upp verklag þegar ekki er 
hámarksmönnun og forgangsraðað þjónust-
unni. Enn einn ávinningurinn af ABC eru 
samskipti starfsfólks á milli vakta. Það truflaði 
starfsfólk að geta ekki unnið samkvæmt 
verklagi um hámarksmönnun, þegar vantaði 
á vakt, því næsta vakt á eftir, t.d. kvöldvakt 
eða næturvakt sýndi pirring og hafði orð á 
því að nú myndi hún sitja uppi með verkefni 
fyrri vaktar. Það hætti með ABC, vaktir fóru 
að sýna hvor annarri skilning og starfsfólki 
leið betur með að skila af sér vakt þar sem 
ekki var búið að búa um rúmin, taka til á líni 
eða vaska upp. ABC hefur einnig stoppað nær 
alveg þá streitu sem vex að morgni dags eða í 
upphafi vaktar þegar starfsmenn mæta í hús 
og sjá að það eru veikindi á starfsfólki deilda 
og brjóta þarf upp verklag. Ljóst er í upphafi 
hvernig allir starfsmenn ætla að forgangsraða 
verkefnum samkvæmt plani B eða C.“

H J Ú K R U N A R H E I M I L I N

Berglind Björk Hreinsdóttir mannauðsstjóri 
Hrafnistu.

Unnið gegn ofurálagi og streitu á Hrafnistu

ABC kerfi mönnunar
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Sonja Ýr Þorbergsdóttir nýkjörinn formaður BSRB

Stytting vinnuviku
eitt stóru málanna

„Það er reyndar stefna BSRB að stytting 
vinnuvikunnar verði lögfest, það er okkar 
framtíðarsýn, en við viljum fá þessa stytt-
ingu sem fyrst og ég held að það verði 
fljótlegra fyrir okkur að ná þessu fram í 
kjarasamningum heldur en að bíða eftir 
því að Alþingi samþykki vinnutíma-
styttingu,“ segir Sonja Ýr Þorbergsdóttir, 
nýkjörinn formaður BSRB, í viðtali við 
Sjúkraliðann.

Sonja hefur B.Sc. gráðu í viðskiptalög-
fræði (2007) og ML gráðu í lögfræði (2009) 
frá Háskólanum á Bifröst og hefur starfað 
sem lögfræðingur BSRB frá árinu 2008. 
Hún hefur setið í ýmsum opinberum stjórn-
sýslunefndum fyrir hönd BSRB í tengslum 
við vinnumarkaðinn og kennt vinnurétt 
við Háskólann á Bifröst og Háskólann í 
Reykjavík.

- Þú fékkst mjög góða kosningu sem formaður 
BSRB. Hvaða væntingar hefur þú til þessa 
nýja starfs og hver er reynsla þín eftir fyrstu 
vikurnar?

„Ég hef starfað á skrifstofu BSRB í tíu 
ár og hafði því ágætis hugmyndir um 
hvað starfið myndi fela í sér og er spennt 
að takast á við komandi verkefni,“ svarar 
Sonja. „Sem betur fer er ég svo heppin að 
stefna BSRB samrýmist mínum hjartans 
málum og að því leytinu til er þetta auðvelt 
fyrir mig.“

Samfélag byggt á jöfnuði
- BSRB á sér langa sögu og hlutverk þess 

hefur breyst í gegnum árin og áratugina. 
Hvernig myndir þú skilgreina meginverkefni 
BSRB í dag?

„Hlutverk og stefna BSRB hverfist alltaf 
um það að stuðla að betra samfélagi, fjöl-
skylduvænna samfélagi, og samfélagi sem 
byggist á jöfnuði. Það má segja að þetta séu 
okkar einkunnarorð ef við reynum að draga 
alla stefnuna saman í mjög stuttu máli.“

- Nú hefur BSRB ekki samningsrétt sem er á 
valdi einstakra aðildarfélaga, en kemur samt að 
samningamálunum. Hvernig metur þú stöðu 
bandalagsins á skákborði vinnumarkaðarins?

„Yfirleitt hefur skiptingin verið sú að 
BSRB vinnur að hagsmunum launafólks 
gagnvart stjórnvöldum, það er að segja að 
reyna að ná fram breytingum sem stjórn-
völd geta haft áhrif á. Þetta á til dæmis við 
um skattkerfið, barnabætur, vaxtabætur 
og þannig mætti áfram lengi telja. Samn-
ingsrétturinn er hjá aðildarfélögunum en 
þau hafa stundum falið BSRB að fylgja 
eftir ýmsum málum sem varða hagsmuni 

allra félaganna og þá líka gagnvart 
atvinnurekendum, en það er ákvörðun 
aðildarfélaganna hverju sinni.“

Ranglátt skattkerfi
- Þing BSRB markaði stefnu bandalagsins 

í ýmsum málum. Hver þessara stefnumála 
telur þú að brýnast sé að berjast fyrir næstu 
mánuði?

„Miðað við stöðuna í samfélaginu núna 
er mikilvægast að okkar mati að rétta af 
ranglætið í skattkerfinu,“ svarar Sonja. 
„Skattbyrðinni hefur verið velt yfir á þá 
tekjulægstu og þeir látnir bera þyngri 
byrðar hlutfallslega en aðrir þjóðfélags-
hópar, og við viljum leiðréttingu á því. 
Barnabætur, vaxtabætur og annar stuðn-
ingur vegna húsnæðis hafa ekki fylgt 
verðlagshækkunum, heldur þvert á móti 
verið skertar verulega, og þar viljum við 

Mikilvægast að rétta af  
ranglætið í skattkerfinu

Sonja Ýr Þorbergsdóttir, formaður BSRB, flytur ræðu á þinginu í október.
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að gefið verði verulega í. Eitt af stóru verk-
efnunum verða svo húsnæðismálin því 
það þarf að tryggja að allir búi við öruggt 
húsnæði. Það er stefna okkar að fólk eigi að 
geta valið um hvort það eigi húsnæði eða 
leigi, en til þess þarf að byggja upp raun-
verulegan leigumarkað.

Af sérmálum okkar opinberra starfs-
manna vil ég nefna að við erum með loforð 
frá ríkisstjórninni um að unnið verði að 
jöfnun launa á milli almenna og opinbera 
vinnumarkaðarins. Þetta verkefni er í 
vinnslu, það er verið að kortleggja stöðuna, 
en svo kemur að útfærslunni og þar viljum 
við sjá til lands áður en aðildarfélög okkar 
fara í viðræður um nýja kjarasamninga á 
næsta ári. Eins viljum við vinna að áfram-
haldandi launaþróunartryggingu, en hana 
þarf að festa í kjarasamninga eða gera 
um það sérstakt samkomulag. Við eigum 
eftir að ræða það innan BSRB hvort þetta 
verði gert á okkar vegum eða í samningum 
einstakra aðildarfélaga. Loks vil ég nefna 
að stytting vinnuvikunnar hefur lengi verið 
og er enn eitt af stóru málunum okkar. “

- Stundum heyrast raddir um að það sé langt 
á milli heildarsamtaka eins og ASÍ og BSRB 
og BHM og einstakra félagsmanna, enda eru 
þetta samtök félaga en ekki einstaklinga. Á slík 
gagnrýni rétt á sér?

„Við hjá BSRB tökum gjarnan þátt í 
félagsfundum hjá aðildarfélögunum þegar 
við erum boðin á slíka fundi, og þar hittum 
við trúnaðarmenn og almenna félagsmenn 
og eigum við þá gott samtal. Mörg aðildar-
félaganna okkar eru dugleg að bjóða okkur, 
en önnur ekki, og svo er félagsstarfið mjög 
misjafnt eftir félögum. Mér finnst þetta 
mikilvægt og ég vil eiga í stöðugu samtali 
við grasrótina okkar. Þing BSRB er líka 
byggt upp með það í huga að fá þangað inn 
marga félagsmenn en ekki bara þá sem eru 
í stjórnum aðildarfélaganna.“

Umdeild mál
- Á undanförnum árum hafa nokkur mál 

verið umdeild innan BSRB. Eitt þeirra voru 
viðræðurnar um breytt lífeyriskerfi opinberra 
starfsmanna. Hafa breytingarnar sem gerðar 
voru skilað opinberum starfsmönnum því sem 
þeir eiga kröfu til?

„Það sem samið var um að við fengjum í 
staðinn fyrir breytt lífeyriskerfi var jöfnun 
launa á almenna vinnumarkaðinum og hjá 
hinu opinbera, og það er í ákveðnu ferli. 
Það stóð líka í samkomulaginu að þetta yrði 
ekki leiðrétt á einni nóttu heldur á sex til 
tíu árum. Ég geri mér grein fyrir því að það 
er sárt til þess að hugsa að þetta taki svona 

langan tíma þar sem lífeyrismálin breyttust 
svo til á einni nóttu, en mestu máli skiptir 
að sjá til þess að þessi launajöfnun verði að 
veruleika.“

- Og þú hefur trú á að það muni gerast?
„Já, já, því verður fylgt mjög fast eftir og 

það mun gerast. Þá er einnig til skoðunar 
snemmtæk lífeyristaka tiltekinna starfs-
hópa sem búa við mikið álag í starfi í nefnd 
sem aðilar vinnumarkaðarins eiga sæti í. 
Það kom til samhliða breytingunum og ekki 
síst fyrir ötula baráttu Sjúkraliðafélagsins.“

- Annað mál sem skiptar skoðanir voru um 
innan BSRB var svokallað SALEK samkomu-
lag. Er að þínu mati enn líf í þeirri hugmynd?

„Það má alveg segja að búið sé að 
salta það mál. SALEK hefur ekki verið til 
umræðu um lengri tíma. Við höfum bent 
á að hugmyndafræðin á bak við SALEK 
var að það væri ekki aðeins stöðugleiki 
við kjarasamningsgerð heldur líka í öllu 
efnahagslífinu. Það er ekki hægt að velja út 
einhverja ákveðna þætti og láta launafólk 
bera eitt ábyrgð á stöðugleikanum.“

- Og engar líkur á að það breytist í bráð?
„Stjórnvöld og samfélagið í heild þurfa 

að gera risastórar breytingar til að tryggja 
hér stöðugleika. Það er engin forsenda 
til að fara aftur á stað með SALEK fyrr 
en við búum í raunverulegu norrænu 
velferðarríki.“

Allir geti lifað af launum sínum 
- Ef miðað er við afdráttarlausar yfirlýsingar á 

báða bóga virðist stefna í alvarleg átök á almenna 
vinnumarkaðinum nú í vetur. Hvaða áhrif mun 
það hafa á stöðu opinberra starfsmanna?

„Við fundum það mjög sterkt á þingi 
BSRB í október að við erum sammála kröfu-
gerðinni sem komið hefur fram hjá SGS og 
VR að því leyti að það eigi sérstaklega að 
tryggja hag þeirra sem hafa minnst á milli 
handanna. Það er stefna BSRB og allra 
aðildarfélaga okkar að sjá til þess að fólk 
geti lifað af laununum sínum, og þá kemur 
til skoðunar allt þetta sem ég nefndi áðan, 
skiptingin á skattbyrðinni, vaxtabæturnar, 
stuðningur vegna húsnæðis og barnabætur 
því það hefur mikil áhrif á hag þeirra sem 
eru með lægstu launin. Okkar félög hafa 
ekki enn sett fram kröfur í krónum, en við 
finnum að þetta verður stefnan.“

- Á almenna markaðnum er mikið talað um 
mjög verulega hækkun lágmarkslauna í komandi 
samningum. Hver er afstaða BSRB til þess?

„Strax eftir bankahrunið var það ríkjandi 
krafa að hækka lágmarkslaunin, og það er 
enn krafan vegna þeirrar stöðu hinna lægst 
launuðu sem ég lýsti áðan. Kjarasamn-
ingarnar sem gerðir voru 2015 áttu að bæta 
verulega kjör þeirra sem minnst höfðu á 
milli handanna, en það hefur ekki skilað sér 
sem skyldi.“

  
Kjör vaktavinnufólks

- Sjúkraliðar hafa lengi barist fyrir bættum 
kjörum vaktavinnufólks meðal annars með 
styttingu vinnuvikunnar. Verður það eitt af 
forgangsmálum BSRB í vetur?

Ég vil eiga í  
stöðugu samtali við  

grasrótina okkar

Þingfulltrúar að störfum á þingi BSRB í október síðastliðnum.
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S T U T T F R É T T I R

Íslenskir sjúkraliðar á ferðalagi á Spáni.

Alma D. Möller landlæknir og Sandra B. Franks formaður SLFÍ ræða málefni sjúkraliða.

Tvær ferðir til 
Andalúsíu

Fundur með 
landlækni

Fyrirhugaðar eru tvær ferðir sjúkraliða til Andalúsíu á næsta ári.
Fyrri ferðin er til Ronda 28. maí til 4. júní. Gengið verður á milli hvítu þorpanna. Tvær 

síðustu næturnar er gist í strandbænum Estpona. Flogið er í beinu flugi til Malaga.
Seinni ferðin er fyrirhuguð 6. til 17. september. Farið til Ronda og Cadiz, gönguferð 

og slökun við strendur Cadiz.
Ferðirnar verða auglýstar á heimasíðu félagsins í byrjun janúar. Skráning frá  

15. janúar til 15. apríl.
Hámarksfjöldi í hvora ferð er 16 manns.

Sandra B. Franks formaður SLFÍ og Gunnar Örn Gunnarsson framkvæmdastjóri 
félagsins funduðu þann 10. júlí síðastliðinn með Ölmu D. Möller landlækni og 
öðrum fulltrúa embættisins.

Óskað var eftir fundinum til að fara yfir málefni sem varða sjúkraliðastéttina í heild 
sinni, skortinn, álagið, undirmönnun og margt fleira sem hvílir á stéttinni.  

Einnig var farið yfir nokkur mál sem varða mönnun á ákveðnum öldrunarheimilum 
í Reykjavík þar sem mjög fáir sjúkraliðar eru starfandi og upp hafa komið vandamál 
því tengt. Óskað var eftir að embættið skoðaði málið og mun það verða gert.

