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Sjúkraliðar í verkfalli árið 2015.

Hæstiréttur leiðrétti
ranga útreikninga
vegna launaskerðinga vaktavinnufólks í verkföllum
Hæstiréttur leiðrétti með dómi sínum í máli
ljósmæðra árið 2017 þá röngu framkvæmd sem
viðgengist hefur í áratugi hjá íslenska ríkinu
að draga af launum fólks í verkfalli óháð
raunverulegu vinnuframlagi. Dómurinn hafði
fordæmisgildi fyrir aðrar stéttir og nú hefur
Sjúkraliðafélagi Íslands loksins borist svar frá
fjármála- og efnahagsráðuneytinu við fyrirspurn félagsins um hvað líði leiðréttingu vegna
vangoldinna launagreiðslna til félagsmanna
SLFÍ vegna verkfalls félagsins á árinu 2015.
Niðurstaða útreikninga ráðuneytisins er sú
að af 888 félagsmönnum SLFÍ sem starfa hjá
ríkinu skuldar ríkið 498 félagsmönnum samtals
17.291.132 krónur. Hins vegar á ríkið inni hjá 390
félagsmönnum samtals 1.756.068 krónur. Vert er
að nefna að við þetta tiltekna uppgjör mun ríkið
ekki krefja þá um endurgreiðslu, sem teljast hafa
fengið ofgreitt miðað við forsendur Hæstaréttar.

Skýr dómur
Dómur Hæstaréttar í málinu er skýr og segir
að starfsmenn sem vinna utan lotuverkfalls eiga
að fá greitt fyrir vinnuframlag sitt. Sú niðurstaða
er í samræmi við meginreglu vinnuréttar um
gagnkvæmni ráðningarsambands. Sú aðferð

sem ríkið hefur hingað til notað til að reikna út
laun starfsmanna í verkfalli stenst hvorki ákvæði
kjarasamnings né meginreglur vinnuréttar.
Niðurstaða Hæstaréttar hefur fordæmisgildi
gagnvart öðrum fagstéttum sem vinna vaktavinnu á Landspítalanum og öðrum stofnunum
ríkisins og sættu launaskerðingu líkt og ljósmæður í verkfallinu árið 2015. Ríkinu bar að
reikna þeim laun út frá því hversu hátt hlutfall
vinnuskyldu sinnar starfsmenn inntu af hendi á
verkfallstímanum, en gerði það ekki.

Útreikningurinn
Við fyrrgreindan útreikning á greiðslum til
sjúkraliða gekk ráðuneytið út frá eftirfarandi
forsendum dóms Hæstaréttar nr. 614/2017 um
launagreiðslur í verkfalli ljósmæðra árið 2015:
- Tekur einungis til starfsmanna í vaktavinnu.
- Frádráttur vegna verkfalls einungis heimill
ef viðkomandi starfsmaður er með vinnuskyldu á sama tíma og boðað verkfall.
- Frádráttur skal reiknast miðað við reikniregluna: Fjöldi klst. í verkfalli *0,615% af
mánaðarlaunum Dæmi um reiknisaðferð
skv. niðurstöðu Hæstaréttar: 4 klst. *0,615%
= 2,46% af mánaðarlaunum.

Leiðrétting
Í síðasta tölublaði Sjúkraliðans birtist ritgerðin „Þannig týnist tíminn“ eftir Elísabetu Snædísi
Jónsdóttur, sjúkraliða. Ranglega var fullyrt í myndatexta að ritgerðin hafi verið skrifuð
í framhaldsnámi sjúkraliða, því hið rétta er að Elísabet Snædís skrifaði þetta lokaverkefni í
hefðbundnu sjúkraliðanámi í áfanganum HJÚK3LO03 í Fjölbrautaskólanum við Ármúla.
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Stytting vinnuvikunnar hefur um árabil verið eitt mikilvægasta baráttumál
sjúkraliða og allflestir sem hafa kynnt sér málið átta sig á mikilvægi hennar. Meginmarkmið með að stytta vinnutíma fyrir sjúkraliða snýr að bættum starfsskilyrðum,
þannig að þeim sé gert kleift að vinna fullt starf án þess að gjalda fyrir það með
minnkandi starfsþreki og fjölskyldulífi sínu. Kröfur Sjúkraliðafélags Íslands, sem
samninganefnd BSRB leiðir, um stytting vinnuvikunnar hafa verið ræddar í meira en
hálft ár. Það voru því gríðarleg vonbrigði þegar slitnaði upp úr kjaraviðræðum BSRB
og ríkisins nú á dögunum.
Eftir miklar umræður og yfirlýsingar ríkisins um að von væri á „mestu vinnutímabreytingum í áratugi“ leyfði ég mér að vona að nú tækju við breyttir tímar. Yfirlýsingarnar
reyndust að lokum sorglega rýrar. Opinberum starfsmönnum var á endanum boðið
upp á áframhaldandi 40 stunda vinnuviku, með möguleika á að semja hjá einstökum
stofnunum um 13 mínútur á dag í skiptum fyrir kaffitíma og önnur áunnin kjarasamningsbundin réttindi. Þetta var auðvitað algjörlega óásættanlegt.
Það sætir furðu að hvorki skuli votta fyrir skilningi né vilja ríkisins að fjárfesta í
betri lýðheilsu hjá eigin starfsmönnum. Á sama tíma og heilbrigðisráðherra talar fyrir
heilbrigðisstefnu til ársins 2030 og um heilsueflingu og bætta lýðheilsu landsmanna,
er skautað fram hjá fyrirbyggjandi aðgerðum til að koma í veg fyrir langtíma veikindi
og örorku eigin starfsmanna, sem hæglega er hægt að gera með því að fjárfesta í betri
lýðheilsu og stytta vinnuvikuna.
Alþekkt er að jafnvægi milli vinnutíma og einkalífs skilar sér í betri líðan og heilsu
fólks. Alþjóðlegar rannsóknir hafa sýnt að samband er á milli vinnutíma og heilsu starfsmanna. Þá er viðurkennt að vaktavinna sé það vinnutímafyrirkomulag sem helst er
tengt við heilsu og þar hafa langar og óreglulegar vaktir verstu áhrifin. Þá hefur komið
í ljós að ótvíræð tengsl eru á milli vaktavinnu og ýmissa sjúkdóma, bæði líkamlegra
og andlegra. Meðal þeirra líkamlegu má nefna meltingarfæra-, hjarta-, æða- og gigtarsjúkdóma og jafnvel krabbamein, og þeir andlegu sjúkdómar beinast einkum að kvíða,
þunglyndi og svefntruflunum. Að auki hafa rannsóknir sýnt að starfsstéttir sem eru
ábyrgar fyrir heilsu og öryggi almennings, eins og starfsfólk í heilbrigðisþjónustu, eru
útsettari fyrir heilsufarsvandamálum en fólk í dagvinnu.
Í þessu sambandi er á það bent að sjúkraliðar eru lykilstétt í heilbrigðisþjónustunni,
og eru langflestir þeirra í vaktavinnu, eða um 89%. Starfið sem slíkt er mjög gefandi og
fjölbreytt, það reynir á og getur verið virkilega krefjandi. Þá eru starfsaðstæður oft á
tíðum erfiðar og getur álagið því orðið meira en gott þykir. Dæmi sem styður þetta er
veikindatíðni sjúkraliða sem vinna á Landspítalanum en þar reyndist það vera um 11%
á síðasta starfsári.
Stjórnvöld geta ekki vikið sér undan þeirri ábyrgð að tryggja starfsfólki sínu lýðheilsusamlegt starfsumhverfi. Ríkið, og þar með sitjandi ríkisstjórn, á að ganga á undan með
góðu fordæmi og draga úr álagi starfsmanna sinna, bæta starfsskilyrði þeirra og semja
um raunverulega styttingu vinnuvikunnar.

Það sætir furðu að hvorki skuli votta fyrir
skilningi né vilja ríkisins að fjárfesta í betri
lýðheilsu hjá eigin starfsmönnum
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Tilraunaverkefni um styttingu vinnutíma hjá ríkinu

Starfsfólkinu leið
betur í vinnunni
„Þegar 12 mánuðir voru liðnir af
styttingu vinnutíma töluðu margir í
rýnihópunum um að þeim liði betur í
vinnunni, en áður en styttingin hófst. Í
stjórnendahópi kom fram að starfsfólk
ynni hraðar, leggi meira af mörkum, taki
styttri pásur og meira væri um samstarf
og samhjálp,“ segir í skýrslu sem félagsmálaráðuneytið lét gera um árangur
tilraunaverkefnis um styttingu vinnutíma hjá ríkinu.
Gagna í skýrsluna var aflað með rýnihópaviðtölum við starfsmenn sem tóku
þátt í tilraunaverkefni um styttingu
vinnuvikunnar hjá ríkinu. Fyrstu rýnihópaviðtölin fóru fram rétt áður en
stytting vinnutímans hófst, í mars/apríl
2017. Önnur umferð rýnihópaviðtalanna
var framkvæmd í október 2017 þegar sex
mánuðir voru liðnir af verkefninu. Þriðja
umferð rýnihópaviðtalanna fór fram í maí
2018 þegar ár var liðið frá því að stytting
vinnutímans hófst.
Fram kemur í skýrslunni að leitast var
við að ná ákveðinni breidd í þátttakendahópunum sem gæti mögulega endurspeglað ólík viðhorf. Rannsóknin var unnin
í samstarfi við tengiliði verkefnisins. Haft
var samband við tengiliðina og þeir beðnir
um kynna rýnihópana og tryggja þátttöku
í þeim. Tölvupóstur var útbúinn til kynningar sem tengiliðirnir gátu áframsent til
starfsmanna vinnustaðanna. Óskað var
eftir fjölbreyttum hópi þátttakenda hvað
varðaði kyn, aldur, starfsaldur og búsetuforms. Einnig var lagt til að í hópunum
myndu taka þátt einstaklingar sem hefðu
börn undir 18 ára aldri á sínu framfæri en
einnig einstaklingar með uppkomin eða
engin börn.

