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Önnur mál

Fundargerð
1. Fundur settur
Sandra B Franks (SBF) formaður Sjúkraliðafélags Íslands (SLFÍ) setti fund og bauð
fundarmenn velkomna.

2. Fundargerð síðasta fundar
Jóhanna Traustadóttir (JT) ritari SLFÍ gerði grein fyrir að síðasta fundargerð væri
samþykkt og komin á netið.
3. Kjaramál, staðan nú
• SBF gerði grein fyrir helstu málum sem verið hafa í umræðunni á borðum BSRB
og þeirri ákvörðun fulltrúa BSRB að slíta viðræðum á síðasta fundi með SNR þ.s.
fulltrúar ríkisins lögðu fram „tilboð“ þ.s. bakkað var frá öllum hugmyndum um
raunverulega styttingu vinnuvikunnar og það litla sem var boðið átti að kosta
opinbera starfsmenn áður áunnin réttindi.
Samningseiningar BSRB funduðu í framhaldi af fundi SNR og þar var ákveðið að
öll aðildarfélög BSRB myndu vísa deilunni til ríkissáttasemjara.
• Í framhaldi af þessari ákvörðun var ákveðið að stofna „aðgerðahóp“ á vegum
BSRB þ.s. GÖG á sæti ásamt framkvæmdastjóra BSRB, formanni LL og
framkvæmdastjóra Sameykis og rætt var um að fá inn í hópinn Jakobínu frá Kili
stéttarfélagi. Fyrir hópnum liggur að skipuleggja aðgerðir til að þrýsta á
stjórnvöld.
• Aðildarfélög BSRB hafa vísað viðræðunum við Reykjavíkurborg og
sveitarfélöginn til ríkissáttasemjara.
• Á meðan staðan er svona þá fara ekki fram viðræður hjá aðildarfélögum BSRB
við neinn viðsemjanda.
4. Vinnufundur utan skrifstofunnar
SBF fór yfir að ákveða þurfi fundartíma og fundarstað fyrir vinnudag þ.s. tekinn
verður góður tími í að vinna drög að lögum og reglum „nýju“ sjóða félagsins. Á
fundin mæti SBF, GÖG og framkvæmdastjórn. Málið rætt og ákveðið að fara í
Kiðjaberg 2, 22. til 23. nóvember. GÖG tekur frá.
5. Tilnefning í starfshóp um menntun sjúkraliða og tillögur um viðbótarmenntun á
tilteknum sviðum
SBF gerði grein fyrir beiðni frá Heilbrigðisráðuneytinu um að SLFÍ skipi tvo fulltrúa
frá félaginu í starfshóp sem koma á með tillögur varðandi menntun og
viðbótarmenntun sjúkraliða, sem geta/eiga að leiða til fjölgunar í stéttinni. Félagið á
að skipa tvo fulltrúa og lagt er til að Birna Ólafsdóttir og Sandra B Franks verði
fulltrúar félagsins. Skila þarf inn tilnefningum fyrir 29. október og hópurinn á að
skila inn tillögum fyrir 9. desember 2019 til ráðherra. Lagt var til að Jakobína Rut
verði varamaður í vinnuhópnum.
6. Fjöldi sjúkraliðanema í framhaldsskólum landsins
SBF fór yfir stöðu/fjölda sjúkraliðanema í skólum landsins. Mjög áhugaverð tölfræði
fyrir stéttarfélagið sérstaklega í ljósi þess að vinnuhópur er að fara af stað til að auka
áhuga fyrir náminu.
7. Heimsókn sjúkraliða á Reykjalundi á skrifstofu SLFÍ
GÖG fór yfir að borist hafi beiðni frá trúnaðarmanni sjúkraliða á Reykjalundi um
stutta kynningu á stöðu í kjaramálum og á formanni félagsins, einnig var óskað eftir
að félagið bjóði upp á mat í hádeginu að loknu námskeiði um aðferðir og leiðir til að
koma í veg fyrir kulnun, sem vinnuveitandinn greiðir fyrir. LH mun sjá um að
þjónusta og verður súpa á boðstólunum.

8. Umbun fyrir störf trúnaðarmanna árið 2019
SBF fór yfir að greiða eigi út umbun/útlagðan kostnað trúnaðarmanna á komandi
fundi Trúnaðarmannaráðs. Ákveðið er að hækka upphæðina frá síðasta ári í takt við
vísitölu. Allir sammála.
9. Umbun fyrir fundarsetu í svæðisdeildum
SBF og Jóna Jóhanna Sveinsdóttir gjaldkeri fóru yfir að greiðslur fyrir fundarsetu
hafi staðið óhreyfð frá því 2015 og tími sé kominn til að uppfæra þá tölu. JJS og SBF
koma með tillögu um uppfærslu á greiðslunum á næsta félagsstjórnarfund.
10. Tímamótagjafir
SBF og JJS fóru yfir að virkir stjórnarmenn sem eiga stórafmæli (tugir). Gjafir
afhentar á síðasta fundi félagsstjórnar á hverju ári.
Önnur mál
• Óskað er eftir fulltrúa frá félaginu á vinnudag fyrir Heilbrigðisþingið, sem
haldinn er 17. október og í framhaldi af því verður heilbrigðisþing þann 15.
nóvember og síðan leggur heilbrigðisráðherra fram frumvarp til laga á
vorþingi um m.a. siðferði í heilbrigðisþjónustu. SBF gengur frá málinu.
• SBF fór yfir dagskrá félagsstjórnarfundar og lagði fram undir þeirri umræðu
skapalón fyrir ársskýrslur nefnda, sem kynnt verður nánar á næsta
félagsstjórnarfundi og einnig verður farið yfir uppsetningu ársreikninga deilda
á fundi stjórnarinnar.
• Fram kom að námsmatskerfið SLFÍ er í góðum gangi og styttist í að það verði
klárt.
• Ísland, atvinnuhættir og menning verðum ekki með að þessu sinni.

Fundi slitið kl. 17.30