„Á undanförnum árum höfum við reynt 
að breyta umræðunni um vinnutímann á 
Íslandi,“ svarar Sonja. „Það var á brattan að 
sækja en við teljum okkur hafa haft veruleg 
áhrif á umræðuna þannig að núna hafa fleiri 
stéttarfélög og ýmsir atvinnurekendur líka 
áhuga á styttingu vinnutímans. Það er því 
meira lag en nokkru sinni til að ná árangri. 
Við höfum verið með tilraunaverkefni með 
Reykjavíkurborg og ríkinu sem hafa sýnt 
ótrúlega jákvæðar niðurstöður. Komið 
hefur í ljós að sumir vaktavinnustaðir geta 
stytt vinnutímann án þess að fá til þess 
viðbótarfjármagn, en við áttum okkur á því 
að það á ekki við um alla. Stytting vinnu-
tíma á vaktavinnustöðum mun í flestum 
tilvikum kosta eitthvað. En þá verður líka 
að horfa til þess að þegar dregur úr veik-
indafjarveru vegna styttri vinnutíma, og 
þegar fólki líður betur í vinnunni, þá erum 
við alls ekki sannfærð um að við eigum að 
borga fyrir það sjálf, heldur sé það hlutverk 
atvinnurekandans að greiða. 

Við teljum mjög brýnt verkefni að fram 
fari heildarendurskoðun á vinnuumhverfi 
vaktavinnufólks og eins að tryggja víðtæka 
samstöðu því þannig verður auðveldara 
að ná fram breytingum sameiginlega með 
kjarasamningum.“

- Sjúkraliðafélagið hefur lengi verið öflugt 
aðildarfélag að BSRB. Hvað viltu segja um 
framlag sjúkraliða til bandalagsins?

„Kristín Á. Guðmundsdóttir fráfarandi 
formaður Sjúkraliðafélagsins var ekki 
bara öflugur talsmaður og baráttukona 
fyrir Sjúkraliðafélagið heldur líka fyrir alla 
félagsmenn okkar í gegnum stjórn BSRB, 
og nú hefur Sandra B. Franks tekið við 
af henni í stjórninni. Þá hafa starfsmenn 
og stjórnarfólk frá félaginu verið virkt í 
fjölbreyttu nefndarstarfi á vegum BSRB. 
Við finnum að það er mikil þekking hjá 
Sjúkraliðafélaginu sem kemur okkur mjög 
vel í baráttunni, og þá alveg sérstaklega á 
vaktavinnuumhverfinu sem ég tel mjög 
mikilvægt að taka til endurskoðunar.“

H E I L D A R S A M T Ö K I N

Umræður á BSRB þingi.
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Þunglyndi móður í kjölfar barns-
fæðingar er nefnt fæðingarþunglyndi og 
talið er að 15% nýbakaðra mæðra þjáist af 
því. Það er dýrmæt lífsreynsla að eignast 
barn. Hamingja, gleði og tilhlökkun eru 
einkennandi í fari flestra foreldra. En 
viðkvæmni, grátköst og jafnvel geðsveiflur 
eru algengar hjá mörgum konum eftir 
barnsburð. Oft getur verið erfitt að átta sig 
á hvort um fæðingarþunglyndi sé að ræða, 
þar sem einkennin eru ekki ólík annarri 
algengri líðan eftir fæðingu t.d. þreytu, 
lystarleysi, svefntruflanir og kvíða.

Lyndisraskanir í kjölfar fæðingar eru 
þrenns konar: 

Sængurkvennagrátur er langalgeng-
asta röskunin eftir fæðingu og talið er að 
50-70% kvenna fá einkenni hans, svo sem 
ófyrirsjáanlegar skapsveiflur, önuglyndi, 
grátköst, almennur kvíði, svefntruflanir 
og lystarleysi. Þessi einkenni byrja á 2.-3. 
degi eftir fæðingu og standa í nokkra 
daga. Sængurkvennagrátur er skamm-
tímaástand og meinlaust. Einkennin ná 
yfirleitt hámarki á 5. degi og hverfa innan 
tveggja vikna. Vari einkennin lengur en 
tvær vikur þarf að meta hvort alvarlegri 
veikindi séu í uppsiglingu hjá konunni. 
Hafa þarf auga með sængurkvennagráti 
þeirra sem hafa sögu um endurtekið 
þunglyndi eða oflæti því að gráturinn 
getur verið fyrirboði þunglyndis.

Fæðingarþunglyndi kemur fyrir hjá 
14% kvenna á Íslandi. Einkennin eru 
svipuð og sængurkvennagrátur en hætta 
ekki innan eðlilegs tíma heldur þróast 
yfir í geðlægð. Einkennin koma yfir-
leitt fram 4-6 vikum eftir barnsburð 
og lýsa sér líkt og annað þunglyndi 
með mikilli vanlíðan og depurð í bland 
við kvíða. Vanmáttarkennd gagnvart 
barni er algeng, sektarkennd, vonleysi, 
einbeitingarskortur og óákveðni. Ýmsar 

þráhyggjuhugsanir geta gert vart við sig 
og jafnvel örlað á sjálfsvígshugsunum. 
Sjálfsvíg eru þó mjög óalgeng og afar 
ólíklegt að móðirin vinni barninu mein.

Fæðingarsturlun er sjaldgæfur en mjög 
alvarlegur geðkvilli sem leggst á eina til 

tvær af hverri þúsund sængurkvenna. 
Einkennin byrja skyndilega innan tveggja 
vikna frá barnsburði. Móðirin sýnir miklar 
geðsveiflur þar sem geðhrifin sveiflast 
hratt frá þunglyndi í örlyndi, hugsunin 
verður mjög þokukennd og ruglingsleg, 
fjarstæðukenndar hugmyndir gera vart 
við sig varðanda hana sjálfa og barnið, 
ofskynjanir, raddir í höfðinu, ímyndaður 
barnsgrátur, ómarkviss og dómgreindar-
laus hegðun og þaðan af verra.

Orsakir og áhættuþættir
Nokkrir áhættuþættir eru taldir líklegir 

svo sem fyrri reynsla af þunglyndi, skiln-
ingsleysi maka, veikt barn eða fyrirburi, 
erfiðleikar heima, móðurmissir á barns-
aldri, sængurkvennagrátur sem er enn 
til staðar nokkrum vikum eftir fæðingu, 
erfiðar félagslegar aðstæður t.d. konur sem 
eru einar eða einangraðar eða eiga fáa vini. 
Ekkert af þessu er rakinn orsakaþáttur 
heldur aðeins mögulegir áhættuþættir 
sem eru stundum til staðar og stundum 
ekki. 

Annar líklegur orsakaþáttur eru hinar 
miklu hormónasveiflur sem verða við 
fæðingu. Eftir að barn fæðist fellur magn 
estrógens, prógesteróns og annarra 
hormóna í blóði móður með tilheyr-
andi áhrifum. Líklegast er að konur séu 
misjafnlega viðkvæmar fyrir fallinu þar 
sem það er hverfandi munur á hormóna-
magni kvenna sem fá fæðingarþunglyndi 
og þeirra sem sleppa við það.

Meðferð fer eftir eðli vandans hverju 
sinni. Í vægari tilfellum má oft beita 
samtalsmeðferð, djúpslökun eða sefjun. 
Nægi það ekki þarf að beita lyfjum eins og 
í hefðbundinni meðferð. Slík þunglyndis-
lyf eru ekki ávana-bindandi og fara í mjög 
litlu mæli út í brjóstamjólkina. Sumar 
konur kjósa þó að hætta að gefa brjóst.  

R I T G E R Ð I R  S J Ú K R A L I Ð A N E M A

14% kvenna með 
fæðingarþunglyndi

Melisa Baral, höfundur ritgerðarinnar. 

Móðir og barn.
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Lyfin slá einnig á ýmis önnur einkenni 
svo sem kvíða, þráhyggju og ofsa-
hræðslu. Alvarlegustu þunglyndisköstin 
og fæðingarsturlun þarf að meðhöndla 
á geðdeild undir eftirliti. Komi til þess 
reynir þó starfsfólk geðdeildar að tryggja 
að samband móður og barns rofni ekki 
meðan á meðferð stendur svo að móðirin 
geti tekið að sér umönnunina þegar hún 
nær bata.

Margar þunglyndar mæður gera sér 
engan veginn grein fyrir því hvað sé að. 
Þær skammast sín fyrir að upplifa að 
móðurhlutverkið hentar þeim ekki. Á 
undanförnum misserum hefur umræða 
opnast og vonandi mun það leiða til þess 
að auðveldara verði að greina  vandann og 
að mæður leiti sér aðstoðar. Spurningalisti 
með tíu spurningum, svokallaður Edin-
borgarkvarði, hjálpar að greina vandann 
og rétt greining og fræðsla getur hjálpað 
mikið. Þá þekkir móðirin í það minnsta 
óvininn. Hægt er að fullvissaða hana um 
að hún sé hvorki slæm móðir né furðuleg 
eða afbrigðisleg og að þó nokkrar konur 
upplifi sig á sama hátt og hún. Mikilvægt 
er að veita maka fræðslu svo hann skilji 
hvað konan er að ganga í gegnum. Aðstoð 
hans og stuðningur er ómetanlegur.

Batahorfur eru almennt góðar, líka hjá 
mæðrum sem veikjast verulega. Líðan 
sængurkvenna með fæðingarþunglyndi 
skánar nokkuð eftir 3-4 vikur og þær ná 
gjarnan fullum bata eftir 2-3 mánuði. En 
batinn getur einstaka sinnum tekið mun 
lengri tíma, jafnvel nokkur ár í svæsnum 
tilfellum, einkum ef þunglyndið er ómeð-
höndlað. Þá er einsýnt að kvillinn marki 
djúp spor og hafi neikvæð áhrif á líf konu, 
barns og þeirra nánustu.

Áhrif fæðingarþunglyndis
Geðtengsl eru gagnkvæm tilfinninga-

tengsl barns og foreldris. Tilfinningabinding 
á sér stað milli beggja og löngun til náinna 
tengsla. Munurinn á tengslum spendýra 
og skriðdýra við afkvæmi sín liggur 
í tveimur kerfum sem hafa þróast hjá 
spendýrum, tengslakerfinu og umhyggju-
kerfinu. Tengslakerfið sér um að við 
tengjumst öðrum tilfinningaböndum en 
umhyggjukerfið vekur í okkur hvötina til 
að hugsa um aðra. Þær tilfinningar sem eru 
algengastar á milli barns og foreldra verða 
smám saman að þeirri gerð tilfinningabanda 
sem kallast tengsl. Þegar ákveðin tengsl festa 
sig í sessi getur verið erfitt að breyta þeim.

Geðtengsl eru mikilvæg fyrir framtíðar-
velferð barns, fyrir persónuþroska þess og 
almenna geðheilsu. Kvíðatengsl skapast 

ef foreldrið er ónæmt fyrir uppeldishlut-
verkinu og lætur skapsmuni ráða ferðinni 
í samskiptum við barnið. Öryggistengsl 
skapast hins vegar ef uppalandinn bregst 
skynsamlega við þörfum barnsins og 
lætur ekki eigin líðan taka yfirhöndina 
við uppeldið. Ef hegðun uppalanda 
er óútreiknanleg eða barn finnur fyrir 
höfnun, verður það rótlaust og skortir 
öryggiskennd. Barnið fær aðskilnað-
arkvíða eða vill ekki sleppa móðurinni og 
geðtengslin þroskast ekki eðlilega.

Myndun geðtengsla við barn er 

áskorun fyrir nýbakaða foreldra og því 
er fæðingarþunglyndi ástand sem þarf 
að taka alvarlega. Ef fæðingarþunglyndi 
ágerist getur það haft áhrif á vaxtar-
þroska barns. Ef hin nýbakaða móðir á 
erfitt með að umgangast barnið vegna 
eigin vanlíðunar eða er stressuð yfir að 
gera eitthvað rangt, getur það dregið úr 
mjólkurframleiðslu hennar og þar með 
vaxtarmöguleikum barnsins. Því er brýnt 
að ná að hemja fæðingarþunglyndið og fá 
aðstoð við að hlaupa undir bagga. Makinn 
þarf að aðstoða við að fæða barnið, skipta 
á því og standa vaktina sé það óvært 
um nætur. Aðalatriðið er að aðstoða 
móðurina og létta undir með henni til að 
barnið nærist sem skyldi, hvílist nægilega, 
leggi grunninn að góðri tengslamyndun 
við það og móðirin nái bata sem fyrst.

R I T G E R Ð I R  S J Ú K R A L I Ð A N E M A

Málstofa FB, frá vinstri Ágústa Jóhannsdóttir leiðbeinandi við verkefnaskrif, Berglind Ósk 
Sigurjónsdóttir, Íris Von Björnsdóttir, Guðný Sif Jóhannsdóttir, Sólveig Katla Magnúsdóttir 
og Melisa Baral.

Velheppnuð  
málstofa í FB

Eins og mörg undanfarin ár héldu útskriftarnemendur á sjúkraliðabraut FB erindi 
á málstofu sem að þessu sinni var haldin 8. nóvember síðastliðinn í Sunnusal og 
tókst í alla staði mjög vel. Margt var um gesti sem og aðra nemendur sem fylgdust 
með kynningu á lokaritgerðum sjúkraliðanema.

Á málstofunni voru kynnt eftirfarandi lokaverkefni:
Melissa Baral: Fæðingarþunglyndi og geðtengsl.
Guðný Sif Jóhannsdóttir: Langveik börn og fjölskyldan.
Sólveig Katla Magnúsdóttir: Endometríósis.
Íris Von Björnsdóttir: Kynleiðréttingarferli.
Berglind Sigurjónsdóttir: Fíkn.

Sjúkraliðinn segir hér nánar frá sumum þessara lokaverkefna.

Margar þunglyndar mæður 
gera sér engan veginn grein 

fyrir því hvað sé að
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Endometriosis er sjúkdómur sem er 
algengari en margir halda. Sjúkdómur þessi 
leggst á konur og veldur þeim þjáningum 
bæði líkamlegum og andlegum. Ég hef sjálf 
upplifað einkenni sjúkdómsins, og  langaði 
því að kafa aðeins dýpra bæði fyrir sjálfa 
mig og einnig til að sjá hvað er til af upplýs-
ingum um þennan sjúkdóm.