Rýnihóparnir
Eins og áður segir var gögnum safnað
með rýnihópum og viðtölum. Alls voru
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Í skýrslunni segir svo frá helstu niðurstöðum hópanna áður en vinnutíminn
var styttur, eftir að tilraunaverkefnið
hafði staðið í sex mánuði og loks eftir 12
mánuði.

Viðhorfin fyrir styttingu

Kápa skýrslunnar um styttingu vinnuvikunnar.

haldnir 22 fundir rýnihópa starfsmanna
á vinnustöðum er taka þátt í tilraunaverkefninu um styttingu vinnutíma. Þeir
eru Embætti ríkisskattstjóra, Útlendingastofnun, Þjóðskrá og Lögreglan á
Vestfjörðum.
Þátttakendur í rýnihópunum voru
60 (33 konur og 27 karlar) og tóku flest
þeirra þátt þrisvar sinnum. Alls tóku 10
stjórnendur með mannaforráð þátt í rýnihópunum (fimm konur og fimm karlar).
Þátttakendur af landsbyggðinni voru 24
og þátttakendur í Reykjavík 36.

Tíminn eftir að vinnu lauk
nýttist betur í að sinna
fjölskyldu, vinum og
tómstundum

Almennt var lýst mikilli ánægju með
að vera valin í verkefnið, óvissa kom þó
fram hjá hluta viðmælenda um útfærslu
styttingar vinnutíma á vinnustaðnum.
Viðmælendur litu á sig og vinnustað
sinn sem mikilvægt fordæmi; mikilvægt
væri að standa sig vel fyrir aðra þá sem
kynnu að koma á eftir og stytta vinnutíma. Eftirvænting kom fram varðandi
styttri vinnutíma og þá sérstaklega að
stytta vinnutíma á föstudögum. Í ljós kom
upplifun af streitu, álagi og þreytu í lok
vinnudags og var undirmönnun og verkefnaálagi almennt kennt um.
Í stjórnunarhópnum kom fram að við
styttingu vinnutíma væri lagt upp með
að afköst starfsmanna yrðu þau sömu
þótt vinnutími styttist. Einnig komu fram
hóflegar væntingar stjórnenda um að þeir
sjálfir myndu hafa svigrúm til að stytta
vinnutíma sinn.

Viðhorf eftir fyrstu sex mánuðina
Rýnihópar sem funduðu þegar sex
mánuðir voru liðnir af styttingu vinnutíma
leiddu í ljós upplifun af meiri lífsgæðum
eftir styttinguna. Einnig kom fram að
tíminn eftir að vinnu lauk nýttist betur í að
sinna fjölskyldu, vinum og tómstundum.
Mikil ánægja var með styttingu vinnutíma á föstudögum, sérstaklega hjá þeim
sem hætta klukkan tvö á föstudögum en
almennt fannst öllum helgarnar lengjast.
Þá fannst viðmælendum að upplifun
af styttingu vinnutíma væri jákvæð
og hefði staðist væntingar. Að stytta

STYTTING VINNUVIKUNNAR

vinnutíma krefst aukinnar skipulagningar
á verkefnum/verkferlum og ögunar í
vinnubrögðum.
Stjórnendur töldu sig eiga erfiðara með
að stytta vinnutímann borið saman við
almenna starfsmenn. Stytting vinnutíma
dregur úr upplifun af streitu og álagi í
daglegu lífi, sérstaklega meðal fólks með
ung börn.

Viðhorf eftir tólf mánuði
Þegar 12 mánuðir voru liðnir af styttingu
vinnutíma töluðu margir í rýnihópunum um að þeim liði betur í vinnunni
en áður en styttingin hófst. Í stjórnendahópi kom fram að starfsfólk ynni hraðar,
leggi meira af mörkum, taki styttri pásur
og meira væri um samstarf og samhjálp.
Heildarvinnutími hefði styst samkvæmt
tímaskýrslum en þó væri enn yfirvinna í
afmörkuðum einingum vegna álagstoppa
og undirmönnunar.
Algengara var að stjórnendur styttu
vinnutíma heldur en sást í rýnihópunum
eftir 6 mánaða tímabil af styttingu vinnutíma. Tíminn sem sparast var nýttur í að
sinna fjölskyldunni (börn, makar, barnabörn, aldraðir foreldrar) og sjálfum sér.
Vaktavinnustarfsfólk
upplifði
meiri
fjölskyldusamveru en áður. Starfsfólk í
dagvinnu taldi sig þó fara oftar en áður frá
hálfloknum verkefnum í lok vinnudags og
halda áfram daginn eftir.
Vonir komu fram um að stytting
vinnutímans héldi áfram eftir að tilraunaverkefninu lýkur. Umræða var um að
varast ætti að stytting vinnuvikunnar yrði
skiptimynt fyrir launahækkanir í næstu
kjarasamningum.

Dæmi um viðhorfin eftir 12
mánuði
Einn viðmælandi sagði að hlutverk
föstudaganna hefði breyst: „Föstudagurinn var áður svona „sópa upp dagur“ ef
maður vildi klára verkefni ... en er núna
byrjaður að labba út“.
Mörgum fannst þeir orku- og afkastameiri í vinnunni. Einn þátttakandi sagði:
„ Maður er ekki alveg útbrunninn eftir
daginn ... og hugsar ... ég ætla að drífa
þetta [verkefnin] af“.
Einnig kom fram hjá nokkrum þátttakendum að dregið hefði úr veikindum á
vinnustaðnum og þá sérstaklega skammtímaveikindum: „Minna um eins, tveggja
daga veikindi.“
Einn þátttakandi sagði: „Ungt fólk sem
kemur út á vinnumarkaðinn í dag gerir

Viðhorf eftir styttri
vinnutíma í tólf mánuði
• Betri líðan í vinnunni.
• Starfsfólk vinnur hraðar, leggur meira af mörkum, tekur styttri pásur, aukin samhjálp
og samstarf.
• Heildarvinnutími hefur styst samkvæmt tímaskýrslum.
• Algengara að stjórnendur stytti vinnutíma en var í rýnihópunum sem haldnir voru 6
mánaða styttingu vinnutíma.
• Almennt viðhorf að stytting vinnutíma hafi staðist væntingar og meira en það.
• Algengara að fólk á miðjum aldri og þeir sem ekki eru með ungbörn sitji lengur við á
daginn en fleiri fara þó fyrr úr vinnu en áður.
• Tíminn nýttur í að sinna fjölskyldunni (börn, makar, barnabörn, aldraðir foreldrar) og
sjálfum sér.
• Algengara en áður að starfsfólk fari frá hálfloknum verkefnum í lok dags og haldi
áfram daginn eftir.
• Væntingar um að stytting vinnutíma haldi áfram eftir að tilraunaverkefninu lýkur.
• Umræða um hvort stytting vinnuvikunnar verði skiptimynt fyrir launahækkanir í
næstu kjarasamningum.

Helstu ályktanir af
niðurstöðunum
Í skýrslunni eru í lokin dregnar eftirfarandi ályktanir af niðurstöðum rannsóknarinnar
í heild:
• Það munar um hálftíma á dag!
• Til að stytting vinnutíma gangi upp þarf að vera góð skipulagning og stöðug
endurskoðun ferla sem unnið er eftir. Tryggja þarf mönnun og að ávallt sé tryggt
að meginviðfangsefnum sé sinnt og sú þjónusta sem stofnunin á að veita sé veitt.
Allt gæða- og umbótastarf á vinnustaðnum styrkir styttingu vinnuvikunnar. Gera
þarf áhættugreiningu áður en stytting vinnutíma hefst með tilliti til aðstæðna og
tímasetninga, skila- og tímafresta yfir allt árið.
• Stytting vinnutíma breytir félagsgerð vinnunnar. Samstarfsfólk eyðir minni tíma
saman í vinnunni, styttri kaffitímar, minna spjall, og hittist minna eftir vinnu. Áherslan
verður á að koma sér sem fyrst heim. Erfiðara getur verið að skipuleggja sameiginlega
fundi, fræðslu og viðburði á vinnutíma.
• Stytting vinnutíma undirstrikar og beinir kastljósinu að mikilvægi samvinnu, samstöðu
og samhjálp. Séu þessir þættir ekki til staðar í ríkum mæli á vinnustaðnum er líklegra
að stytting vinnutíma gangi síður upp.
• Viðmið um vinnusemi hafa breyst úr áherslu á lengd vinnutíma í afköst á vinnutíma.
Yngri kynslóðir Íslendinga kjósa að vinna styttri vinnutíma og eiga meiri tíma fyrir
tómstundir og fjölskylduna. Eldri kynslóðirnar eiga erfiðara með að stytta vinnutímann
að hluta til vegna kynslóðarmunar í viðhorfum, þ.e. gamalla gilda þar sem dyggð fólst
í því að vinna lengi.
• Stytting vinnutímans eykur lífsgæði fólks og bætir líðan í vinnu og utan hennar.
• Stytting vinnutíma ýtir undir jafnari verkaskiptingu á heimilum. Hún dregur úr
togstreitu milli vinnu og einkalífs og gerir auðveldara að sinna kröfum innan fjölskyldu
og í vinnunni, ekki síst hjá vaktavinnufólki og einstæðum foreldrum.
• Stytting vinnuvikunnar getur haft keðjuverkandi góð áhrif í samfélaginu svo sem
á samgöngur, þ.e. minni eða dreifðri umferð og aukinni notkun á almenningssamgöngum. Einnig getur stytting vinnuvikunnar stuðlað að aukinni þátttöku í
tómstundum og félags- og sjálfboðaliðsstarfi og þannig aukið félagsauð.
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öðruvísi kröfur. Það metur það sem búbót
og launahækkun að vinna styttra fyrir
sama pening … telur að það sé gífurlegur
kostur“.
Þátttakandi á þrítugsaldri sagði: „Ég
held að fólk sé tilbúið að fá minna borgað
og vinna styttra heldur en að ... vinna
myrkranna á milli og geta ekki notið þess.“
Einn viðmælandi sagði: „Það er ótrúlegt
og kom á óvart hvað þessi eini klukkutími
á dag og fjórir á viku skiptir miklu máli og
gera helling fyrir mig.“
Þó ekki takist alltaf að stytta vinnutímann kom fram að flestir vildu draga úr
vinnu. Einn viðmælandi sagði: „Við erum
ekki enn alveg komin í rútínu að geta
klárað alltaf á sjö tímum ... það tekur bara
sinn tíma [að venjast] … var alltaf í yfirvinnu áður … stytting vinnutímans þéttir
vinnudaginn, maður er alveg tilbúinn í
það.“
Sumir nefndu aukningu í verkefnum
og undirmönnun sem meginástæðu þess
að ekki tækist alltaf að stytta vinnutímann. Einnig kæmu til árstíðabundnir
álagstoppar. Það væri eðlilegt að fara í
afmarkaða yfirvinnu á álagstímum.