Endometriosis, eða Legslímuflakk eða 
Legslímuvilla á íslensku, er sársaukafullur 
og krónískur sjúkdómur sem leggst á innsta 
lag legs og talið er að um 10-20% kvenna séu 
með sjúkdóminn. Í leginu er himna sem heitir 
legslíma eða endometrium sem brotnar niður 
ef egg frjóvgast ekki og framkallar blæðingar. 
Hjá konum sem eru með sjúkdóminn geta 
frumur endometrium farið út fyrir legið og 
fest sig á önnur líffæri bæði í kviðarholinu 
og á kviðarholsvegginn. Ástæðan er ekki 
kunn en þessar frumur starfa eins og þær séu 
í leginu, og þegar kemur að blæðingum rífa 
þær sig upp eins og þær séu á réttum stað. 
Þá hefur blóðið hinsvegar engan stað til að 
fara á þar sem frumurnar eru utan legsins 
og myndar einskonar kekki og bólgur í 
kviðarholinu og öðrum vefjum sem getur 
valdið miklum verkjum, samgróningum og 
stundum sýkingum.

Endófrumur hafa fundist alls staðar í 
líkamanum t.d. í lífhimnunni, á yfirborði 
eggjastokka og eggjaleiðara, aftan við legið, í 
vefjum sem halda leginu á sínum stað og oft 
í þörmum og þvagblöðru. Sjaldgæfir staðir 
sem endófrumur hafa fundist í eru meðal 
annars lungu, augnbotnar og í heila.

Einkenni
Algengustu einkenni eru óeðlilega miklir 

verkir í kviðarholi og mjóbaki sem versna 
á blæðingum, verkir við egglos, óþægindi 
og jafnvel blæðingar við kynlíf. Verkir við 
þvaglát og hægðarlosun, miklar tíðarblæð-
ingar,  og oft verða blæðingar eða útferð 
milli tíða. Sjúkdómurinn getur einnig leitt til 
ófrjósemi. Vægari einkenni sem fólk tengir 
ekki við sjúkdóminn eru síþreyta, B-vítamín 
skortur, niðurgangur, hægðateppa, léleg 
melting, svimi, þroti og ógleði.

Áhrif sem sjúkdómurinn getur haft á 
líkamann, ef hann er ekki meðhöndlaður, 
eru ertingar, bólgur, örvefsmyndum, hnúðar 

eða blöðrur á líffærum sem og samgróningar. 
Verkir aukast oft við blæðingar. Blöðrur og 
samgróningar geta líka leitt til ófrjósemi þar 
sem skemmdir verða á eggjastokkum eða 
eggjaleiðurum. Talið er að um 40% kvenna 
með Endometriosis séu ófrjóar og er það bein 
afleiðing af sjúkdómnum.

Engin lækning er til en það eru lyf, bæði 
hormóna- og verkjalyf sem geta gert ástandið 
bærilegra. Krónískir verkir af öllu tagi geta 
leitt til þunglyndis, kvíða, reiði, hjálparleysis 
og uppgjafar. 

Áhrif endometriosis eru einnig töluverð 
á fjölskyldulíf og maki, ef hann er til staðar, 
getur þurft að ganga í gegnum margt þar sem 
verkir, þreyta, ófrjósemi, þunglyndi og kvíði 
eru allt þættir sem hafa áhrif á sambandið og 
er oft á tíðum erfitt og krefjandi verkefni fyrir 
maka. Því er fræðsla fyrir maka um sjúkdóm-
inn, hugsanlegar afleiðingar sem og einkenni 
mjög mikilvæg því ekki getur hann lesið 
hugsanir konu sinnar, og getur því fundið 
fyrir vonleysi og uppgjöf sem getur það leitt 
til reiði og kvíða hjá þeim báðum.

Lífsgæði eru skert þar sem kvíði fyrir 
verkjum eða yfirvofandi verkjum getur verið 
mikill og þreyta og verkir geta ógnað félags-
lífi, vinnu og kynlífi konunnar.

Kynlíf getur orðið sársaukafullt, bæði 

blæðingar og óþægindi við kynlíf eru hluti 
af því sem konur tala um, einnig kvíði fyrir 
því að geta ekki stundað kynlíf, eða að láta 
sig hafa það fyrir makann  sem getur leitt til 
sektarkenndar frá báðum aðilum. Konur með 
sjúkdóminn mæta oft mikilli vanþekkingu 
frá vinum og atvinnurekendur því engin 
líkamleg einkenni eru sýnileg. Auk þess er 
endometriosis  tabú og lítið rætt og margir 
telja að verkirnir séu álíka túrverkjum.

Greining og meðferðir
Til að fá staðfesta greiningu þarf að 

framkvæma kviðsjárspeglun eða opna kvið-
holsaðgerð. Þó er hægt í sumum tilfellum að 
greina með ómskoðun sem sýna þá blöðrur 
eða vökva við eggjastokka eða í kringum 
leg. Ekki er vitað af hverju sjúkdómurinn 
myndast eða hvers vegna, erfðir virðast 
eiga einhvern þátt í því en lítið er um aðrar 
upplýsingar í þessum málum. 

Áhugaverð könnun meðal kvenna með 
Endometriosis var gerð í Evrópu sem sýndi 
að um 73% kvenna segja að þær séu ófærar 
um að sinna félagslífinu nokkra daga hvers 
mánaðar. 80% segja að truflun sé á svefni og 
gæðum hans. 35% kvenna segja sjúkdóminn 
hafa áhrif á samlíf og valda hjónabandsvanda 
og/eða skilnaði. 80% segja að þær hafi þurft 
að vera fjarverandi frá vinnu þar af 14% sem 
fóru í hlutastarf, 8% skiptu um vinnu vegna 
vandamála með þessar fjarvistir og 14% 
sem höfðu verið sagt upp eða misst vinnuna 
vegna þessa.

Aðalmeðferð er lífstílsbreytingar eins og að 
borða rétt og oft, sofa vel, ná hvíld, regluleg 
hreyfing og fleira. Stundum er reynt að stilla 
hormónana með lyfjum eins og p-pillunni. Í 
alvarlegustu tilvikum er það aðgerð, þar sem 
nauðsynlegt er að fjarlæga örvefi, ganga frá 
samgróningum og stundum fjarlægja legið 
og/eða eggjastokkana.

Hægt er að afla sér upplýsinga um sjúkdóm-
inn inni á www.endo.is og einnig eru samtök 
sem eru með facebooksíðu þar sem mikið er 
um fræðsluefni og frekari upplýsingar. Það er 
frábær leið til að miðla upplýsingum og opna 
umræðuna og ná til ungs fólks. Ég hef sjálf 
nýtt mér þessar síður í langan tíma, og mun 
halda því áfram.

Líkamleg og andleg 
áhrif Endometriosis

Höfundur lokaritgerðarinnar: Sólveig Katla 
Magnúsdóttir.
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Algengasti fæðingargalli hér á landi eru 
meðfæddir hjartagallar og er um 1% allra 
lifandi fæddra barna með hjartagalla. Sem 
betur fer er tæknin orðin það góð að lífslíkur 
þessara barna hafa aukist verulega mikið, en 
þar sem þeim fjölgar sem lifa með hjartagalla 
þá fjölgar einnig fjölskyldum þeirra.

Rannsókn á starfsemi heimahjúkrunar 
langveikra barna á Akureyri sýndi að 
foreldrum finnst gríðarlega mikilvægt að 
vera vel upplýstir um hvað sé í gangi hjá 
barni þeirra, að vera upplýst um hvaða 
hjúkrun það þarf að fá og hvaða úrræði eru 
í boði. Heimahjúkrun er góður kostur fyrir 
foreldra með langveik börn til að daglegt 
líf raskist sem minnst og auðveldi fjöl-
skyldunni að taka meiri þátt í umönnun 
barnsins. Einnig er mikill ávinningur í því 
að mynda traust milli fjölskyldunnar. Rann-
sóknir sýna einnig að það er aukið álag að fá 
heimahjúkrun og kvíði og streita einkennir 
fjölskyldulíf því foreldrar þurfa að bæta á sig 
því verkefni að sinna þörfum veika barnsins 
en samt vera meðvituð um þarfir annarra 
heimilismeðlima.

Langvinn veikindi barna hafa áhrif á alla 
þætti daglegs lífs fjölskyldna og bæði foreldrar 
og systkini hafa sterkar tilfinningar til veik-
indanna og búa við mikið álag, áhyggjur og 
óvissu. Heimahjúkrun minnkar álag veik-
indanna á daglegt líf ef hún er vel skipulögð. 
Mikilvægt er að heimahjúkrun sé veitt á þeim 
tíma dagsins sem fjölskyldunni hentar best, 
t.d. milli kl. 16-17 á daginn, rétt fyrir kvöldmat 
og eftir að börnin eru búin í sínum frístundum. 
Þannig er hægt að komast hjá því að raska fjöl-
skyldulífinu enn frekar.

Dýrt að eiga langveikt barn
Það er dýrt að eiga börn, það er enn dýrara að 

eiga langveikt barn. Oft þarf að ferðast langar 
vegalengdir ef fólk býr út á landi eða þarf að 
fara með barnið til annarra landa til frekari 
meðferðar, lyf eru dýr og ýmiss útbúnaður, 
innlagnir á spítala og oft þurfa foreldrar að fá 
frí frá vinnu. Þar er mikilvægt að styrktarfé-
lög komi inn í og greiði leið foreldra í kerfinu. 
Hægt er að sækja um sjúkradagpeninga hjá 
Heilbrigðisráðuneytinu, umönnunarbætur til 
Tryggingastofnunar sem og foreldragreiðslur. 

Einnig er hægt að fá umönnunarkort sem veitir 
fría læknisþjónustu eða umönnunargreiðslur 
sem eru skattfrjálsar. Sveitafélögin eru með 
fjárhagsaðstoð fyrir þá sem þurfa þess með og 
svo er mikilvægt fyrir foreldra að ganga í félög 
eins og Neistann og eða Umhyggju.

Sjúkrahúsinnlagnir langveikra barna eru 
tíðar bæði í lengri sem skemmri tíma. Það 
eykur enn álagið á foreldra sem búa út á landi. 
Foreldrar geta gist á sófa við hlið barnsins á spít-
alanum en til lengdar er það ekki góður kostur 
því foreldrar þurfa að hvílast. Hótelgisting er 
kostnaðarsöm en er valkostur þeirra sem ekki 
eiga ættingja eða vini sem geta veitt húsaskjól. 
En nú eiga styrktarfélag krabbameinssjúkra 
barna og Barnaspítali Hringsins sem og Barna-
heill íbúðir sem standa foreldrum til boða.

Að eignast langveikt barn krefur fjölskyldur 
um breytingar á þeirra lífi. Sorg og eftirsjá eru 
tilfinningar sem oft koma upp, eftirsjá eftir 
því sem var, því oft þarf að gefa áhugamál 
upp á bátinn. Hér eru stuðningsfélögin afar 
mikilvæg þar sem fjölskyldur hitta aðra sem 
hafa gengið í gegnum það sama, deila reynslu 
sinni og finna huggun í því að að vita að þau er 
ekki ein. Neistinn er félag hjartveikra barna og 
eru um 400 fjölskyldur í félaginu í dag.

Áhrif á systkini
Systkini langveikra barna upplifa oft tilf-

inningar sem þau eiga erfitt með að vinna úr, 
tilfinning eins og að upplifa sig skilin útundan, 
að þau skipti ekki jafn miklu máli og veika 
barnið og  að þau eiga ekki skilið jafn mikinn 
tíma frá foreldrum sínum. Þessar tilfinningar 
eiga oft rætur að rekja til þess hve langveikt 
systkin krefst mikillar umönnunar, tíma og 
orka frá foreldrum. Því er hættan sú að þau fái 
ekki þá umhyggju sem þau þurfa og eigi erfitt 
með að tjá líðan sína. Systkinasmiðjan bíður 
upp á námskeið þar sem þau hitta aðra krakka 
sem eiga langveik systkini og þar myndast 
vettvangur til að ræða líðan sína, fá útrás, 
athygli og fræðslu. Oft myndast góð vinátta 
milli þessara krakka til lengri tíma. Þátttaka á 
námskeiðum hefur hjálpað börnum að fá aukið 
sjálfstraust, eiga auðveldara með að takast á 
við erfiðar tilfinningar eins og reiði, vonbrigði 
og sektarkennd, meiri vitneskju um veikindi 
systkinis og það leiðir til betri samskipta innan 
fjölskyldunnar.

Systkini langveikra barna sem hafa jákvætt 
viðhorf gagnvart veikindum systkina sinna eru 
oft þroskaðri en jafnaldrar þeirra, því þau hafa 
þurft að bera meiri ábyrgð og þurft að vinna 
með fjölskyldunni, þau sýna meiri félagslega 
færni, spyrja t.d. þroskaðra spurninga, þau fá 
aukið innsæi því þau fá tækifæri til að íhuga 
og virða aðstæður annarra, þau eru umburðar-
lyndari í garð annarra og eru yfirleitt virkilega 
stolt af framförum systkina sinna.

Mín reynsla af því að vera bæði einstak-
lingur með hjartagalla og að eiga bróðir 
með meðfæddan hjartagalla hefur gefið mér 
tækifæri á að kynnast mörgu fólki sem hefur 
svipaða lífsreynslu og ég og suma af mínum 
bestu vinum í dag hef ég eignast í gegnum 
Neistann, félag hjartveikra barna og er ég 
verulega þakklát fyrir starf félagsins. Nú hafa 
ég og 5 aðrir jafnaldrar mínir sem voru í Neist-
anum búið til félag sem heitir Taktur sem er 
fyrir þá sem hafa meðfædda hjartagalla en eru 
komnir yfir 18 ára aldur. Neistinn er nefnilega 
einungis til 18 ára aldurs og fannst okkur að 
það vantaði stuðningshóp fyrir þá sem hafa 
greinst á fullorðins aldri og fyrir þá sem hafa 
aldrei áður leitað sér hjálpar eða þá sem vilja 
koma frá Neistanum og yfir í Takt. 

Langveiki barna og
áhrif á fjölskyldulíf

Langvinn veikindi barna hafa áhrif á 
alla þætti daglegs lífs fjölskyldunnar

Guðný Sif Jóhannsdóttir höfundur ritgerðarinnar.
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Áverkar á börnum vegna slysa er alvar-
legur heilbrigðisvandi og ein algengasta 
dánarorsök barna um allan heim. 

Börn á fyrstu æviárum sínum setja allt sitt 
traust á þá fullorðnu í nærumhverfi sínu og 
þeim fullorðnu ber rík skylda til þess að gull-
tryggja öryggi barna sinna eftir allra bestu 
getu. Því er það sorgleg staðreynd að flest 
barnaslys gerast á heimaslóðum, í frítíma og 
undir eftirliti foreldra eða forráðamanna. 

Vegna þess hve afleiðingar brunaslysa geta 
verið lífsógnandi og alvarlegar fyrir þann sem 
hlýtur skaðann, þá hljóta brunaslys á börnum 
að teljast til hættulegustu barnaslysanna. 

Áverkar 
Áverkar á börnum vegna slysa er alvar-

legur heilbrigðisvandi sem þarfnast stöðugrar 
athygli, þar sem þeir eru ein algengasta dánar-
orsök barna um allan heim. Árið 2004 voru 
alvarlegir áverkar taldir eiga sök á dauða um 
950.000 barna yngri en 18 ára en 60% þessara 
dauðsfalla má rekja til bílslysa, drukknunar, 
falla, eitrana og brunaáverka. Þá eru ótaldir 
þeir tugir milljóna barna sem þarfnast læknis-
aðstoðar vegna vægari áverka sem ekki teljast 
lífshættulegir en geta leitt til líkamslýta, 
örkumlunar eða varanlegrar fötlunar. 

Hægt er að skilgreina brunaáverka sem 
skaða á vefjum vegna hita frá eldi eða öðrum 
efnum eða vegna heitra vökva. Áverkar á 
líkama vegna bruna hafa í flestum tilfellum 
víðtæk áhrif á einstaklinga sem fyrir þeim 
verða og því er óhætt að segja að bruna-
áverkar séu á meðal alvarlegri áverka sem 
hægt er að verða fyrir. Í erfiðustu tilfellum 
geta þeir verið lífshættulegir og valdið dauða 
en í öðrum tilfellum geta brunaáverkar skilið 
eftir sig varanleg ör á líkama og sál og valdið 
líkamlegum, andlegum og sálfélagslegum 
vanda um ókomna tíð. Alvarlegustu tilfelli 
brunaáverka kalla á spítalainnlögn en bruna-
áverkar eru algeng ástæða spítalaheimsókna. 

Slysin gerast heima 
Í skýrslu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar-

innar (2008) kemur fram að alvarlegir 
brunaáverkar séu helsta ástæða dauðsfalla í 

þróunarlöndum. Slys af völdum bruna séu 
jafnframt einu slysin þar sem fleiri stúlkur en 
drengir hljóti áverka sem reynast banvænir en 
þá tölfræði megi rekja til hlutverkaskiptingar 
á heimilum. Slysin gerast í flestum tilfellum 
heima eða á heimili einhvers nákomins, þar 
sem stúlkur frekar en drengir séu við eldhús-
störf og í meira návígi við eld, gufu og hita, 

heita vökva eins og olíu sem og önnur efni 
og áhöld sem geta valdið brunaáverkum ef 
slys ber að höndum. Eftirliti er ábótavant, 
viðeigandi öryggisbúnaður ekki til staðar og 
fatnaður er oft úr eldfimum efnum sem eykur 
líkur á alvarlegri áverkum. 

Á Íslandi líkt og í mörgum öðrum 
löndum heims gerast flest barnaslys þ.á.m. 
brunaslys inn á heimilum barna eða á 
heimilum nákominna og hér á landi þykir 
slysatíðni há meðal barna. Þar sem börn 
ættu að vera öruggust, virðast þau vera 
í mestri hættu en heima- og frítímaslys 
eru langstærsti slysaflokkurinn á Íslandi. 
Rúmlega 30 þúsund börn slasast hér árlega. 
Samkvæmt tölum frá LSH Fossvogi eru um 
400 af þessum börnum sem þurfa innlögn, 
þar af leggjast 30 inn á gjörgæsludeild. 

Stærsti áhættuhópurinn 
Árið 1997 voru birtar niðurstöður 

íslenskrar rannsóknar og þá þóttu bruna-
áverkar á íslenskum börnum algengir en 290 
börn með brunaáverka þurftu innlögn eftir 
brunaslys á árunum 1982-1995. Flest slysin 
voru á eða við heimili, oftast á matartímum 
og í desembermánuði áberandi algengust. 

Nýgengi innlagna barna vegna bruna-
áverka lækkaði árin á eftir og í rannsókn 
Lovísu Baldursdóttur o.fl. (2010) kemur 
fram að 149 börn með brunaáverka komu 
til innlagnar á árunum 2000-2008. Hafa 
þarf í huga að tímabilin eru mislöng. Í 
rannsókninni er einnig sagt frá því að 
hlutfallsega fleiri börn með brunaáverka 
þurftu innlögn á gjörgæsludeild árin 
2000-2008 eða 24,2% barna á móti 6,9% 
barna á árunum 1982-1995. Athygli vekur 
að á seinna tímabilinu voru tvö börn sem 
lögðust inn tvisvar sinnum vegna endur-
tekinna brunaáverka. Annað þeirra var 
með þekktan áhættuþátt en áhættuþættir 
hjá börnum fyrir brunaslys eru m.a. 
flogaveiki, athyglisbrestur, ofvirkni, skyn-
truflanir og félagsleg vandamál. Komur 
barna á bráðamóttöku vegna húðbruna 
jukust svo aftur á árunum 2010-2014 en á 
því tímabili voru þær 270.

Arnþrúður Anna Gísladóttir.

Hjúkrun ungra barna með alvarlega brunaáverka

Flest brunaslys barna 
á heimilunum

Höfundurinn 
Arnþrúður Anna Gísladóttir  

skrifaði þessa ritgerð um 
„Hjúkrun og meðferð ungra 
barna með alvarlega bruna-
áverka“ á sjúkraliðabraut í 

Fjölbrautaskólanum við  
Ármúla. Við útskrift síðastliðið 

vor fékk hún viðurkenningu 
fyrir bestan árangur í hjúkr-
unargreinum og fyrir þetta 

lokaverkefni í hjúkrun.
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Þó að tíðni barna á Íslandi sem leita til 
bráðamóttöku með brunaáverka hafi verið 
sveiflukennd síðustu þrjá áratugi þá ber 
þessum þremur íslensku rannsóknum 
auk annarra innlendra og flestra erlendra, 
öllum saman um eitt; yngsti aldurshópur-
inn er í mestri áhættu. Það virðist vera óháð 
kyni, ártali, þjóðerni, stétt eða stöðu barna 
og foreldra þeirra, að börn fjögurra ára og 
yngri eru líklegust til að hljóta skaða vegna 
brunaáverka. Af 78 börnum í rannsókn Berg-
lindar Ólafar Sigurvinsdóttur og Vilborgar 
Gísladóttur (2009) sem náði yfir árin 2004-
2008 voru flest börnin fjögurra ára og yngri 
sem hlutu brunaáverka eða 29 börn. Það 
voru 24 börn undir tveggja ára aldri og er sá 
aldur talin í sérstakri hættu á að verða fyrir 
óhöppum eins og að fá yfir sig heita vökva, 
vegna skorts á vitrænni færni samanborið við 
líkamlega færni. 

Hættan af heita vatninu 
Það tekur 55 gráðu heitt vatn um 20 

sekúndur að valda djúpum brunaáverka á 
húð ungra barna og aðeins þrjár til fimm 
sekúndur ef vatnið er 60 gráðu heitt. Húð 
barna er þynnri og viðkvæmari heldur en 
húð fullorðinna og fyrir vikið skaddast hún á 
mikið skemmri tíma í hita. 

Í niðurstöðum G. Steinars Guðmundssonar, 
Sigurðar Þorgrímssonar og Ólafs Einarssonar 
(1997) var tíðni brunaáverka af völdum 
hitaveituvatns hærri á Íslandi á árunum 1988-
1992 heldur en annarsstaðar í heiminum. Í 
ályktun ítrekuðu þeir mikilvægi forvarna og 
kölluðu eftir aukinni fræðslu til almennings 
vegna hættu samfara óvarlegri notkun á heitu 
neysluvatni og að auka þyrfti notkun öryggis-
búnaðar sem takmarki hitastigið við 52-54°C.

Brunavaldar aðrir en vatn 
Brunavaldur er það sem veldur bruna-

áverka sem leiðir til vefjaskaða og eru heitir 
vökvar algengustu brunavaldarnir. Þá er átt 
við soðið vatn og neysluvatn eins og baðvatn. 
Einnig kaffi, te og kakó, heitar súpur, sósur, 
grautar, heit olía, gufa og hveravatn. 

Í vestrænum ríkjum er heitt neysluvatn og 
aðrir heitir vökvar aðal brunavaldurinn í lang-
flestum tilvikum á meðan eldur er algengasta 
orsök brunaslysa í þróunarlöndum. Dæmi 
um aðra brunavalda eru eldur (gas, bensín, 
sprenging), skoteldar, snertibruni t.d. heitt 
straujárn, sléttujárn eða glóð af sígarettu, efna-
bruni t.d. vegna ætandi efna, rafmagnsbruni 
þar sem rafstraumur fer í gegnum líkamann 
og innöndunarbruni þar sem eiturgufur 
valda innvortis brunaskaða í öndunarvegi 
og lungum líkt og gerist við reykeitrun. 
Einnig getur orðið brunaáverki á húð vegna 

kulda, núnings og geislunar. Það eru yfirleitt 
eldri börn sem verða fyrir brunaáverkum af 
völdum skotelda og fikts með eldfim efni og 
í rannsókn Lovísu Baldursdóttur o.fl. (2010) á 
þetta helst við um drengi á aldrinum 13-16 ára 
sem er í samræmi við erlendar rannsóknir. 

Húð & húðlögin 
Í bók Boga Ingimarssonar Sjúkdómar 

í mönnum (1995) er sagt frá því að vefir 
líkamans hafa allir mikilvægt hlutverk í 
líkamsstarfseminni og er þeim skipt í fjóra 
flokka.

Þekjuvefur er einn þessara flokka. Hann 
myndar þekjukerfið sem er eitt af mörgum 
líffærakerfum líkamans en öll hafa þau 
nána samvinnu um tiltekna starfsemi. Eins 
og nafnið gefur til kynna þá er hlutverk 
þekjukerfisins að þekja kerfi líkamans 
til að vernda líffæri og líffærakerfi gegn 
áreiti og álagi, hnjaski, frásogi, seyti og 
útskilnaði efna. Þekjukerfið stuðlar að efna-
skiptum, ónæmisvörnum, vökvajafnvægi og 
myndun D vítamíns og að varmamyndun sé 
stöðug sem varnar varmatapi. Þekjukerfið 
nemur mikilvæg skynboð um húð sem eru 
áframsend til frekari greininga og úrvinnslu 
í undirstúku heilans. 

Í bók Boga (1995) segir einnig að til þekju-
kerfisins teljast húðhlutar eins og slímhúð, 
hár, neglur, fitu- og svitakirtlar og síðast 
en ekki ekki síst, húðin. Húðin er stærsta 
líffæri líkamans og er samsett úr lagskiptum 
þekjuvef. Helstu vefjalögin eru þrjú, yfirhúð 

(e. epidermis), leðurhúð (e. dermis) og 
undirhúð (e. subcutis) auk grunnþekju sem 
er milli yfir- og leðurhúðar. Heilbrigð húð 
er órofin þ.e. heil og ósýkt og þar sem heil-
brigð húð er aðalvarnarhjúpur líkamans gegn 
áverkum og efnissamböndum, er mikilvægt 
að forðast húðáverka þar sem löskuð húð 
er afar léleg vörn gegn sýklum. Sýklar eiga 
yfirleitt auðvelt með að fjölga og dreifa sér 
ef þeir komast framhjá vörnum líkamans. 
Yfirborð fullvaxta húðar er um tveir fermetrar 
að stærð og 4,5-5 kg að þyngd. Í húðinni eru 
tauganemar sem skynja áreiti í umhverfinu 
eins og hita, kulda, bleytu og áferð hluta. 

Húð smábarna hefur minni fituvef og er 
útsettari fyrir húðrofi heldur en húð full-
orðinna þar sem hún er gegndræpari og 
þynnri. Keratínfrumur í húðinni herða húðina 
og með aldrinum fjölgar þessum frumum 
þannig að húðin verður þykkari og sterkari 
sem útskýrir mjúka húð barna.

Flokkun brunaáverka 
Það getur verið vandasamt að meta dýpt 

brunaáverka og það er algengt vandamál 
að við fyrstu skoðun séu þeir vanmetnir og 
ýmist metnir grynnri eða dýpri en þeir raun-
verulega eru. 

Við greiningu eru brunaáverkar flokkaðir 
eftir stigum í fyrsta, annað og þriðja stig.

1. stigs brunasár er yfirborðsáverki sem 
einkennist af roða og bólgu á efsta lagi húðar-
innar og er skemmdin staðbundin í yfirhúð. 
Húðin endurnýjar sig á skömmum tíma og 1. 
stigs brunasár grær á nokkrum dögum, t.d. 
sólbruni sem veldur húðflögnun, sviða og 
verkjum. 

Annars stigs brunasár einkennist af blöðru-
myndun þar sem skemmd verður á yfirhúð 
og efsta hluta leðurhúðar sem er næst yfirhúð. 

Áverkar á líkama vegna bruna 
hafa í flestum tilfellum víðtæk 

áhrif á einstaklinga

Skýringarmynd; húðin og húðlögin.
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Annars stigs brunasár er einnig kallað 
hlutþykktarbruni og hann getur ýmist verið 
grunnur eða djúpur eftir því hve djúpt hann 
nær í leðurhúð. Í leðurhúð eru flest skynfæri 
húðarinnar sem og hársekkir, fitu- og svita-
kirtlar og hún er bæði æða- og taugarík. 
Brunaáverkum sem ná niður í leðurhúð geta 
því fylgt miklir verkir og óþægindi. Oftast 
grær 2. stigs brunasár á nokkrum vikum en ef 
það er djúpt getur verið þörf fyrir húðflutning.