Viðhorf einstæðra foreldra og
maka
Markmið viðtalsrannsóknarinnar var
að fá sjónarhorn annars vegar einstæðra
foreldra er taka þátt í tilraunaverkefninu
og hins vegar maka starfsmanna sem taka
þátt til að fá innsýn þeirra og upplifun af
reynslu af styttingu vinnutíma á daglegt líf.
Tekin voru alls 12 viðtöl í nóvember og
desember 2018. Þar af fjögur viðtöl við
konur og eitt við karl sem eru einstæðir
foreldrar með börn á leik- og grunnskólaaldri. Einnig voru tekin sjö viðtöl
við einstaklinga sem eiga maka sem starfa
á tilraunavinnustöðunum, þrjá karla og
fjórar konur. Langflestir makarnir sem
rætt var við voru með börn á leik- og
grunnskólaaldri en einn með börn á
framhaldsskólaaldri.
Viðtöl við einstæða foreldra leiddu í ljós
að auðveldara væri að sameina vinnu og
einkalíf, halda betra dagskipulagi, sinna
börnum og stytta ferðatíma til og frá vinnu
eftir að vinnutími var styttur. Upplifun um
að vera orkumeiri þegar vinnudegi lyki
jókst. Töldu viðmælendur að þeir nýttu
styttingu vinnutímans til að sinna börnum
sínum, þ.m.t. heimanámi og tómstundum,
og að föstudagarnir nýttust til samveru
með börnunum og að eiga stund með
sjálfum sér.
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Útlendingastofnun tók þátt í verkefninu.

Viðtöl við maka starfsmanna leiddu
í ljós að stytting vinnutímans hafði létt
álagi af fjölskyldum þeirra, sérstaklega
þar sem ung börn eru á heimili. Þá var sú
upplifun almennt að dregið hefði úr streitu
á morgnana og seinnipartinn og að maki
væri ekki eins þreyttur eftir vinnudaginn.
Meira var um samveru með fjölskyldu og
báðir foreldrar áttu auðveldara með að sinna
áhugamálum sínum eftir að vinnutími var
styttur hjá maka. Einnig kom fram að dregið
hafði úr togstreitu milli foreldra vegna
umönnunar barna og að maki sem stytti
vinnutíma hefði tekið meiri þátt í umsjón
barna á álagstímum.

Dæmi um samspil vinnu og
einkalífs
Spurt var eftir tólf mánuði hvort þátttakendur væru að nota tímann í það sem þeir
bjuggust við. Algengast var að viðmælendur
nefndu að sinna fjölskyldunni, börnum

Stytting vinnutímans
hafði létt álagi af fjölskyldum þeirra, sérstaklega þar sem ung börn
eru á heimili

og maka: „Það er meiri tími fyrir börnin
og barnabörnin og líka fullorðna móður,
tengdó.“
Aðrir sögðust „ekkert endilega eyrnamerkja tímann ... það má fara heim og slaka
á ... ekki knúinn til að nýta tímann … má líka
gera ekki neitt milli tvö og fjögur“.
Aðrir sögðust hafa ætlað að hreyfa sig
meira en það hefði ekki gengið eftir.
Margir töluðu um styttingu vinnutímans
sem tækifæri til að njóta lífsins.
Þá nefndu margir að dregið hefði úr
streitu því að þeir nytu þess að helgin væri
lengri. Minna stress í vinnunni og þeir gætu
leyft sér að slaka örlítið á á morgnana áður
en farið væri til vinnu.
Mikil ánægja var með föstudagana á þeim
vinnustöðum þar sem vinnutíminn var sem
stystur. Flestum fannst mjög þægilegt að geta
hætt fyrr og þá sérstaklega þeim sem hættu
kl. tvö. Einn viðmælandi sagði: „... þetta er
eins og hálfur dagur“. Annar viðmælandi
sagði: „... varla byrjaður að vinna á föstudögum þegar maður er kominn heim“.
Upplifun langflestra sem stytta tímann
á föstudögum var að „tíminn milli tvö og
fjögur er lengri en tveir tímar“. Einn þátttakandi á landsbyggðinni sagðist hafa „meiri
tíma og orku til að skreppa um helgar út úr
bænum ... áður þurfti að hætta fyrr ... nú er
hægt að renna suður ... munar helling að geta
farið fyrr af stað“.

GÓÐ HEILSA

Annar viðmælandi sagði um um
styttingu vinnutíma: „... maður skánar
sem foreldri … maður var áður oft að drífa
sig og drífa börnin af stað. Nú leyfir maður
sér að vera pínu seinn“. Annar sagði: „Það
er minna stress … við að vekja og klæða og
koma litlu fólki af stað í leikskóla er ekki
[lengur] barningur.“
Þá kom fram ánægja með að geta stytt
leikskóla hjá börnunum, meðal annars
vegna kostnaðar. Talað var um kosti þess
að losna við „dýra hálftímann“ sem kostaði
mikið í samanburði við hina tímana milli
átta og fjögur.
Nokkrir viðmælendur kusu að stytta ekki
gæslutíma og nýttu tíma fyrir sig sjálfa.
Einn þátttakandi sagði: „Það er kósý að
þurfa ekki að sækja börnin fyrir en klukkan
fjögur og eiga tvær klukkustundir fyrir
sjálfan sig.“ Annar sagði: „... ég hef meiri
tíma fyrir sjálfa mig og hreyfi mig meira“.
Hjá þátttakendum á miðjum aldri og eldri,
þar sem börnin voru flogin úr hreiðrinu,
kom fram að þau hefðu viljað hafa styttingu
vinnutímans fyrir 20 árum. Einn stjórnandi
sagði: „... hef nýtt tímann í fjölskylduna,
í sjálfan mig og krakkana“. Annar sagði:
„... það minnkaði heimastreita“ og þriðji
sagðist geta sinnt öldruðum foreldrum
sínum betur vegna styttri vinnutíma. Það
þyrfti að fara í búð fyrir þau og fara með
þau í læknatíma.
Almennt nefndu viðmælendur þann
kost að þurfa ekki að flýta sér á morgnana.
Einnig kom fram ánægja með að lenda á
undan umferðinni seinnipartinn.
Mikið var rætt um verslunarferðir.
Foreldrar í rýnihópunum minntust á kosti
þess að geta farið í matvöruverslanir án
barnanna: „... leiðinlegt að fara með börnin
í búðina“. Annar sagði: „... gott að þurfa
ekki að draga þreytt barn í búðina“.
Spurt var um áhrif á verkaskiptingu á
heimilinu. Algengast var að verkaskipting
hefði ekki breyst en hjá sumum hafði sá aðili
sem stytti vinnutímann tekið yfir meira af
skyldum heimilisins eða fjölskyldunnar
í kjölfar breytingarinnar, svo sem að sjá
oftar um matseld, sækja og skutla börnum í
leikskóla/tómstundir.
Algengt var að stytting vinnutíma hefði
einnig haft góð áhrif á maka og starf þeirra.
Einn viðmælandi sagði: „Konan mín getur
verið áhyggjulaus í vinnunni. Hún þarf
ekki að hafa áhyggjur að þurfa að flýta sér
og fara fyrr úr vinnunni og sömuleiðis þarf
ég ekki að fórna mínum vinnutíma í að
sækja börnin. Merkilegt hvað það munar
mikið um þennan hálftíma.“

Þetta graf úr Lancet sýnir hvernig notkun tíðahvarfahormóna hefur þróast undanfarna áratugi.

Hormónalyf auka líkur á krabbameini

Notkun í 1 - 4 ár
stóreykur áhættu
Ný rannsókn sem birt hefur verið í læknablaðinu Lancet sýnir að hætta á
brjóstakrabbameini eykst verulega því lengur sem konur nota tíðahvarfahormóna. Konur
sem tóku blöndur af estrógeni og prógesteróni í eitt til fjögur ár voru í 60% aukinni áhættu,
og konur sem tóku blöndurnar í fimm til fjórtán ár voru í tvöfalt meiri hættu, miðað við
konur sem ekki höfðu tekið tíðahvarfahormóna.
Tíðahvarfahormónar eiga að draga úr óþægilegum áhrifum á breytingaskeiði kvenna, en
margir hafa óttast að sterkt samband sé á milli notkunar þessara hormóna og brjóstakrabbameins. Rannsóknin, sem gerð var af vísindamönnum við Oxford háskóla á Englandi, er
fjölþjóðleg og byggð á samantekt rannsókna víðs vegar að úr heiminum þar sem byggt er
á meira en 100.000 brjóstakrabbameinstilfellum. Niðurstöðurnar sýna að allar gerðir tíðahvarfahormóna nema estrógenskeiðatöflur tengjast aukinni áhættu á brjóstakrabbameini.
Áhættan er ekki eins há ef hormónatakan hefst fyrst við 60 ára aldur.
„Þetta kemur okkur ekki á óvart, því niðurstöður okkar sem birtust í erlendu vísindariti fyrir
tveimur árum sýna svipuð áhrif og þessi stóra rannsókn gerir,“ segir Laufey Tryggvadóttir,
framkvæmdastjóri Krabbameinsskrár Krabbameinsfélagsins á heimasíðu félagsins, en gögn
frá Krabbameinsfélaginu voru með í fjölþjóðlegu rannsókninni.

Ein milljón?
Niðurstöðurnar í Oxford benda til þess að notkun á tíðahvarfahormónum hafi valdið einni
milljón brjóstakrabbameina af þeim 20 milljónum sem hafa greinst í heiminum frá árinu 1990.
Notkun hormónanna hófst um 1970 og var lítil í byrjun en jókst upp úr 1980. Gífurleg aukning
varð svo milli áranna 1990 og 2000. Vegna þess að rannsóknir sýndu fram á þessi neikvæðu
áhrif lyfjanna fór aftur að draga úr notkun upp úr árinu 2000, og í dag er áætlað að um 12
milljónir kvenna noti tíðahvarfahormóna í heiminum.
Laufey segir á heimasíðu Krabbameinsfélagsins að höfundar rannsóknarinnar áætli að af
hverjum 50 til 70 konum sem byrja að nota hormónablöndur um 50 ára aldurinn og nota lyfin
í 5 ár, fái ein kona brjóstakrabbamein vegna hormónatökunnar á aldrinum 50-69 ára. Búast
má við um það bil tvöfalt fleiri tilfellum ef tíðarhvarfahormónarnir eru teknir samfellt í 10 ár.
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Ársskýrsla Suðurlandsdeildar

Viðburðaríkt og skemmtilegt ár
Mér finnst síðasta starfsár Suðurlandsdeildarinnar hafa liðið ótrúlega hratt,
viðburðaríkt og skemmtilegt starfsár, sagði
Helga S. Sveinsdóttir formaður deildarinnar
í ársskýrslu sinni til aðalfundar sem haldinn
var í október síðastliðinn.
Starfsárið hófst með aðalfundi 2. nóvember
2017 í Rauða húsinu, Eyrarbakka. Þar höfum
við oft komið saman og kunnum alltaf vel við
okkur, góð þjónusta og veitingar á góðu verði.
Júlíana Kristjánsdóttir stýrði fundi.
Formaðurinn Helga S. Sveinsdóttir gaf kost
á sér áfram sem formaður og komu engin
mótframboð. Formaður kjörstjórnar, Þóra
Bjarney Jónsdóttir, kom í pontu og greindi
frá kjörinu. Þrjár voru búnar með kjörtímann
í stjórn en gáfu allar kost á sér áfram og voru
kosnar, þær Margrét Auður Óskarsdóttir,
Kristín Laxdal Guðmundsdóttir og Kolbrún
Á. Jónsdóttir. Í skemmtinefnd næsta árið
voru sjúkraliðar á Lundi kosnir. Í kjörstjórn
gáfu allir kost á sér áfram, þær Þóra Bjarney
Jónsdóttir, Guðbjörg Stefánsdóttir og Eyrún
Sigurðardóttir. Skoðunarmenn reikninga voru
einnig endurkjörnir, þær Guðrún Ágústsdóttir
og Ragnheiður Jónsdóttir. Suðurlandsdeildin
hefur kost á að senda tvo fulltrúa á fulltrúaþingið í maí 2018, kosningu fá Helga S.
Sveinsdóttir og Margrét Auður Óskarsdóttir.
Gestur á aðalfundinum var Birna Ólafsdóttir
frá SLFÍ og fór hún yfir menntamál sjúkraliða
og fagháskólann sem stefnt er að á Akureyri.
Síðustu skemmtinefnd, sjúkraliðar á hjúkrunarheimilinu Ási, var þakkað fyrir sín störf
og sendar með glaðning á Ás.

Kaffihúsastemming á
Evrópudegi
Evrópudagurinn 26. nóvember var haldinn
hátíðlegur á HSU og vonandi líka á öðrum
vinnustöðum. Á HSU var boðið í vöfflukaffi
og litlum borðum með köflóttum dúkum
raðað upp og sköpuð kaffihúsastemmning. Samstarfsfólk allstaðar að úr húsinu
lagði leið sína til okkar í morgunkaffi sem og
gestir og heimilisfólk öldrunardeildanna og
legudeildar.
Þrír félagsstjórnarfundir voru sóttir á árinu,
Fulltrúaþingið í maí og trúnaðarráðsfundur í
september. Stjórnin fundaði og notaði einnig
samskiptamiðlana til samskipta.
Fræðslunetið hélt námskeið bæði á haustog vorönn fyrir sjúkraliða. Síðan fóru tvær
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Stjórn Suðurlandsdeildar sjúkraliða 2018-2019. Efri röð frá vinstri: Helga Sigríður Sveinsdóttir formaður,
Elínborg Telma Ágústsdóttir ungliði, Guðbjörg Sigrún Stefánsdóttir ritari og Margrét Auður Óskarsdóttir
varaforðmaður. Neðri röð: Kolbrún Ásta Jónsdóttir gjaldkeri og Kristín Jóhanna Guðmundsdóttir Laxdal.

úr stjórn, eins og venjan er, á hátíðarfund
Fræðslunetsins og háskólasamfélagsins í janúar
síðastliðinn. Þar er forseti Íslands sérstakur
gestur og afhenti styrki. Þar var flutt kynning
á styrktarverkefni sem lokið er, skemmtileg
stund og fróðlegt að hlíða á.
Trúnaðarmenn voru kallaðir á fund í
mars. Mikilvægur vettvangur til að skiptast á
skoðunum og fá upplýsingar.
SLFÍ er orðið virkur þátttakandi í hátíðarhöldunum 1. maí. Farið var í kröfugöngu og
hlýtt á dagskrá á Hótel Selfossi.
Í vor útskrifaðist einn sjúkraliði frá FSU. Á
brautinni er nú tíu manna hópur sem áætlað
er að útskrifist um jólin 2019. Fleiri byrjuðu
námið upphaflega en alltaf er eitthvað um
brottfall. Við fögnum öllum útskrifuðum
sjúkraliðum.
Formaður fór á nokkra fundi á HSU vegna
stofnanasamningana sem eru alltaf í þróun.
Evrópuráð sjúkraliða, EPN, var með
ráðstefnu í tengslum við aðalfund sinn í
Færeyjum í júní. Formaður sótti ráðstefnuna
og var gaman að sækja Færeyjar heim.
Orlofsnefnd SLFÍ hefur fjárfest í tveimur
orlofshúsum á Akureyri. Þau eru fyrir ofan
bæinn á leið upp að Hlíðarfjall og eru glæsileg.
Opið hús var í október þar sem sjúkraliðar
gátu komið og skoðað húsin. Formanni gafst
kostur á að fara og getur mælt eindregið með
þessum glæsilegu húsum og aðstöðu.

Haustferð til Vestmannaeyja
Haustferð Reykjavíkurdeildarinnar til Vestmannaeyja var farin í ágúst. Suðurlandsdeild,

Suðurnesjadeild og Vesturlandsdeild eru
aðilar að þessari ferð og alltaf einhverjir sem
nýta sér að fara með. Stórskemmtileg ferð og
er stefnan sett á Þórsmörk á næsta starfsári.
Félagar okkar í Vestmannaeyjum ætla jafnvel
að slást í hópinn.
Nú er nýlokið þingi BSRB þar sem stefna
bandalagsins var mörkuð til næstu þriggja
ára. Ánægjulegt að segja frá því að nýr
formaður SLFÍ var kosinn í stjórn BSRB. Gott
að hafa öflugan talsmann í aðalstjórn þar.
Þetta er annað árið sem við þrífum
orlofsíbúð á vegum SLFÍ. Fóru þrír félagsmenn í Fellsmúlann í byrjun maí að þrífa.
Einnig bauðst okkur að þrífa Kiðjaberg 2 og
fóru nokkrar í það verk. Hægt er að gera
þetta að skemmtilegu verki og nýta bústaðinn í leiðinni. Helst þarf þetta að dreifast á
nokkrar hendur því ekki endist alltaf sama
fólkið í þessu. Peningarnir sem koma inn
á félagsreikninginn nýtast síðan vonandi
í ferðalög með deildinni. Nú er t.d. aðeins
eitt og hálft ár í 40 ára afmæli deildarinnar
og rétt að fara að skipuleggja það.
Formannsskipti hjá SLFÍ voru á árinu og
lét Kristín Á. Guðmundsdóttir af störfum
á Fulltrúaþinginu í maí. Við tók Sandra B.
Franks. Suðurlandsdeildin þakkar Kristínu
fyrir frábæra forystu síðustu 30 árin og óskar
nýjum formanni velfarnaðar.
Ég vil þakka öllum sem hafa lagt fram
vinnu fyrir deildina og félagið sitt. Gott er
að leita til skrifstofunnar á Grensásveginum
og er hún opin öllum sjúkraliðum með sínu
frábæra starfsfólki.