Þriðja stigs brunasár er einnig kallað full-
þykktarbruni en hann einkennist af því sama 
og 2. stigs brunasár nema að áverkinn er 
útbreiddari og dýpri þ.e. nær í gegnum öll 
húðlögin og jafnvel niður í líffæri. Í kjölfar 
3. stigs brunasára þarf í flestum tilfellum að 
framkvæma húðágræðslu með skurðaðgerð 
til að loka sárunum, sérstaklega ef þau ná yfir 
stóran hluta líkamsyfirborðs.

Útbreiðsla 
Til að meta heildarútbreiðslu brunaáverka 

er notað nákvæmt brunaútbreiðslukort við 
innlögn. Í mörgum klínískum leiðbeiningum 
eins og IBP (International Best Practice), ACC 
(New Zealand Guidelines Group) og VBS (The 
Victorian Adult Burns Service) er mælt með 
að stuðst sé við svokallaða 9 prósentu reglu 
(rule of nine) sem gefur gróft mat á útbreiðslu 
áverkanna. Ákveðnum hlutum líkamans er 
skipt í fleti sem teljast 9% fyrir utan kynfæri 
sem eru 1%. Höfuðið er 9%, hvor handleggur 
er 9%, fótur að framanverðu er 9% þannig að 
allur fóturinn er 18%, allur bolur er 18% og 
allt bakið 18%. Þegar um dreifða áverka er 
að ræða getur 1% reglan komið sér vel en þá 
teljast fingur og lófi til 1% líkamsyfirborðs. 
Galli þykir við níu-regluna að matstækið 
á það til að ofmeta brunaáverkann með því 
að taka brunaroða með sem heildaryfirborð 
brunasársins. Auk þess segir í IBP, ACC og 
VBS að matstækið sé ekki hentugt til að meta 
útbreiðslu hjá börnum þar sem líkamshlutfall 
barna og fullorðinna sé ólíkt. Í ACC er mælt 
með útfærði útgáfu af níu-reglunni sem er 
ætluð börnum eða áttu-reglan. 

Á árunum 1982-1995 voru flest þeirra 
barna sem þurftu innlögn, með útbreiðslu 
brunaáverka undir 10-15% líkamsyfirborðs 
og algengast var að áverkinn væri 2. stigs. Á 
árunum 2004-2008 fækkaði tilfellum bruna-
áverka en langflest þeirra barna sem þurftu 
innlögn voru með útbreiðslu á minna en 5% 
líkamsyfirborðs. Tvö börn voru með mikla 
áverka og 50-59% útbreiðslu.

Staðsetning 
Mismunandi er hvaða svæði líkamans 

eru útsett fyrir brunaáverkum og fer það 
oftast eftir aldri og hver brunavaldurinn er. 

Ef brunaáverkar á börnum eru á fleiri en 
einum stað þá verða þeir aðallega á höndum 
og andliti. Yngri börn brenna á útlimum, 
kvið og rassi þar sem þau fá yfir sig heita 
vökva í tengslum við matartíma eða brenna 
í baðferðum. Eldri börn brenna frekar á 
augum, andliti og höndum þar sem sá aldurs-
hópur verður helst fyrir skoteldaáverkum eða 
vegna fikts með eld og eldfim efni.

 
Hjúkrun og meðferð 

Kæling og ofkæling: Rétt vinnulag við 
fyrstu meðferð brunasára er mikilvægt og 
hefur mikið að segja fyrir sáragróanda, 
framvindu meðferðar og bataferli sjúklings-
ins. Í klínískum leiðbeiningum ACC er talið 
mikilvægt fyrsta skref að stöðva framvindu 
bruna með því að fjarlægja fatnað sem hefur 
brunnið eða er blautur af heitum vökva. Til 
undantekninga telst ef fatnaður er fastur við 
húð sjúklings en þá ber klínískum leiðbein-
ingum ACC og IBP ekki saman hvort fjarlægja 
eigi fatnað eða ekki. Næsta skref er að hefja 
kælingu á brunaáverkum sem allra fyrst til 
að draga úr umfangi skaðans. Við kælingu 
mæla ACC og IBP með því að nota rennandi 
vatn úr krana en ef vatn er ekki aðgengilegt 
þá er bendir ACC á að kæla megi með mjólk 
eða gosdrykk, jafnvel bleyta handklæði eða 
grisjur. 

Kæling er verkjastillandi, minnkar bólgur 
og bjúg en hitastig kælingar má alls ekki fara 
undir 8°C þar sem svo kalt vatn getur gert 
meiri skaða en gagn enda er fín lína milli 

kælingar og ofkælingar. Ef líkamshiti fer undir 
35 gráður er talað um ofkælingu en hún getur 
haft óæskileg og hættuleg áhrif á líkamsstarf-
semina. Kuldi getur valdið frystingu vefja, 
skemmdum á æðaþeli, samdrætti í blóðæðum 
auk þess að draga bæði úr virkni ensíma og 
hraða efnaskipta. Í klínískum leiðbeiningum 
ACC og IBP er æskilegt hitastig kælingar á 
bilinu 8-18°C. Forðast skal að brunaáverki 
liggja í ís eða ísvatni vegna hættu á ofkælingu 
og varast að kæla með smjöri, olíu, kremum 
eða áburði. Kæla skal sárið í a.m.k. 20 mínútur 
en í VBS er talið að styttri tími dugi í tilfellum 
barna, aldraðra og í stærri brunaáverkum. 

Helst skal sleppa því að kæla með kæligeli 
þegar verið er að meðhöndla brunasár á 
börnum vegna hættu á ofkælingu. Samkvæmt 
leiðbeiningum þarf að stöðva kælingu ef 
líkamshiti sjúklings fer niður fyrir 35°C og eru 
börn með brunasár sérstakur áhættuhópur 
fyrir ofkælingu, þá sérstaklega ef sárin ná yfir 
stórt svæði. Þetta þarf að varast með því að 
halda hita að sjúklingi, og halda heilli húð 
þurri og heitri. Hjúkrunarrými á að vera hlýtt 
og hægt er að nota hitateppi eða hitalampa og 
forðast að sjúklingur sé hafður ber að óþörfu 
á meðan honum er sinnt.

Fyrsta skoðun: Við komu á bráðamót-
töku er gerð fyrsta skoðun (primary survey) 
og fer hún fram áður en hugað er að sjáan-
legum áverkum til að meta hvað er mest 
lífsógnandi. Þessi frumskoðun er unnin eftir 
ABC hugmyndafræði þar sem A stendur 
fyrir öndunarvegur (e. airway), B stendur 
fyrir öndun (e. breathing) og C stendur fyrir 
blóðrás (e. circulation). Tryggja þarf stöð-
ugleika við hvern þátt sem tilheyrir hverjum 
bókstaf fyrir sig svo að skoðunin geti haldið 
áfram og ef ástand sjúklings versnar eða 
verður óstöðugt þarf að byrja matið upp á 
nýtt. Það er auðvelt fyrir matsaðila að gleyma 
sér og einblína á sjálft brunasárið sem getur 

Það tekur 55 gráðu heitt 
vatn um 20 sekúndur að 

valda djúpum brunaáverka 
á húð ungra barna

Meðferð við bruna; kæling.                                       Mynd: Landsbjörg
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verið varasamt því við frumskoðun verður 
brunasárið sjálft að vera aukaatriði  svo hægt 
sé að útiloka að aðrir lífshættulegir áverkar 
séu til staðar. Það boðar ekki gott ef verið er 
að sinna áverkum á líkama á sama tíma og 
lokaður öndunarvegur er ómeðhöndlaður. 

Í kjölfar fyrstu skoðunar er önnur skoðun 
(e. secondary survey) sem ásamt mælingum 
allra lífsmarka er ítarleg skoðun sem metur 
alvarleika brunaáverkanna. Farið er eftir útliti 
og dýpt áverka og útbreiðslu skaddaða svæð-
isins. Einnig er haft til hliðsjónar aldur og 
almennt heilsufar sjúklings og kannað hvort 
hann sé haldinn reykeitrun eða hitaskaða í 
öndunarvegi. Svo hægt sé að skipuleggja og 
veita bestu mögulegu hjúkrunarmeðferð er 
mikilvægt að þetta mat sé nákvæmt.

Mælingar á súrefnismettun þarf að taka 
með fyrirvara þar sem mælingin sýnir ekki 
alltaf rétta mettun hjá sjúklingum sem eru 
í losti, með brunaáverka eða ofkælingu. Ef 
sjúklingur er sjálfur til frásagnar þá er það á 
þessum tímapunkti að hann væri beðinn um 
að gefa upplýsingar varðandi praktísk atriði 
eins og ofnæmi og lyfjanotkun en þegar börn 
eiga hlut að máli, væru aðstandendur beðnir 
um þessar upplýsingar. Frá árinu 1990 hafa 
mörg sjúkrahús tekið upp þriðju skoðun (e. 
tertiary survey) sem gengur út á endurmat á 
ástandi sjúklings frá hvirfli til ilja og mynd-
greining notuð ef þurfa þykir. Þriðja skoðun 
er æskileg á þeim sjúklingum sem ekki geta 
svarað fyrir um einkenni eða verki og þeim 
sem ekki hafa nægjanlegt blóðflæði um 
líkamann.

Lyfjagjöf: Í ATLS (e. advanced trauma life 
support) verklagsleiðbeiningum varðandi 
sjúklinga með mikla áverka, er mælt með 
að tryggja góðan æðaaðgang sem fyrst svo 
hægt sé að gefa blóð-, lyfja- og vökvagjafir á 
skömmum tíma. Í klínískum leiðbeiningum 
um sýklalyf er lögð áhersla á að varnandi 
sýklalyfjagjöf er viðbót við góða starfshætti en 
kemur ekki í staðinn þá. Góður handþvottur, 
hreinlæti, hlífðarfatnaður og einangrun á að 
duga til að koma í veg fyrir líkur á að bakt-
eríur smitist til sjúklinga og á að teljast til 
undantekninga að veita fyrirbyggjandi sýkla-
lyfjagjöf við sýkingum þó að sjúklingar með 
brunasár séu sérstakur áhættuhópur fyrir 
sýkingar.

Hreinsun brunasára: Hjúkrunarfólk hefur 
mikilvæga yfirsýn yfir meðferð og framvindu 
sjúklinga með brunaáverka. Það býr yfir 
faglegri reynslu og gagnreyndri þekkingu. 
Með réttu verklagi gegnir það lykilhlut-
verki við meðhöndlun brunasára. Tilgangur 
sárahreinsunar er meðal annars að flýta fyrir 
gróanda og koma í veg fyrir sýkingar með því 
að fjarlægja dauða vefi, bakteríur, óhreinindi 

og aðskotahluti. Við sárahreinsun er notað 
hreint kranavatn, jafnþrýstin saltlausn og sæft 
vatn.

Brunablöðrur geta bæði komið fram í 
grunnum og djúpum hlutþykktarbruna. Það 
er oft umdeilt hvort fjarlægja eigi brunablöðrur 
eða ekki og er það gjarnan ákvörðun fagaðila 
hverju sinni hvaða verklag er haft varðandi 
meðhöndlun á blöðrum. Ákvörðunin byggir 
á reynslu og mati í hverju tilviki fyrir sig. 
Fræðileg samantekt Sargent (2006) fjallar 
um ólík sjónarmið meðhöndlunar á bruna-
blöðrum og sex atriði sem hafa áhrif á hvernig 
blöðrur eru meðhöndlaðar. Atriðin eru; (1) 
sýkingarhætta, (2) gróandi, (3) umbúðir, (4) 
verkjastilling, (5) virkni, (6) hagkvæmni. 
Þættirnir geta saman og í sitthvoru lagi verið 
grundvöllur fyrir meðferð og geta farið saman 
þegar kemur að ákvarðanatöku. 

Það gæti talist ábending fyrir að blöðrur séu 
fjarlægðar, að betur megi greina sárið undir 
blöðrunni og meðhöndla það vandlega með 
réttum umbúðum. Ef horft er til lengri tíma 
getur það hinsvegar reynst betur að fjarlægja 
blöðrur ef góðar umbúðir eru aðgengilegar. 
Þannig má fækka umbúðaskiptum sem án efa 
eykur þægindi fyrir sjúklinginn. Ýmsar kenn-
ingar hafa verið uppi varðandi brunablöðrur, 
líta megi á þær sem náttúrulegar umbúðir sem 
halda raka að sárinu sem ver sárabeðinn. Þess 
vegna eigi að hafa þær heilar. Hinsvegar dragi 
blöðrurnar úr gróanda og ýta mögulega undir 
sýkingarhættu vegna fjölgunar baktería. Í 
seinni tíð hafa gæði umbúða aukist til muna 
og til eru umbúðir sem líkja eftir eiginleikum 

húðarinnar sem ætti að eyða vangaveltum um 
aukna sýkingarhættu þó blaðra sé rofin.

Sýkingarhætta og eitrunarlost: Mikilvægt 
er að fyrirbyggja sýkingu í brunasári þar sem 
sýking getur orðið til þess að sár dýpkar og þá 
þarf að grípa til viðeigandi ráðstafana sem allra 
fyrst. Sýkingarhætta er í öllum brunasárum 
og er ein af mörgum alvarlegum hættum 
samfara brunaáverkum. Í erfiðum tilfellum 
þar sem brunasár er 3. stigs, myndast opin sár 
sem veldur mikilli sýkingarhættu. Sýklar eru 
klókar lífverur sem hafa þann eiginleika að 
brjóta niður varnir líkamans gegn sýkingum 
og þegar húðvarnirnar rofna með þessum 
hætti er greið leið fyrir örverur og óæskilegar 
bakteríur eins og Staphylococcus aureus og 
Streptococcus pyogenes að komast að vökva-
kenndu og næringarríku holdinu og valda 
sýkingu. Bakteríurnar kallast tækifærissýklar 
og valda sýkingum í fólki við ákveðin skilyrði. 