KJARAMÁL

Kjaraviðræður
ganga hægt
Kjarasamningar flestra aðildarfélaga
BSRB hafa verið lausir frá því í byrjun apríl
og viðræður við viðsemjendur staðið yfir
síðan, en hægt hefur gengið að ná nýjum
samningum. Enn á eftir að leysa úr stórum
ágreiningsmálum á borð við styttingu vinnuvikunnar og jöfnun launa milli markaða.
BSRB fer með samningsumboð í ákveðnum
málaflokkum en aðildarfélög bandalagsins
semja hvert fyrir sig um laun og ýmis sérmál.
Viðsemjendur eru þrír; ríkið, Samband
íslenskra sveitarfélaga og Reykjavíkurborg.
Félög innan BSRB hafa í sameiningu
vísað deilunum við ríkið, Reykjavíkurborg og Samband íslenskra sveitarfélaga til
ríkissáttasemjara.

Vaktavinnuhópar í forgrunni
Áhersla BSRB er að vaktavinnuhópar verði
í forgrunni enda er ógerningur að manna
vaktavinnu starfsmanna í 100% starfi án
þess að brjóta hvíldartímaákvæði. Stofnaður hefur verið sérstakur undirhópur í
kjaraviðræðunum við ríkið sem hefur fjallað
um mögulegar útfærslur á styttingu vinnuvikunnar. Áformað er að hópurinn skili
niðurstöðu fljótlega og í kjölfarið vonast
samninganefnd BSRB eftir því að hægt verði
að ná saman um þetta mikilvæga hagsmunamál félagsmanna í aðildarfélögum BSRB.
Orlofsmál hafa einnig verið til umræðu
í kjarasamningsviðræðunum. Þann 1. júní
síðastliðinn tók gildi bann við mismunun á
grundvelli aldurs. Orlofsávinnsla hefur verið
tengd lífaldri hjá opinberum starfsmönnum og
því þarf að breyta í þessum kjarasamningum.
Þá hefur BSRB einnig lagt þunga áherslu á
að samið verði um jöfnun launa milli opinbera
vinnumarkaðarins og hins almenna, enda
skýrt kveðið á um jöfnun launa milli markaða
í samkomulagi sem gert var í tengslum við
breytingu á lífeyrisréttindum opinberra
starfsmanna árið 2016. Í samkomulaginu
skuldbundu ríki og sveitarfélög sig til að leiðrétta launamuninn innan tíu ára.
Forysta BSRB leggur mikla áherslu á að
nefndin sem skipuð var þegar breyting varð
á lögum um Lífeyrissjóð opinberra starfsmanna/LSR, þar sem breytingin m.a. lengdi

Fjölmenni á útifundi fyrir gerð kjarasamningsins árið 2015.

starfsaldur að lágmarki til 67 ára aldurs, nái
ekki til sjúkraliða/vaktavinnufólks. Minnt
er á að þáverandi þingmaður og núverandi
forsætisráðherra hafi verið frummælandi af
breytingatillögu og barðist fyrir að koma inn
eftirvarandi ákvæði
„Ákvæði til bráðabirgða að
Ráðherra skal skipa starfshóp með fulltrúum
fjármála- og efnahagsráðuneytis, Sambands
íslenskra sveitarfélaga, heildarsamtaka á
almennum og opinberum vinnumarkaði og
Samtaka atvinnulífsins sem greini með heildstæðum hætti þörf á því að lífeyristökualdur
tiltekinna starfshópa verði lægri en almennt
tíðkast. Starfshópurinn skal skila niðurstöðum
sínum fyrir árslok 2017.
Samþykkt á Alþingi 22. desember 2016.“
Þessi nefnd var skipuð, en hefur litlu skilað
frá sér og störf nefndarinnar hafa legið niðri í
rúmt ár, en áhersla er lögð á að nefndin skili af
sér fyrir gerð komandi kjarasamninga.

Viðræðuáætlun endurskoðuð í
sumar
Félagsmenn aðildarfélaga BSRB sem
starfa hjá ríkinu fengu 105 þúsund króna

Áhersla BSRB er að vaktavinnuhópar verði í forgrunni
við styttingu vinnuvikunnar

innágreiðslu 1. ágúst frá ríkinu vegna
tafa sem orðið hafa á gerð kjarasamninga
samkvæmt viðræðuáætlun sem var endurskoðuð í sumar. Þar var stefnt að því að ljúka
gerð nýs kjarasamnings fyrir 15. september,
en það tókst ekki. Upphæðin miðast við
fullt starf og fá starfsmenn í hlutastörfum
greiðsluna í réttu hlutfalli við starfshlutfall.
BSRB gerir eftir sem áður kröfu um að nýir
kjarasamningar verði afturvirkir frá 1. apríl.
Samkomulag náðist einnig í sumar við
Samband íslenskra sveitarfélaga og Reykjavíkurborg um framhald kjaraviðræðna. Eins
og í samkomulagi við ríkið var kveðið á um
að launagreiðendur skyldu greiða félagsmönnum aðildarfélaga BSRB 105 þúsund
króna innágreiðslu 1. ágúst síðastliðinn.
Styttingu vinnuvikunnar er ein meginkrafa BSRB í yfirstandandi kjaraviðræðum.
Bandalagið hefur komið að tilraunarverkefnum um styttingu vinnuvikunnar á fjölda
vinnustaða í samstarfi við vinnuveitendur.
Krafa BSRB fellur að kröfu Sjúkraliðafélags Íslands um að vinnutími starfsmanna
í dagvinnu verði 35 stundir á viku, og
að vinnuvika vaktavinnufólks verði 80%
af vinnutíma dagvinnufólks, án launaskerðingar. BSRB leiðir viðræðurnar um
styttingu vinnuvikunnar í yfirstandandi
kjaraviðræðum, því krafan um að styttri
vinnutíma launafólks nær til allra félaga
bandalagsins og fer í miðlæga samninga
samningsaðila.
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MENNTAMÁL

Fagháskólanám fyrir sjúkraliða
Sérstakur starfshópur sem heilbrigðisráðherra hefur skipað um málefni sjúkraliða
á meðal annars að taka fyrir fyrirliggjandi
hugmyndir um framhaldsnám sjúkraliða á
fagháskólastigi, eins og fram kemur í viðtali
Sjúkraliðans við ráðherra hér í blaðinu.
Sjúkraliðafélagið hefur lengi barist fyrir
þessari þróun náms sjúkraliða og er full ástæða
til að rifja hér upp gang málsins undanfarin
ár. Sú saga er stuttlega rakin í minnisblaði
sem félagið lagði fyrir menntamálaráðherra
í sumar, en afrit var einnig sent til ráðherra
fjármála og heilbrigðismála.
Sjúkraliðar í framhaldsnámi fagna útskrift.

Yfirlýsingin frá 2015
Í sérstakri yfirlýsingu ríkisstjórnar þann
28. maí 2015 er loforð um aðgerðir til að
greiða fyrir gerð kjarasamninga. Í VI. tölulið
yfirlýsingarinnar um framhaldsfræðslu og
starfsmenntun, kemur m.a. fram að bæta
eigi skilyrði til starfsnáms með reglulegum
og auknum framlögum til Vinnustaðanámssjóðs, og að hefja eigi vinnu við að skilgreina
fagháskólastig og hvernig það geti tengst bæði
framhalds- og háskólakerfinu. Að auki kemur
fram að aukin framlög vegna þessara áherslna
munu nema 200 milljónum króna á ári hverju.
Í kjölfar yfirlýsingar ríkisstjórnar skipaði
mennta- og menningarmálaráðherra sérstakan
verkefnahóp um fagháskólanám. Markmið
þeirrar vinnu var að móta vísir að skilgreindu
fagháskólanámi þannig að það verði komið
til framkvæmdar á árinu 2017. Verkefnahópurinn skilaði tillögum sínum til ráðherra
í september 2016. Í samræmi við tillögurnar
var skipaður formlegur samráðsvettvangur til
að skilgreina enn frekar markmið verkefnisins
og einstaka þætti þess. Þá var samþykkt að
útfæra nánar þróunarverkefni um fagháskólanám sem aðilar vinnumarkaðarins skiptu
þannig að nokkur féllu í hlut ASÍ og eitt til
BSRB.