Í opnum brunasárum eru kjörskilyrði fyrir 
tækifærissýkla að lifa góðu lífi en á sama 
tíma ógna þeir lífi og limum þess sem fær 
sýkinguna sem tefur sáragræðsluna. Við 
skaða á vefjum loða þessar bakteríur við 
hýsilfrumuna, mynda gröft og losa ensím og 
toxín. Ensím melta bandvef millifrumurýmis 
sem opnar leið inní vessakerfið og jafnvel inní 
blóðrás og með blóðrásinni geta sýklarnir 
dreift sér um allan líkama. Toxín eru eiturefni 
sem valda nægjanlegum vefjaskemmdum til 
þess að bakteríur geti fjölgað sér um sárið. 
Það getur leitt til eitrunarlosts sem er algeng 
dánarorsök í kjölfar brunasára.

Vökvatap og vökvalost: Þar sem húðin er 
stærsta varnarkerfi líkamans eru stór sár og 
djúpir brunaáverkar fljótir að valda vökva- 
og hitatapi en slíkt ójafnvægi á lykilstarfsemi 
líkamans getur haft lífshættulegar afleiðingar. 
Þegar blóðflæði um æðar líkamans truflast 
getur það leitt af sér vökvalost. Ef skyndilegar 
blæðingar verða í líkamanum í kjölfar áverka, 
þá eykst hætta á súrefnisskorti í vefjum vegna 
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Við greiningu eru bruna-
áverkar flokkaðir eftir 
stigum í fyrsta, annað  

og þriðja stig.

Meðferð við annars stigs brunasári.                   Mynd: Landsbjörg
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takmörkunar á blóðflæði til einstakra líffæra. 
Blóðvökvi tapast úr meginblóðrásinni og 
aðstreymi bláæðablóðs eða aðfall, minnkar. 
Smám saman berst hjartanu of lítið blóðmagn 
sem leiðir til hraðari og grynnri hjartsláttar, 
blóðþrýstingur fellur og fljótlega fer heilann 
að vanta súrefni. Blæðing er yfirleitt talin 
helsta ástæðan fyrir vökvalosti en það getur 
gerst hjá sjúklingum með brunaáverka að 
þeir fái vökvalost án blæðinga.Varast þarf 
að van- eða ofmeta útbreiðslu og umfang 
brunaáverka vegna hættu á yfirvökvun en 
þá eru ung börn í sérstakri hættu. Ef vökva-
þörf er rangt metin vegna van- eða ofmats á 
útbreiðslu brunaáverka þá hefur slík yfirsjón 
marktæka fylgni við dánartíðni. Þegar vökva-
þörf er áætluð er mikilvægt að nákvæm 
greining á útbreiðslu sára liggi fyrir og þá er 
einnig tekið mið af aldri, þyngd og almennu 
heilsufari sjúklings. Í kjölfarið ætti að vera 
ljóst hvort innlögn á gjörgæslu sé nauðsynleg. 

Við hjúkrun og umönnun er mikilvægt að 
hafa í huga að greinileg einkenni vökvataps 
koma oft ekki fram hjá sjúklingi fyrr en allt 
að 50% blóð og vökvatap hefur átt sér stað. 
Minnkaður þvagútskilnaður getur verið eitt 
af fyrstu einkennum en innan eðlilegra marka 
ætti hann að vera að lágmarki 1-2 ml/kg/klst. 
Önnur einkenni eru oft almenn eins og köld 
og þvöl húð, mildur hraðtaktur, breyting á 
slagbilsþrýstingi og breytt meðvitundarstig. 
Fylgjast þarf náið með hjartslætti sjúklings 
þar sem ör hjartsláttur getur gefið til kynna að 
lost sé yfirvofandi og hafa þarf blóðþrýsting 
til viðmiðunar þar sem hjartsláttur breytist á 
undan blóðþrýstingi. Til að verjast vökvalosti 
þarf að gefa sjúklingi íótóníska saltlausn í æð. 

Vökvalost í kjölfar áverka- eða blæðinga er 
því frábrugðið áðurnefndu eitrunarlosti sem 
eins og áður hefur komið fram, er afleiðing 
bakteríusýkingar.

Verkir: Verkir eru fylgikvilli brunasára 
hjá börnum og fullorðnum. Því alvarlegri 
brunaáverki, því meiri verkir. Algengt er að 
barn finni einnig til kláða á sárasvæði. Mikil-
vægt er að hafa í huga að barn hefur ekki 
sömu tilfinningar og fullorðinn gagnvart 
verkjum og kláða. Mismunandi er eftir aldri 
og þroskastigi barns hvaða skilning það hefur 
á veikindum sínum og hversu vel það sjálft 
getur látið vita af líðan sinni og oft getur 
breytt hegðun barns, óvenjulegur grátur og 
óvanalegar hreyfingar gefið vísbendingar um 
vanlíðan og verki. 

Við að meta verki hjá börnum getur verið 
ganglegt að nota andlitskvarða sem er 
verkjakvarði með nokkrum andlitum sem 
hvert hefur ákveðinn svip. Barni er sýndur 
kvarðinn og það bendir á andlit sem endur-
speglar líðan þess.

Nauðsynlegt er að veita viðeigandi 
meðferð við verkjum og er barni gefið verkja-
lyf með reglulegu millibili yfir sólarhringinn. 
Þar sem sársauki er einstaklingsbundinn 
geta foreldrar veitt hjúkrunarfólki aðstoð við 
að meta líðan barns þegar kemur að verkja-
lyfjagjöf. Umbúðaskipti og sárameðferð getur 
reynst barni erfið því þá geta verkir verið 
miklir. Mikilvægt er að barn sé vel verkja-
stillt fyrirfram og stundum er nauðsynlegt 
að gefa barni róandi lyf áður en sárameðferð 
hefst. Eins sársaukafull og umbúðaskipti geta 
verið þá hlýst margt gott af þeim en sumar 
umbúðir hafa verkjastillandi áhrif þar sem 
þær hindra að loft leiki um sárin og draga 
þannig úr verkjum. 

Í rannsókn Kristínar Bjargar Flygenring 
(2014) kemur fram að af þeim börnum sem 
hlutu brunaáverka á árunum 2008-2012 
þjáðust 63% þeirra af miklum verkjum og 
40% upplifðu kláða sem raskaði vellíðan 
þeirra. Þau fengu verkjalyf fyrir svefn og 
fyrir sárameðferð. Í niðurstöðum rannsóknar-
innar er þess getið að skráning á verkjum 
og verkjamati var mjög ábótavant sem í dag 
hefur vonandi verið bætt úr. Á upplýsinga- og 
fræðsluvef Landspítalans um brunaslys segir 
Lovísa Baldursdóttir hjúkrunarfræðingur 
frá því að það hafi reynst árangursríkt gegn 
kláða að gefa kláðastillandi lyf, halda húðinni 
rakri með smyrslum, klippa neglur reglu-
lega og hindra að ung börn klóri í sár eða 
nýgróna húð með því að láta þau sofa þau 
með vettlinga.

Húðágræðsla: Fullþykktarbruna eða 3. stigs 

brunasár þarf að græða með húðflutningi í 
skurðaðgerð. Hægt er að draga markvisst úr 
tíðni sýkinga, fækka dauðsföllum og stytta 
heildarlegutíma þeirra sem þurfa innlögn 
vegna brunaáverka, ef húðágræðsla er fram-
kvæmd innan þriggja sólarhringa frá slysi. 

Í rannsókn um brunaslys barna á árunum 
2000-2008 var gerð húðágræðsla hjá 28 af 
149 þátttakendum og var meðaltími frá slysi 
og fram að ágræðslu 15 dagar. Alls fóru 35 
börn 107 ferðir á skurðstofu til húðágræðslu 
og sárameðferða í viðbót við sárameðferðir á 
legudeild og gjörgæslu.

Gjörgæsla 
Í eigindlegri rannsókn Guðlaugar Erlu 

Vilhjálmsdóttur og Huldu Bjargar Hreiðars-
dóttur (2004) er fjallað ítarlega um upplifun 
foreldra barna sem hafa dvalið á gjörgæslu-
deild en á Íslandi er engin barnagjörgæsla 
og ef barn þarfnast innlagnar á gjörgæslu þá 
leggst það á gjörgæsludeild með fullorðnum. 
Gjörgæsludeildir eru hátækniumhverfi þar 
sem veitt er almenn gjörgæslumeðferð og 
alvarlega veikum einstaklingum er sinnt. 
Þessir einstaklingar eru á öllum aldri og ekki 
er hægt að sinna þeim á almennum deildum 
þar sem þeir þurfa mikið eftirlit allan sólar-
hringinn. Oft á tíðum þurfa þeir sérhæfða 
hjúkrunarmeðferð eins og öndunaraðstoð 
með vélum eða aðstoð við að halda blóð-
rásarkerfinu gangandi. Algengast er að hver 
sjúklingur þurfi einn hjúkrunarfræðing með 
sér allan sólarhringinn þar sem lífshættuleg 
vandamál geta komið upp án fyrirvara. 

Foreldrum barna á gjörgæslu getur þótt 
erfitt og ógnvekjandi að koma í fyrsta skipti 
á deildina. Foreldrar lýsa því hinsvegar 
hvað þeir voru fljótir að aðlagast umhverfi 
deildarinnar og upplifa þar öryggi fyrir sig 
og barn sitt, sem er háð stanslausu eftirliti 
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Þegar blóðflæði um æðar 
líkamans truflast getur  
það leitt af sér vökvalost

Níu-reglan, gildir fyrir annars og þriðja stigs bruna.
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starfsfólks og tækja. Það hefur mikil áhrif á 
líðan foreldranna og á líf og hlutverk allra í 
fjölskyldunni þegar barn leggst inn á gjör-
gæslu. Mikilvægt er fyrir hjúkrunarfólk að 
átta sig á stöðu foreldra og fjölskyldunnar 
sem líklega er í þessum sporum í fyrsta sinn, 
og reyna að koma til móts við þarfir allra 
fjölskyldumeðlima. Hjúkrunarfólk reyni að 
gera upplifunina sem jákvæðasta með því að 
hlusta á óskir foreldrana og reyna að koma til 
móts við þær eftir fremsta megni. Foreldrum 
sem finnst tekið tillit til þarfa sinna og 
barnsins, finna fljótt til trausts og öryggis sem 
er grundvöllur að jákvæðri reynslu í nýjum 
og krefjandi aðstæðum. Hjúkrunarfólki hefur 
tekist vel til þegar foreldrar finna viðleitni 
og þátt starfsfólks í að gera dvölina ánægju-
lega eins og með því að láta foreldra finnast 
þeir velkomnir að dvelja hjá barni sínu allan 
sólarhringinn og geri það besta úr aðstæðum. 
Þannig aðlagast þeir fyrr í erfiðum aðstæðum. 
Reynslan getur setið lengi í foreldrum barna 
sem þurfa innlögn á gjörgæslu enda deila 
þeir rými með öðrum alvarlega veikum sjúk-
lingum og deila gleði og sorgum aðstandenda 
þeirra. Umgjörðin í kringum hvert barn og 
fjölskyldu þess þarf því að vera eins góð og 
best verður á kosið til að minnka líkur á að 
úrvinnsla tilfinninga verði flóknari en hún 
þarf að vera eftir útskrift af deildinni.

Eftirmeðferð 
Í fyrirlestri Lovísu Baldursdóttur sér -

fræðings í gjörgæsluhjúkrun hjá Samtök um 
um sárameðferð (2006) minnti Lovísa á að í 
tilfellum barna með alvarlega brunaáverka 
er verkefninu ekki lokið þó að komið sé að 
útskrift af gjörgæslu. Þeirra getur beðið langt 
tímabil sárameðferðar og húðflutningur með 
skurðaðgerðum, tap á vöðvamassa, skert 
hreyfifærni og virkni. Þau geta þurft mikla 
endurhæfingu, upplifað breytta skynjun, 
hárleysi, kláða og húðþurrk. Börnin geta 
glímt við sálfélagslegan vanda þegar frá 
líður, fengið áfallastreituröskun og þróað 
með sér þunglyndi auk þess sem líkamleg ör 
og kreppur geta haft neikvæð áhrif á líkams-
ímynd og sjálfsmat einstaklinga. 

Hjúkrunarumönnun þarf að vera verk-
miðuð og það gefur foreldum von og veitir 
öryggi að upplifa faglega færni starfsfólks. 
Starfsfólk þarf að vera styðjandi og vakandi 
fyrir þörfum foreldra þar sem barnið á 
hug þeirra allan á sama tíma og þeir leggi 
litla áherslu á eigin þarfir. Gott er að hvetja 
foreldra til að taka sér frí frá yfirsetu á 
gjörgæslunni til að sinna sér og öðrum í fjöl-
skyldunni. Foreldrar sem eiga önnur börn 
reyna eftir bestu getu að hlífa þeim við þessari 
reynslu til að raska tilveru og daglegu lífi 

þeirra sem minnst. Foreldrum þykir oft betra 
að leita stuðnings til sinna nánustu heldur 
en til starfsfólks og er það hið besta mál. Ef 
ættingjar eru til taks geta þeir mögulega létt 
undir við umönnun systkina svo foreldrar 
geti einblínt á veika barnið. Hinsvegar þarf 
hjúkrunarfólk að hafa opin augu fyrir því 
að fjölskyldugerðir eru ólíkar og allskonar 
og stundum eiga foreldrar ekkert bakland 
utan gjörgæslunnar. Mikilvægt er að leyfa 
foreldrum að vera eins miklir þátttakendur 
og aðstæður leyfa við umönnun barns á gjör-
gæslu. Til eru foreldrar sem ekki geta tekið 
þátt í umönnuninni en þeir upplifa mikinn 
kvíða við að fylgjast með af hliðarlínunni og 
finnst streituvaldandi að vera í áhorfenda-
hlutverki. Þeim finnst sem þeir missi öll völd 
í lífi barnsins. 

Þegar umönnun er sinnt af fagmennsku og 
nærgætni þá geta litlir hlutir til viðbótar gefið 
brotnum foreldrum mikinn meðbyr á erfiðri 
vegferð að finna þörfum barnsins mætt af 
alúð. Litlir hlutir eins og að syngja eða lesa 
fyrir barn sem er haldið sofandi eða tala við 
það af virðingu eins og það sé vakandi.

Bataferli barna með alvarlega brunaáverka 
er hvergi nærri lokið við útskrift af gjörgæslu 
og í raun er verkefni þeirra rétt að byrja. Í 
viðtölum Guðlaugar Erlu og Huldu Bjargar 
(2004) við foreldra barna sem dvöldu á gjör-
gæslu kom fram að foreldrum er létt á þessum 
tímamótum. Þeim er létt að því leyti að mesta 
lífshættan er liðin hjá og ástand barns er orðið 
það gott eða stöðugt að því er treyst til þess að 
flytjast yfir á almenna deild. Hinsvegar þykir 
foreldrum oft erfitt við flutning á aðra deild 
með öðrum áherslum og nýju starfsfólki, að 
segja skilið við örugga umhverfið á gjörgæsl-
unni. Foreldrar lýsa breytingunni eins og að 
vera komin úr „bjarnarfaðmi“ en slíkt hrós 

þýðir einfaldlega að starfsfólki hefur tekist 
vel til við að skapa góða umgjörð og halda vel 
utanum barnið og fjölskyldu þess. Ljóst er að 
í þessum tilfellum skiptir máli að undirbún-
ingur fyrir flutning á aðra deild sé góður en 
hann getur haft mikið að segja um upplifun 
og aðlögun foreldra á nýjum stað þar sem 
bíða nýjar áskoranir og aðrar hliðar á sama 
verkefninu.

Lokaorð 
Það er mikil og erfið lífsreynsla að hljóta 

alvarlega áverka í kjölfar brunaslysa. Hjúkrun 
og meðferð ungra barna sem verða fyrir 
þessum slysum er yfirgripsmikil og kallar á 
sérfræðiþekkingu og mikla reynslu í erfið-
ustu tilfellunum. Það er fín lína milli réttra og 
rangra ákvarðanna við fyrstu meðferð og snör 
handtök geta haft mikið að segja um fram-
vindu bata að meðferð lokinni. Það er mikil 
gæfa ef hægt er að komast hjá fylgikvillum 
brunaáverka en þeir geta verið heilsu- og 
lífsógnandi sem bæði seinkar gróanda- og 
bataferli barnsins og lengir spítalavistina. 

Álag á foreldra og aðra fjölskyldumeð-
limi er einnig mikið. Auk þess bíða í óvissu 
um framtíð og heilsu barnsins síns þá geta 
foreldrar upplifað flóknar tilfinningar eins 
og hræðslu, reiði og sorg, jafnvel fundið 
til sektarkenndar ef koma hefði mátt í veg 
fyrir slysið. Börn eru jú það dýrmætasta sem 
foreldrar eiga, sem er kannski frasi en það 
er líka staðreynd. Hjúkrunarfólk getur ekki 
tekið slysið tilbaka. En það getur sett alla 
fjölskyldumeðlimi undir sinn verndarvæng 
þar sem sjúklingurinn er miðdepillinn. Sýnt 
faglega færni og beitt vönduðum vinnu-
brögðum við að veita bestu mögulegu 
hjúkrun og meðferð sem hægt er hverju sinni. 
Það er staðreynd en ekki frasi að slysin gera 
ekki boð á undan sér. Hinsvegar er hægt að 
koma í veg fyrir mörg þeirra og sérstaklega 
slys á börnum. Í ljósi þess og ef tekið er tillit til 
alvarleika afleiðinga brunaslysa er ótrúlegt að 
fræðsla og brunaforvarnir séu ekki áberandi 
eða fyrirferðarmeiri heldur en raunin er í jafn 
vel upplýstu samfélagi og við búum í. 

Andlitskvarðinn er notaður til að meta verki barna.

Það er mikil gæfa ef  
hægt er að komast hjá 

fylgikvillum brunaáverka
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Aðalfundur Vestmannaeyjadeildar

Skemmtileg afmælisveisla
Aðalfundur Vestmannaeyjadeildar Sjúkra-

liða félags Íslands var haldinn föstudaginn 2. 
nóvember 2018 í Líknarsalnum. Formaður 
setti fundinn og bauð alla velkomna, fundar-
stjóri var kosin Sonja Ruiz Martinez.

Úr stjórn deildarinnar gengu Sonja Ruiz 
Martinez og Sigríður Guðbrandsdóttir og 
þökkum við þeim fyrir vel unnin störf. Nýjar 
í stjórn eru Andrea Guðjóns Jónasdóttir 
og Fjóla Sif Ríkharðsdóttir, en aðrar gáfu 
kost á sér til áframhaldandi setu. Boðið var 
upp á veitingar frá Gott og Hildur Sólveig 
Sigurðardóttir sjúkraþjálfari kom til okkar á 
fundinn og hélt erindi um líkamsstöðu sem 
var bæði áhugavert og skemmtilegt.

Afmælisveisla
Á aðalfundinum fór formaður yfir starf 

deildarinnar á síðast starfsári.
Aðalfundur Vestmannaeyjadeildar SLFÍ 

var haldinn í Líknarsalnum föstudaginn 27. 
október 2017 og var nokkuð góð mæting. 
Boðið var upp á smárétti frá Einsa kalda.

Á Evrópudaginn buðu sjúkraliðar á 
Hraun búðum vistmönnum og samstarfs-
fólki til kaffisamsætis og sjúkraliðar á HSU 
buðu sínum skjólstæðingum og samstarfs-
fólki einnig til kaffisamsætis í tilefnis 
Evrópudagsins.

2. febrúar var slegið til veislu í tilefni 40 
ára afmæli Vestmannaeyjadeildarinnar og 
tóku þær Ingibjörg Þórhalls, Hafdís Sig, 
Hjördís Kristins og Vilborg Stefáns það að 
sér að skipuleggja viðburðinn sem haldinn 
var í Golfskálanum. Birna Ólafsdóttir kom 
fyrir hönd Sjúkraliðafélagsins til að fagna 
þessum tímamótum með okkur, mikið 
var um skemmtilegar ræður sem komu úr 
öllum áttum og gaman var að heyra hvernig 
aðdragandi deildarinnar var og áttum við 
virkilega skemmtilega kvöldstund saman. 
Við erum þakklát öllum sem glöddust með 
okkur á þessum tímamótum.

10. mars var súpufundur haldinn á Hraun-
búðum. Sandra B. Franks kom í heimsókn 
til okkar og kynnti sig sem formannsefni 
SLFÍ. Birkir hennar Sonju eldaði þessa líka 
góðu súpu að fundi loknum fórum við og 
skoðuðum nýju álmuna á Hraunbúðum og 
fannst okkur að vel hafi tekist til með þessa 
deild en eins og aðrar breytingar þarf tíma til 
að slípa til nýjar vinnuskipan.

26. maí var haldinn bröns-fundur og 
var ágætis mæting á þann fund en gestir 
fundarins voru flestir með hugann við 
sveitastjórnarkosningar sem fóru fram 
þennan sama dag.

Sextíu gestir
23. ágúst komu hingað 60 sjúkraliðar af 

fastalandinu í dagsferð. Snorri hennar Þyríar 
fór með þeim og sagði þeim allan „sann-
leikann“ um eyjuna fögru og fór hann með 
þau víðsvegar um eyjuna einnig fóru þau að 
skoða HSU og enduðu daginn á Einsa Kalda 
og komu tveir úr okkar hópi til að borða með 
þeim.

Bröns-fundur var haldinn laugardaginn 
6. október í fundarsal á HSU og var ágætis 
mæting á fundinn

Ekki var skipulagt að fara í lundinn okkar 
þetta árið og finnst mér það miður ef við 
reynum ekki að halda þessum lundi við.

Formaður hefur haldið fundi með trúnað-
armönnum bæði á Hraunbúðum og HSU og 
hefur ýmislegt gengið á hjá okkur á þessu 
starfsári en vonandi eru öldur að lægja og 
starfsánægja að aukast eftir erfitt starfsár.

Formaður hefur farið á fjóra félag-
stjórnafundi, Fulltrúaþing og fund trún-
aðarmannaráðs hjá félaginu. Einnig var 
EPN ráðstefna í Færeyjum og BSRB þing í 
Reykjavík. Félagstjórn og orlofsnefnd fóru 
til Akureyrar í nýju bústaðina. Og glæsi-
legt kveðjuhóf var haldið fyrir Kristínu 
Á. Guðmundsdóttur fyrrverandi formann 
SLFÍ.

Áslaug Steinunn Kjartansdóttir, formaður.

Sjúkraliðar fjölmenntu til Vestmannaeyja.

Stjórn og nefndir deildarinnar
Stjórn 2018-2019: Áslaug Steinunn Kjartansdóttir formaður, Andrea Guðjóns Jónasdóttir 
varaformaður, Ragnheiður Lind Geirsdóttir gjaldkeri, Dagmar Skúladóttir ritari og Fjóla Sif 
Ríkharðsdóttir meðstjórnandi.
Trúnaðarmenn: Anna Guðný Laxdal Magnúsdóttir HSU, Alfa Markan Elfarsdóttir varamaður 
HSU, Sonja Ruiz Martinez Hraunbúðir, Sigurleif Guðfinnsdóttir varamaður Hraunbúðir.
Skoðunarmenn reikninga: Erna Þórsdóttir og Sigríður Gísladóttir.
Fræðslunefnd: Erna Þórsdóttir og Kristín Sjöfn Ómarsdóttir.
Kjaramálanefnd: Áslaug Steinunn Kjartansdóttir.
Jólaskemmtinefnd: Starfsfólk á sjúkradeild HSU.
Uppstillingarnefnd: Sonja Ruiz Martinez og Berglind Sigvardsdóttir.
Ferðanefnd: Guðrún Eydís Eyjólfsdóttir, Anna Guðný Magnúsdóttir og Berglind Sigvardsdóttir
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Ársskýrsla Suðurnesjadeildar SLFÍ

Sjúkraliðar lausir við 
morgunstubba

Búið er að taka morgunstubbana af 
sjúkraliðum á HSS okkur til mikillar 
ánægju, en ennþá eru kvöldstubbar, 
sagði Viktoría Magnúsdóttir formaður 
Suðurnesjadeildar sjúkraliða á aðalfundi 
deildarinnar sem haldinn var 15. október 
síðastliðinn.

Í skýrslunni kom eftirfarandi fram um 
starfið á liðnu starfsári:

Síðasti aðalfundur deildarinnar var 
haldinn 24. október 2017 í fundarsal á 3ju 
hæð á HSS og mættu 17 sjúkraliðar á þann 
fund. Fundarstjóri var Jóhanna Jóhann-
esdóttir fundarritari Jóna K Sigurðardóttir. 
Gengið var til dagskrár. Jóhanna Jóhann-
esdóttir og Jóna Kristjana Sigurðardóttir 
gengu úr stjórn. Í þeirra stað gengu í stjórn 
Íris Ósk Davíðsdóttir og Gunnhildur Agnes 
Þórisdóttir. Lögð var fram fjárhagsáætlun 
og hún samþykkt. Endurskoðendur reikn-
inga eru Helga Kristín Guðmundsdóttir og 
Guðmunda Benediktsdóttir.

Fimm stjórnarfundir
Á síðasta ári voru haldnir 5 stjórnarfundir 

og á fyrsta stjórnarfundi þann 6. febrúar 
2017 skipti stjórnin með sér verkum. 
Ákveðið var að Jóhanna Jóhannesdóttir 
yrði varaformaður, Ingibjörg Anna Bjarna-
dóttir yrði áfram gjaldkeri, Matthildur Ólöf 
Guðmundsdóttir yrði áfram ritari, Jóna 
Kristjana Sigurðardóttir meðstjórnandi og 
Grazyna Wroblewska varamaður.

Helstu verkefni þetta árið fyrir utan 
stjórnarfundi var að Viktoría Magnús-
dóttir sat árlegt Fulltrúarþing SLFÍ í maí. 
Að auki sat formaður 3 félagsstjórnar-
fundi og Trúnaðarmannsráðsfund SLFÍ. 
Formaður fór líka á ráðstefnu Evrópusam-
bands Sjúkraliða EPN í Færeyjum sem var 
mjög áhugaverð og skemmtileg í frábærum 
félagsskap.

Ingibjörg Anna Bjarnadóttir var við 
útskrift sjúkraliða hjá Fjölbrautaskóla 
Suðurnesja í maí þar sem 5 sjúkraliðar 
útskrifuðust og veitti þeim viðurkenningu 
og blóm.

Formaður var í sambandi við trún-
aðarmenn og fór yfir stöðuna hjá þeim. 
Evrópudagur sjúkraliða er haldinn 26. 
nóvember ár hvert og héldu sjúkraliðar 
upp á hann með því að koma með kökur 
á vinnustað og bjóða vinnufélögum upp á 
kræsingar.

Haldið var upp á árlega jólagleði, farið 
var á jólahlaðborð á Ránni þar sem Bjarni 
Ara skemmti gestum undir borðhaldi. 
Sjúkraliðar voru mjög ánægðir með þetta 
kvöld.

Farið var í hina árlegu haustferð 23. ágúst 
í þetta sinn var farið til Vestmannaeyja. 
Þetta var mjög vel heppnuð og skemmtileg 

ferð. Endurtaka á haustferð að ári. Kom 
upp hugmynd um að fara í Þórsmörk.

Haldinn voru 3 námskeið í samvinnu við 
símenntun: Geðræn vandamál aldraðra, 
Sár og sárameðferð og Sjúkleg streita. Erfið-
lega gengur að ná þátttöku á námskeiðin.

Morgunstubbar farnir
Skipt hefur verið um trúnaðarmenn á  

öllum stofnunum og deildum á Suður-
nesjum. Næst á að skipta um trúnaðarmenn 
fyrir 30. september 2020 og eftir það annað 
hvert ár.