Skýrsla um fagháskólanám
Sjúkraliðafélag Íslands er stéttarfélag
innan BSRB og hefur um árabil lagt áherslu á
viðbótarnám fyrir sjúkraliða. Sjúkraliðar hafa á
undanförnum árum stundað framhaldsnám á
4. hæfniþrepi við Fjölbrautaskólann í Ármúla.
Námið hefur aukið sérhæfingu sjúkraliða til
að takast að við fjölþættari hjúkrunarstörf.
Námið hefur gengið vel og eru sjúkraliðar
áhugasamir um að bæta við sig þekkingu
til að efla sig i starfi. Hátt á annað hundrað
sjúkraliðar hafa útskrifast með framhaldsnám
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i öldrunarhjúkrun, geðhjúkrun og nú síðast í
sérhæfðum störfum.
Sjúkraliðafélag Íslands leggur mikla áherslu
á að framhaldsnámið sem er á 4. hæfniþrepi,
og kennt hefur verið við Fjölbrautaskólann
í Ármúla, verði fært yfir á fagháskólastig.
Því ljóst er að þannig verður betur stutt við
faglegar forsendur námsins, auk þess sem
samfelld námsleið fyrir nemendur á heilbrigðisvísindasviði við háskólana verður betur
tryggð.
Háskólinn á Akureyri hefur haft það
verkefni frá því í janúar 2018 að skilgreina
fagháskólanámið og fékk til þess 23,1 milljón
króna framlag til þróunarverkefna um
fagháskólanám, en hluti framlagsins rann
til þróunar viðbótarnáms fyrir sjúkraliða. Á
árinu 2018 var unnin skýrsla fyrir mennta- og
menningarmálaráðuneyti um fagháskólanám
sjúkraliða við Háskólann á Akureyri, í framhaldi og í samræmi við framangreinda
yfirlýsingu stjórnvalda. Í skýrslunni eru settar
fram tillögur að framkvæmd námsins og
varpa ljósi á raunhæfa námsleið sem veitir
starfsnámi brautargengi til háskólagráðu.
Á þessu þriggja ára tímabili sem unnið
hefur verið að því að skilgreina fagháskólanám, í samræmi við framangreint loforð
ríkisstjórnarinnar,
hefur
framhaldsnám
sjúkraliða í Fjölbrautaskólanum við Ármúla
legið niðri. Það hefur því myndast uppsöfnuð
eftirspurn eftir náminu. Engin áform eru um
frekara framhaldsnám fyrir sjúkraliða við
Fjölbrautaskólann.

Það er algerlega óviðunandi
að fresta fagháskólanámi
fyrir sjúkraliða enn frekar!

Samkvæmt
fundargerð
Háskólaráðs
Háskólans á Akureyri þann 24. apríl 2019
hefur afstaða verið tekin til framangreindrar
skýrslu um fagháskólanám fyrir sjúkraliða við
Háskólann á Akureyri, en þar segir m.a.:
Skýrslur um fagháskólanám, annars vegar
fyrir sjúkraliða og hins vegar fyrir vélstjóra, verða
sendar til menntamálaráðuneytis á næstu dögum.
Um var að ræða sérstaka fjárveitingu til að vinna
drög að tillögum um fagháskólanám. Ljóst er að
ekki er rúm fyrir slíkt nám innan núverandi fjárveitinga Háskólans á Akureyri og því þarf frekari
viðræður við ráðuneytið um hvort fjármagni verði
veitt í slíkt nám.
Það er því skýrt af hálfu Háskólans á Akureyri að
ekki er hægt að fara af stað með fagháskólanám án
þess að til komi aukafjárframlag frá stjórnvöldum.

Frestun óviðunandi
Að mati Sjúkraliðafélags Íslands er það
algerlega óviðunandi að fresta fagháskólanámi fyrir sjúkraliða. Það er samfélagslegur
ábyrgðarhluti að bregðast við framangreindum mönnunarvanda hjúkrunarstétta,
þ.e. sjúkraliða og hjúkrunarfræðinga, með
skjótum og ábyrgum hætti. Framtíðarsýn og
stefnumörkun stjórnvalda á fagháskólanámi
fyrir sjúkraliða er því ámælisverð.
Sjúkraliðafélag Íslands leggur til að stjórnsýsla heilbrigðis- og menntamála ásamt
ráðuneyti fjármála taki höndum saman og
bregðist hratt og vel við framangreindu loforði
ríkisstjórnarinnar frá árinu 2015, enda brýnt
að tryggja að fagháskólanám fyrir sjúkraliða
hefjist sem fyrst. Þá er mikilvægt að lögformleg loforð ríkisstjórna séu sett fram með
ábyrgum og markvissum hætti, og að áætlun
um framkvæmd og fjármuni séu tryggð,
þegar greiða á fyrir gerð kjarasamninga, segir
í minnisblaðinu til menntamálaráðherra.

ÖRYGGI SJÚKLINGA

Fyrsti alþjóðadagur öryggis sjúklinga

Tíu þúsund atvik hér á landi í fyrra
Árið 2018 voru rúmlega 10.000 óvænt
atvik skráð í heilbrigðisþjónustu á Íslandi.
Tilgangur með skráningu er að greina
það sem aflaga fer og að finna skýringar
í því augnamiði að bregðast við þannig
að atvik endurtaki sig ekki. Um 4.300
atvik voru skráð á Landspítala, tæp 600 á
sjúkrahúsinu á Akureyri og 5.300 á öðrum
heilbrigðisstofnunum.
Þetta kemur fram á heimasíðu Embættis
landlæknis sem fjallar um málið í tilefni þess
að Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin ákvað
að 17. september verði alþjóðadagur öryggis
sjúklinga, en með því vill stofnunin vekja
athygli á umfangi þess verkefnis sem öryggi
sjúklinga er ásamt því að hvetja til opinnar og
yfirvegaðrar umræðu.

Hvað eru atvik í heilbrigðisþjónustu?
Með atviki er átt við að eitthvað fer úrskeiðis
við greiningu, meðferð eða umönnun sjúklings, hvort heldur það veldur sjúklingi
skaða eða ekki og hver svo sem skýringin er.
Algengustu flokkar atvika eru byltur, lyfjatengd atvik, sýkingar og legusár. Önnur atvik
eru til dæmis atvik tengd skurðaðgerðum,
atvik tengd greiningu sjúkdóma, atvik tengd
tækjabúnaði og fleira mætti telja. Talið er að
það megi fyrirbyggja allt að 50% atvika og
spara þannig bæði þjáningu þeirra sem fyrir
verða og fjármuni fyrir samfélagið.
Algengustu skráðu atvik hér á landi árið
2018 voru byltur, 5.300 á landinu öllu, en
lyfjatengd atvik voru um 1.400. Rannsóknir
sýna að orsakir atvika eru í flestum tilfellum
ágallar í skipulagi en ekki sök einstaklinga
sem vinna verkin. Dæmi eru ófullnægjandi
mönnun miðað við umfang og eðli verkefna,
t.d. of fáir eru á vakt eða of reynslulítið fólk í
framlínu, samskipta- og skráningarvandamál
þannig að mikilvægar upplýsingar komast
ekki til skila, vandamál tengd sjúklingum eins
og t.d. tungumálaörðugleikar, ófullnægjandi
tækjabúnaður og skortur á nauðsynlegum
leiðbeiningum svo dæmi séu tekin.

Alvarleg atvik 45
Árið 2018 voru 45 alvarleg atvik tilkynnt
til embættis landlæknis og hefur þeim

Alþjóðadagur öryggis sjúklinga er haldinn að frumkvæði WHO, Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar.

fjölgað, voru 29 árið 2017. Skýringar á því
geta verið hvoru tveggja bætt skráning vegna
vitundarvakningar og/eða raunaukning á
alvarlegum atvikum.
Rannsóknir sýna að þegar alvarleg atvik
verða er sjaldan einhverju einu um að kenna
heldur leggst margt á eitt. Það er sérstaklega
mikilvægt að rannsaka alvarleg atvik vel.
Brýnt er að læra af hverju einasta atviki þar
sem áherslan er ekki að finna blóraböggul
heldur gera úrbætur á kerfislægum þáttum.
Til þess ber okkur bæði siðferðileg og lagaleg
skylda auk þess sem sjúklingar og aðstandendur eiga rétt á skýringum og viðbrögðum.
Viðbrögð við alvarlegum atvikum þurfa
að vera skjót, umhyggjusöm og heiðarleg.
Það þarf að viðurkenna það sem gerðist,
upplýsa og biðjast afsökunar. Jafnframt þarf
að rannsaka slík atvik í kjölinn og gera allt
sem hægt er til að fyrirbyggja að gerist aftur.
Loks þarf að tryggja viðeigandi stuðning og
eftirfylgd fyrir þá sem standa næstir hinu
alvarlega atviki og gildir það um sjúklinga,
aðstandendur og heilbrigðisstarfsfólk.

Hvernig eflum við öryggi?
Embætti landlæknis hefur gefið út leiðbeiningar um viðbrögð gagnvart sjúklingi
og aðstandendum. Til að efla öryggi sjúklinga þarf að huga að fjölmörgum þáttum.
Eitt er að auka þekkingu og vitund bæði

Rannsóknir sýna að orsakir
atvika eru í flestum tilfellum
ágallar í skipulagi

heilbrigðisstarfsmanna og sjúklinga um hvar
hættur geti leynst. Annað er að skapa umgjörð
og verkferla sem koma í veg fyrir eða minnka
hættu á atvikum. Embætti landlæknis bendir á
að meðal annars þurfi að huga að eftirfarandi:
• Mönnun, menntun og starfsþjálfun þarf
að vera í takti við umfang og eðli starfseminnar. Við erum daglega minnt á að
hér þarf að gera svo miklu betur, ekki síst
er brýnt að bæta án tafar mönnun hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða.
• Vinnuskipulag og starfsumhverfi þarf
að styðja við öryggi. Verkferlar þurfa
að vera góðir og viðeigandi gæðahandbækur, gátlistar, leiðbeiningar og rafræn
kerfi þurfa að vera þannig að styðji við
starfsemina.
• Öryggismenning er mikilvæg og þýðir
að öryggi er ávallt í öndvegi, allir eru á
varðbergi og gera allt sem hægt er til að
fyrirbyggja atvik. Í þróaðri öryggismenningu ríkir traust og opin samskipti milli
starfsmanna og sjúklinga.
• Huga þarf betur að áhættustjórnun
þannig að hún sé samofin starfi. Sérstaklega þarf að vinna vel til að fyrirbyggja
atvik sem eru tíð og atvik sem haft geta
alvarlegar afleiðingar.
• Skrá þarf gæðavísa til að fylgjast
markvisst með gæðum og öryggi þjónustunnar. Dæmi um gæðavísa sem snúa
beint að öryggi eru t.d. tíðni spítalasýkinga og tíðni bylta.
• Virkja þarf sjúklinga/notendur betur;
rannsóknir hafa sýnt að sjúklingar sem
taka virkan þátt í meðferð sinni farnast
betur.
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BRÁÐASVIÐ LANDSPÍTALA

Föstudagurinn þrettándi á Landspítala

„Aðsóknarmet“
slegið í Fossvogi
„Undanfarin vika hefur verið verulega
krefjandi á spítalanum. Óvenju mikill
fjöldi sjúklinga hefur leitað á bráðamóttöku
spítalans í Fossvogi og reyndar þannig að
vafasamt „aðsóknarmet“ var slegið. Ekki
var um það að ræða að þessir sjúklingar hafi
ekki átt erindi til okkar því sömuleiðis hafa
aldrei jafn margir beðið innlagnar á spítalann og einmitt í dag,“ segir Páll Matthíasson
í forstjórapistli á heimasíðu Landspítalans
13. september síðastliðinn.
„Þetta eru ekki eftirsóknarverð met að slá
og staðan á spítalanum getur orðið býsna
alvarleg við þessar aðstæður. Við höfum
ítrekað skýrt ástæður þessarar stöðu fyrir
öllum sem heyra vilja (og hinum líka) og verkefnið er alls samfélagsins. Engu að síður eru
það einmitt starfsmenn Landspítala sem nú
þurfa að leysa úr þessari stöðu fyrir sjúklingana. Ég vil sérstaklega hrósa okkar fólki sem
nú stendur vaktina, þið eruð ótrúleg,“ skrifar
forstjóri Landspítalans ennfremur.

„Ofurhetjur sjúkrahússins“
Miklar umræður urðu um þennan sérstaka
föstudag í fjölmiðlum og á netinu. Ein þeirra
sem lét í sér heyra á Fésbókinni var Elín
Tryggvadóttir hjúkrunarfræðingur, en skrif
hennar daginn eftir vöktu mikla athygli. Hún
lýsir svo ástandinu þennan dag:
„Föstudagurinn þrettándi september var
erfiður dagur í sögu Landspítala. Starfsfólk Bráðamóttöku veit að þjóðsögur um
föstudaginn þrettánda eru sannar og þegar
dagurinn ber upp á fullu tungli er voðinn
vís á vaktinni. Ekkert okkar grunaði að nýtt
og ömurlegt met yrði slegið þennan dag.
Innlagnarstaðan á 36 rúma Bráðamóttökunni fór í 41 sjúkling. Það þýðir að deild sem
veltir um 100 skjólstæðingum á sólarhring
var yfirfull af sjúklingum sem hefðu átt að
liggja á legudeildum og ekkert svigrúm var
fyrir starfsfólk að taka á móti nýjum sem samt
streymdu á spítalann bæði í einkabílum sem
sjúkrabílum.
Fyrir tveimur vikum voru örfá dæmi um
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Þjónustukönnun sýnir að um þriðjungur þeirra sem koma á bráðavaktina þurftu að bíða í meira en
átta tíma eftir innlögn í rúm á legudeild Landspítalans.

að innlagnarstaða deildarinnar hafi farið yfir
30 sjúklinga. Síðastliðnar tvær vikur hefur
staðan verið önnur. Talan þrjátíu og eitthvað
ullar ítrekað á okkur af sjúklingaskjáborðinu.
Spilin sem starfsmenn Landspítala voru gefin
þennan föstudag voru ömurleg og ekkert
annað en þrekvirki kom til greina til að leysa
úr vandanum.

Spítalinn er alltaf stútfullur, rúmanýting
vandræðalega mikil fyrir vestrænt þjóðarsjúkrahús og staðan á starfsfólkinu hefur
sjaldan verið verri.
Tilraun Landspítala til að halda í þá fáu
hjúkrunarfræðinga sem eftir eru hefur nú
verið felld niður. Engar álagsgreiðslur „for
you my friend“ en hlaupið áfram aðeins
hraðar í maraþoninu sem tekur engan enda.
Sjúkraliðar sáu aldrei neinar álagsgreiðslur en
taka samt fullan þátt í þessu hlaupi.
Eins og alla aðra daga redduðu ofurhetjur
sjúkrahússins föstudeginum þrettánda.“

Löng bið eftir rúmi

Landspítalinn í Fossvogi.

Birt hefur verið skýrsla um nýja þjónustukönnun þar sem sjúklingar eru spurðir um
þjónustuna sem þeir fengu á Landspítalanum.
„Það kemur í ljós að á nær öllum sviðum
þjónustunnar er ánægja sjúklinga okkar
vaxandi og nánast alltaf er samanburðurinn
okkar þjónustu í hag eða ánægjan sambærileg. Hér gildir einu hvort spurt er um
gæði samskipta við starfsfólk, mat, hreinlæti
eða annað sem sjúklingar telja mikilvægt.
Niðurstöður könnunarinnar munu fá nánari
umfjöllun á hverju sviði spítalans fyrir sig en

EFTIRLAUNADEILDIN

ég vil bæði þakka og hrósa ykkur fyrir þennan
frábæra árangur,“ segir Páll Matthíasson um
niðurstöðurnar.
Í könnuninni eru þeir sem komu á bráðadeild spurðir hversu lengi þeir hafi þurft að
bíða eftir innlögn á rúm á legudeild. Þar er
niðurstaðan ekki eins góð því í ljós kom að um
35% þeirra sem svöruðu þurftu að bíða í meira
en 8 klukkustundir eftir rúmi, eins og sjá má á
meðfylgjandi súluriti.
Ríkisútvarpið ræddi við Hjalta Má
Björnsson kennslustjóra bráðalækninga á
Landspítalanum sem útskýrði að vandinn
væri ekki á bráðadeildinni heldur yfirfullar
legudeildir vegna skorts á öðrum úrræðum:
„Eins og staðan er núna þá höfum við
húsnæði og mannskap til að sinna þessu
þannig það ætti nánast aldrei að vera bið hjá
okkur. En legudeildir Landspítala hafa ekki
mannskap til að taka við öllum þeim sem
þurfa að leggjast inn á spítalann. Þess vegna er
bara svarið það eru engin pláss og sjúklingurinn bíður á bráðamóttöku. Meginhluti okkar
deilda sem sinnir öllum alvarlegum tilfellum
er með 36 rúm og það er ekkert flókin stærðfræði að þegar það eru 41 einstaklingur í þeim
36 rúmum sem eru að bíða þá er engin aðstaða
til að veita fólki eðlilega bráðaþjónustu.
Bráðamóttaka er almennt séð komið á
kolrautt ástand ef að það eru 5 fastir þar og
komast ekki á legudeild. Það er mjög slæmt.
Það er búið að vera árum saman að það hafa
alltaf verið einhverjir í bið og eiginlega hefur
venjan núna síðasta eitt tvö árin að það séu
20 sjúklingar að bíða og það er sturlað ástand.
Þegar þetta er komið yfir fjörtíu sjúklinga þá
eiginlega skortir mig lýsingarorð til að lýsa
þessu ástandi.“ sagði Hjalti Már í viðtalinu á
RÚV.
Alma D. Möller fjallaði um stöðu mála í
viðtali við Morgunblaðið, en embætti landlæknis gerði úttekt á bráðadeild Landspítalans
í desember síðastliðnum.
„Við gerðum úttekt í desember þar sem allt
þetta sama kom í ljós, sjúklingar þurftu að
bíða of lengi á bráðamóttöku og það voru of
margir sjúklingar að bíða í einu,“ sagði landlæknir í viðtalinu og benti á að vandinn væri
tvíþættur:
„Annars vegar útskriftarvandinn, sem
er til kominn vegna skorts á úrræðum utan
spítalans og svo mönnunarvandi sem er til
kominn vegna skorts á hjúkrunarfólki og
sjúkraliðum.“

Sjúkraliðar sáu aldrei neinar
álagsgreiðslur en taka samt
fullan þátt í þessu hlaupi

Sest að snæðingi á Hótel Glym í Hvalfirði.

Sumarferð í Borgarfjörð
Eftirlaunadeild Sjúkraliðafélags Íslands fór í hefðbundna sumarferð 6. júní
síðastliðinn, að þessu sinni upp í Borgarfjörð. Þátttaka í ferðinni var að þessu sinni
sæmileg.
Leiðin lá fyrst að Byggðarsafninu Görðum á Akranesi, þar sem margt forvitnilegt
var að sjá. Síðan var drukkið kaffi og nesti borðað á Logalandi í Reykholtsdal. Ekið var
að Hraunfossum og Barnafossum, og síðan að Deildartunguhver.
Því næst var ekið yfir Dragann að Hótel Glym í Hvalfirði. Þar borðuðu ferðalangar
dýrindis kvöldverð.

Byggðasafnið á Görðum.

Staðnæmst var við fagra fossa.

Þorbjörg Einarsdóttir hefur látið af störfum eftir
fjórtán ár í stjórn Eftirlaunadeildar Sjúkraliðafélagsins. Hér þakkar deildin og félagið henni
fyrir góð störf, frá vinstri: Erla Bára Andrésdóttir,
Kristín Þordís Davíðsdóttir og Þorbjörg.

Að lokinni ferð um sveitir Borgarfjarðar var
numið staðar við Hótel Glym í Hvalfirði og
sest að snæðingi.
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GÖNGUFERÐIR SJÚKRALIÐA

Áð eftir göngu um Fjaðrárgljúfur

Fagrar hraunmyndanir í Lakagígum, kvöldhressing fyrir svefninn.