Nýr stofnanasamningur hefur verið 
gerður fyrir sjúkraliða við stofnunina 
sem gildir til 31. mars 2019. Einnig tókst 
að semja um bókun um sérstaka röðun 
sjúkraliða í heimahjúkrun þar sem aðilar 
eru sammála um að í stofnanasamningi 
þurfi að taka á þeirri sérstöku ábyrgð 
sem fylgir störfum í heimahjúkrun. Ekki 
er borgað fyrir ferðir þó svo að ekki séu 
strætósamgöngur sem hægt er að nýta sér 
á allar vaktir, einnig er ekki greitt samn-
ingsbundið fæðisfé á kvöldin og um nætur 
þegar mötuneytið er lokað.

Viktoría Magnúsdóttir formaður Suðurnesjadeildar til hægri. Við hlið hennar er Guðbjörg 
Sigurðardóttir fráfarandi formaður Vestfjarðardeildar.

Stjórn
Í stjórn Suðurnesjadeildar sjúkraliða 

eru: Viktoría Magnúsdóttir formaður, 
Jóhanna Jóhannesdóttir varaformaður, 
Ingibjörg Anna Bjarnadóttir gjaldkeri, 
Matthildur Ólöf Guðmundsdóttir ritari, 
Jóna Kristjana Sigurðardóttir meðstjórn-
andi og Grazyna Wroblewska varamaður.
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Vísbendingar

Læknirinn er frá Egils-
stöðum en heitir ekki 
Jenna. Nafnið hennar 
er aftar en Sigurlaugar 
í stafrófinu. 

Vaka er hvorki kennari 
né Zoëga, og Zoëga 
stundar ekki kennslu.

Jakobína á 20.000 
flugtíma að baki og 
það er stutt fyrir hana 
að keyra til Reykjavíkur. 
Hún er ekki Blöndal 
eins og sú sem býr á 
Akranesi.

Ísfirska vinkonan ber 
ættarnafnið Norðfjörð. 
Hún er ekki sjúkraliði, 
og sjúkraliðinn starfar 
ekki á Neskaupstað.

Sigurlaug er búsett á 
Akranesi en fædd í 
Borgarnesi. Hún er 
ekki lögga líkt og 
Klausen vinkonan.

Sú sem býr í Borgarnesi 
ber ekki ættarnafnið 
Hafstað. Það gerir sú á 
Héraði hins vegar.

Fangamark lögreglu-
konunnar byrjar á J og 
hún kemur að austan.

Sigurlaug
Jakobína

Jenna
Vaka

Unnur Björk

Zoëga
Norðfjörð

Blöndal
Hafstað
Klausen

Akranes
Neskaupstaður

Ísafjörður
Egilsstaðir
Borgarnes
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Vinkona Ættarnafn Starfsheiti Búseta

Sigga sjúkraliði datt heldur betur í lukkupottinn þegar hún fletti jólablaði 
Sjúkraliðans. Hún var dregin út í getraun og vann gistingu fyrir tvo með morgunverði á 
First Hótel Kópavogi og kvöldverð fyrir tvo á veitingahúsinu BRASS Kitchen & Bar, 
Reykjavík. Sigga ætlar að bjóða vinkonu með sér en þær búa allar vítt og breitt um 

landsbyggðina. Finndu ættarnafn þeirra, starfsheiti og búsetu og kannski vinnur þú líka!

Sendu lausnina ásamt nafni og síma á netfangið slfi@slfi.is fyrir 20. janúar 2019, merkt: Jólagetraun

D Æ G R A D V Ö L



34  SJÚKRALIÐINN DESEMBER 2018

F Y R I R M Y N D A R S T J Ó R N A N D I N N

Hildur Elísabet Pétursdóttir deildar-
stjóri hjúkrunarheimilanna Eyri á Ísafirði 
og Bergs í Bolungarvík er fyrirmyndar-
stjórnandi ársins að mati Sjúkraliðafélags 
Íslands, en félagið hefur nú veitt þessa 
árlegu viðurkenningu í sjötta sinn.

Viðurkenningin var afhent við hátíðlega 
athöfn á Eyri 4. desember síðastliðinn að 
viðstöddum mörgum sjúkraliðum og öðru 
starfsfólki stofnunarinnar.

Hefur marga kosti
„Lykilinn að vellíðan í starfi felst í 

góðri vinnustaðamenningu og starfsanda 
og stjórnandi gegnir þar lykilhlutverki, 
hvort sem það er forstöðumaður, deildar-
stjóri, hópstjóri og/eða verkefnastjóri,“ 
sagði Sandra B. Franks, formaður Sjúkra-
liðafélagsins, í ávarpi sínu. „Valið á 
fyrir myndarstjórnanda ársins fer þannig 
fram að félagsmenn Sjúkraliðfélagsins eru 
hvattir til að fara yfir málin með vinnufé-
lögum sínum, sjúkraliðum, og meta hvort 
ástæða sé til að tilnefna sinn stjórnanda. Við 
val á fyrirmyndastjórnanda meta sjúkraliðar 
viðeigandi áhrifaþætti mannauðsstjórn-
unar, en í því fellst að þeir leggja mat á 
færni í mannlegum samskiptum, þekkingu 
og nýtingu á námi sjúkraliða, hvatningu 
til aukinnar þekkingar og þjálfunar á 
sértækum störfum við hjúkrun, nýtingu 
reynslu og hæfileika sjúkraliða, hvort 
stjórnandinn setji sig inn í störf starfs-
manna, sýni sveigjanleika, hafi þekkingu á 
kjarasamningum og stofnanasamningum, 
hvort hann hrósi og hvetji samstarfsfólk 
sitt og stuðli að bættum vinnuaðstæðum og 
virkri teymisvinnu.

Það sem sjúkraliðar segja um Hildi 
Elísabetu Pétursdóttur deildarstjóra er 
að hún eigi mjög auðvelt með mannleg 
samskipti og að það sé gott að tala við 
hana. Hún sé skilningsrík og því þurfi 
ekki að kvíða þegar ræða þurfi vandamál. 
Hildur hafi góða nærveru, hún sé mjög 
ákveðin en indæl. Hún hafa góða þekkingu 

á sjúkraliðanáminu og sé dugleg að spyrja 
ef það er eitthvað sem hún ekki veit. Hún 
nýti þekkingu, hæfileika og reynslu sjúkra-
liðanna mjög vel. Þegar námskeið eru í boði 
sem henta starfinu þá séu sjúkraliðar hvattir 
til að mæta og það sé ekkert mál að fá frí til 
að fara. Þá hiki hún ekki við að fara sjálf í 
störfin og vinna á gólfinu þegar það vanti 
starfsfólk. Sjúkraliðar bentu á að hún hafi 
þekkingu á kjara- og stofnanasamningum 
og spyr hiklaus um það sem hún ekki veit. 
Þá sé Hildur dugleg að hrósa samstarfsfólki 
sínu og er sanngjörn í samskiptum. Hún sé 
ljúf manneskja sem beri hag starfsmanna 
fyrir brjósti og hugi vel að vinnuaðstæðum 
hverju sinni,“ sagði Sandra.

Gylfi Ólafsson forstjóri Heilbrigðisstofn-
unar Vestfjarða tók líka til máls, óskaði 
Hildi Elísabetu til hamingju með viður-
kenninguna og fór fögrum orðum um 

Viðurkenning Sjúkraliðafélags Íslands

Hildur Elísabet er  
fyrirmyndarstjórnandi

Hildur Elísabet Pétursdóttir fyrirmyndarstjórnandi ársins 2018 og Sandra B. Franks formaður 
Sjúkraliðafélagsins.

Gylfi Ólafsson forstjóri Heilbrigðisstofnunar 
Vestfjarða.
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stjórnunarstíl hennar; hún væri bæði klók 
og kæn og tæki strax á málum af mildi 
og innsæi enda mjög klár í mannlegum 
samskiptum.

„Allt það góða sem sagt hefur verið 
hérna um Hildi er satt,“ sagði Hörður 
Högnason framkvæmdastjóri hjúkrunar 
og óskaði henni til hamingju með viður-
kenninguna. „Á þessu nýja heimili fékk 
hún með sér mjög góðan hóp af reyndum 
sjúkraliðum og öðru starfsfólki, enda er 
Eyri afskaplega flottur vinnustaður með 
afskaplega flottu fólki.“

 
Viðurkenning frá grasrótinni

„Mér þykir gríðarlega vænt um þessa 
viðurkenningu sjúkraliða og þá sérstaklega 
vegna þess að þetta kemur frá grasrótinni 
okkar hérna, frá fólkinu sem ég er að vinna 
með,“ sagði Hildur Elísabet eftir athöfnina. 
„Við starfsmennirnir erum ein keðja og 
hver einasti hlekkur skiptir máli.“

Hún útskrifaðist sem hjúkrunarfræðingur 
frá Háskóla íslands árið 1997, en kláraði 
diplomanám í hjarta- og lungnahjúkrun 
árið 2008 og meistaranám í hjúkrunar-
stjórnun árið 2011.

„Ég vann á hjartadeildinni á meðan ég 
var í námi, en flutti svo vestur og ætlaði að 
vera hérna í tvö ár en er hér enn. Um tíma 
bjó ég reyndar í Manchester þegar eigin-
maður minn var í mastersnámi og þá vann 
ég þar á hjúkrunarheimili, en kom svo 
aftur hingað vestur og tók við sem deildar-
stjóri hjúkrunarheimilanna árið 2015.“

Þjónandi forysta 
Eftir afhöfnina spurði Sjúkraliðinn Hildi 

Elísabetu hvað það væri sem einkenndi 
góða stjórnendur.

„Ég reyni bara alltaf að gera mitt besta 
og það sem er fólkinu sem býr hérna til 
heilla,“ svaraði hún. „Þegar ég var í hjúkr-
unarnáminu hugsaði ég mikið um það 
hvernig ég vildi vera í starfinu og ég man 
að ég fór á námskeið sem hét Þjónandi 
forysta. Mér fannst það mjög áhugavert 

og heyrði þá margt sem ég tók til mín 
og lærði af, ekki síst að hafa áhuga á og 
umhyggju fyrir starfsfólkinu. Ég hugsa 
ekki um mig sem einhvern stjórnanda 
heldur sem hluta af keðju og ég leita mjög 
mikið ráða hjá samstarfsfólki. Sem leiðtogi 
vil ég gefa starfsfólki eins mikið frelsi og 
hægt er svo að starfsfólkið fái að njóta sín 
og taka ákvarðanir. Á sama hátt vil ég 
þakka mínum yfirmönnum fyrir að bera 
það mikið traust til mín að ég fæ verulegt 
svigrúm í starfi mínu hérna, og það þykir 
mér vænt um. Ég tek alla nýja starfsmenn 
í námskeið og legg áherslu á að við erum 
hérna fyrir heimilisfólkið og eigum öll að 
gera líf þeirra eins gott og skemmtilegt og 
hægt er. Ég reyni að vera mjög hreinskilin 
og vil taka strax á hlutum sem upp koma. 
Stundum hef ég þurft að taka erfiðar 
ákvarðanir, en mín reynsla er sú að það sé 
oftast hægt að leysa mál með því að tala 
saman.“

Hildur Elísabet sagði að heimilin Eyri 
og Berg væru ákaflega vel mönnuð af 
frábærum sjúkraliðum, en á Eyri eru um 
40% stöðugilda sjúkraliðar.

Hörður Högnason framkvæmdastjóri hjúkrunar 
á Hvest.

Sandra B. Franks flytur ávarp sitt.

Sjúkraliðar fjölmenntu við athöfnina á Eyri. Hér sjást þeir ásamt Gylfa Ólafssyni forstjóra Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða, Hildi Elísabet Pétursdóttur og 
Söndru B. Franks formanni SLFÍ.



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

28. nóvember kl. 13 var opnað fyrir bókanir innan-
lands tímabilið 3. janúar til 10. maí 2019. 

Vorleiga orlofshúsa
    og íbúða SLFÍ 2019 
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Kiðjaberg - Sumarhús

Munaðarnes - Sumarhús

Fellsmúli 16 - Íbúð í Reykjavík

Orlofshús í VarmahlíðJaðarleiti 2 - Íbúð í Reykjavík

Sigurhæð - Sumarhús

Eiðar - Sumarhús

Holtaland 9 á Akureyri

Sjúkraliðafélag
Íslands

Gistimiðar á hótelum

Vinsæl íbúð í Kaupmannahöfn

 

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 �órðu 
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 Kastrup�ugvöll. 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 �ölda.

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

Sigurhæð er í landi Úthlíðar í Biskupstungum 15 kílómetra 
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.

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.

Fosshótel
Gistimiðar á Fosshótelin kosta 9.000.- 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.

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 17. apríl til 24. apríl 2019 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.

Orlofshúsið Munaðarnesi í Borgarfirði er um 52 fm 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.

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.

Ný íbúð Sjúkraliðfélagsins að Jaðarleiti 2 í Reykjavík er á 
þriðju hæð. Hún er um 100 fermetrar að stærð og með 
sérmerktu bílastæði í bílakjallara. Aðgengi er mjög gott, 
en íbúðin er í lyftuhúsnæði. Rúmlega sjö fermetra svalir 
snúa í vestur/suður og er mjög gott útsýni úr henni. 
Innréttingar eru allar ljósar, hiti er í parketlögðum gólfum, 
en bað flísalagt. Gert er ráð fyrir að 6 til 7 geti gist í 
íbúðinni.

Nýju húsin á Akureyri, Holtaland 7 og 9 eru í hlíð Hlíðarfjalls, 
108 fm að stærð með þremur svefnherbergjum og svefn-
aðstöðu fyrir allt að 8 manns.  Í herbergjunum eru tvö einbreið 
rúm sem hægt er að setja saman. Í einu herberginu eru einnig 
tvær kojur (skipakojur) á sitthvorum veggnum. Tvö baðherbergi 
eru í húsinu og annað með þvottavél og þurrkara. Sængurver, 
wc pappír, handklæði og tuskur fylgja ekki, en efni og áhöld til 
þrifa fylgja. Hundahald er leyft í Holtalandi 7.      

Sumarhúsið við Reykjarhólsveg 18B í Varmahlíð, Skaga-
firði, er í nýlegri sumarhúsabyggð sem er skammt ofan 
við þorpið, gert úr timburbjálkum á einni hæð. Timbur-
pallur 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 skógræktainnar. Orlofshúsin eru í um 10-15 mínútna göngu frá Miðgarði.       
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