Hálendisferð sjúkraliða
Lagt var af stað að morgni 12. júlí áleiðis í Lakagíga, með viðkomu
á áhugaverðum stöðum á leiðinni.
Við skoðuðum m.a einn vatnsmesta foss Íslands, Urriðafoss, og
gengum Fjaðrárgljúfur á leið okkur í Lakagíga, en þar gistum við fyrstu
nóttina í skála í eigu Skaftárhrepps. Veðrið var einstaklega gott og
stemmingin í hópnum eins og best verður á kosið, jákvæðni og gleði.
Að venju elduðum við saman öll kvöldin, sem er alltaf skemmtilegt.
En engin ferð til fjalla er án uppákomu, það var engin undantekning
að þessu sinni. Á leið okkar upp í Laka fór dekkið af felgunni á öðrum
bílnum, sem eru nú komnir nokkuð til ára sinna. Ein af sjúkraliðunum
skellti sér undir bílinn og aðstoðaði bílstjórana. Ég er nokkuð viss
um að útsjónarsemi hennar átti mestan þátt í að dekkið komst aftur á
felguna og við gátum haldið ferð okkar áfram.
Daginn eftir skoðuðum við Lakagíga, sem skörtuðu sínu fegursta
í einstakri veðurblíðu, og gengum um Tjarnastíg. Eftir viðkomu á
Kirkjubæjarklaustri héldum við för okkar áfram í Hólaskjól, þar var
slegið upp balli, með undirspili frá öðrum bílstjóranum sem hafði
harmónikku meðferðis, mikið sungið og dansað ásamt öðru ferðafólki
sem slóst í hópinn með þessum glaðværu sjúkraliðum.
Næsta dag var haldið inn á Fjallabaksleið syðri áleiðis í Strútsskála. Á
leiðinni gengum við um Álftavötn, sem er falið leyndarmál á hálendinu.
Einnig Brytalæki sem er einstök náttúruperla á leiðinni inn að Strút.
Svo var harmonikkan dregin fram á meðan síðasti hópurinn eldaði,
mikið dansað og sungið. Snemma næsta dag var haldið heimleiðis um
Fjallabak syðra, einstök náttúrufegurð, veðrið orðið eins og best var á
kosið, fjallasýnin dásamleg. Við stoppuðum á Keldum á Rangárvöllum
og héldum síðan heim.
Með fjallkveðju, Úlfheiður Kaðlín

Tjarnagígur í Lakagígum, fegurðin er ólýsanleg.

Dansað á hálendinu, gleðin allsráðandi.

Hópurinn glaður við Álftavötn.
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SUMARFERÐ DEILDANNA

Sjúkraliðaferð í Þórsmörk
Reykjavíkur-, Vesturlands-, Suðurnesja-,
Suðurlands- og Vestmannaeyjadeildar
SLFÍ sameinuðust um ferð í Þórsmörk 22.
ágúst síðastliðinn.
Lagt af stað í blíðskaparveðri klukkan 9
frá Krónunni Bíldshöfða og keyrt á Selfoss,
en þar bættust í hópinn sjúkraliðar af Suðurlandinu. Næsta stopp var á Hvolsvelli; þar
biðu sjúkraliðar frá Vestmannaeyjum.
Brunað var inní Húsadal í Þórsmörk.
Þar borðuðum við súpu og brauð í hádegismat hjá Volcano Hut. Eftir matinn gekk
hluti hópsins yfir í Bása en aðrir fóru
með rútunum yfir. Á leiðinni yfir festist
önnur rútan úti í Krossá og þurfti að draga
hana upp. Alltaf eitthvað óvænt í ferðum
Sjúkraliða.
Í Básum settist hópurinn niður og fékk
sér nesti og söngvatnið var tekið fram og
Valgerður Magnúsdóttir (Vallý) tók upp
gítarinn og Jóhanna Sveinsdóttir dreifði
söngtextum til allra og tekið var lagið og er
þeim þakkað kærlega fyrir þetta framtak.

Kvöldverður á Hvolsvelli
Eftir góða og yndislega dvöl í Þórsmörk
var farið á Hótel Hvolsvöll en þar beið

Sjúkraliðar fjölmenntu í Þórsmörk í sameiginlegri ferð fimm deilda.

okkar hreint út sagt stórglæsilegt hlaðborð
sem var drekk hlaðið af hinum ýmsu
kræsingum og ekki vantaði þarna fjölbreytileikann og úrvalið.
Í lok kvöldverðar tilkynnti Jóhanna
Traustadóttir formaður Reykjavíkurdeildarinnar að hún myndi hætta formensku í haust
og þar af leiðandi ekki vera lengur einn
af skipuleggjendum haustferðar. Jóhanna
þakkaði öllum ferðafélögum fyrir góða ferð
og setti kefli skipulagningar næstu haustferðar í hendurnar á Helgu Sveinsdóttur
formanns Suðurlandsdeildar sem óskaði

eftir því að fá að ráða ráðum sínum við
hina formennina áður en gefið verði út með
hvert verður farið næst.
Gaman er að segja frá því að í ferðina að
þessu sinni komu sjúkraliðar frá Norðurlandi vestra, Vestmannaeyjum, Suðurlandi,
Suðurnesjum og Reykjavík og þökkum við
öllum fyrir góða ferð og vonumst til að sjá
alla að ári.
Kærar þakkir fyrir mig í gegnum árin,
kveðja Jóhanna Traustadóttir formaður
Reykjavíkurdeildar.

Sungið af krafti í Þórsmörk.

Sjúkraliðar á gönguför.

Þrjár hressar, frá vinstri: Jóhanna Traustadóttir, Ólöf Jóna Friðriksdóttir
og Jóna Jóhanna Sveinsdóttir.

Kátir sjúkraliðar í Þórsmerkurferð.
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HEILBRIGÐISKERFIÐ

Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra

Sjúkraliðar lykilstétt í
heilbrigðisþjónustunni
Samþykkt var á ríkisstjórnarfundi í lok
ágúst að setja í gang sérstakan starfshóp
sem fjalli um sjúkraliða. „Þessi tiltekni
starfshópur mun koma fram með tillögur
sem hafa það að markmiði að fjölga bæði
nemendum og útskrifuðum sjúkraliðum
og síðan að auka möguleika á framhaldsmenntun sjúkraliða,“ segir Svandís
Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra í viðtali
við Sjúkraliðann.
Svandís, sem er þingmaður VG, tók við
embætti heilbrigðisráðherra 30. nóvember
árið 2017 og hefur því gegnt embættinu í
tæp tvö ár.
Tíðindamaður Sjúkraliðans spurði hana
fyrst af öllu hvernig hún meti stöðu og hlutverk
sjúkraliða í íslenska heilbrigðiskerfinu.
„Í fyrsta lagi þá eru sjúkraliðar algjör
lykilstétt í heilbrigðisþjónustunni,“ sagði
Svandís. „Og eftir því sem við styrkjum og
aukum teymisvinnu í heilbrigðiskerfinu
öllu, hvort sem það er í framlínunni eða
við flóknari heilbrigðisþjónustu, þá skiptir
framlag sjúkraliða meira máli. Við deilum
áhyggjum Sjúkraliðafélagsins af mönnun
því það þarf fleiri hendur inn í heilbrigðisþjónustuna sem þýðir að við þurfum fleiri
sjúkraliða. Okkur finnst að lengi hafi ekki
verið nægilega skýr fókus, ef svo má að orði
komast, á þessa stétt sérstaklega, kjör hennar
og starfsaðstæður. Við höfum kannski verið
uppteknari af öðrum heilbrigðisstéttum, en
þurfum að átta okkur á því að hvert einasta
tannhjól í þessu stóra verki sem þarf að vera
fyrir hendi skiptir máli.
Þess vegna var ákveðið á ríkisstjórnarfundi í lok ágúst að setja í gang sérstakan
starfshóp sem fjalli um sjúkraliða. Þetta er
mjög langþráð ákvörðun því sjúkraliðar
hafa lengi bent á að það þurfi að styrkja
menntun stéttarinnar. Starfshópurinn sem
er sérstaklega settur af stað í þessu skyni
er skipaður fulltrúum frá heilbrigðisráðuneytinu og menntamálaráðuneytinu og er
þannig samstarfsvettvangur ráðuneytanna.
Þessi tiltekni starfshópur mun koma fram
16 SJÚKRALIÐINN OKTÓBER 2019

Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra á skrifstofu sinni í heilbrigðisráðuneytinu.

með tillögur sem hafa það að markmiði
að fjölga bæði nemendum og útskrifuðum
sjúkraliðum og síðan að auka möguleika á
framhaldsmenntun sjúkraliða.“

Hugmyndir um fagháskólastig
- Eitt af því sem sjúkraliðar hafa bundið
miklar vonir við eru fyrirheitin um að hluti
sjúkraliðanámsins verði á svokölluðu fagháskólastigi sem hefur verið til skoðunar frá
gerð kjarasamninga árið 2015, en á meðan
hefur framhaldsnám sjúkraliða legið niðri.
Hver er afstaða þín til hugmyndanna um
að færa nám sjúkraliða á fagháskólastig?
„Ég held að allar þessar hugmyndir
séu skoðunarverðar, en við leysum ekki
vandann með einni tiltekinni aðferð.
Við þurfum líka að byggja brýr á milli

Við deilum áhyggjum
Sjúkraliðafélagsins af
mönnun

mismunandi faggreina og auka möguleika
á því að þú getir til dæmis bætt við þig í
einni grein og að þar með opnist leiðir inn í
aðrar greinar. Aðalatriðið er að menntunin
sé sveigjanleg, að hún sé spennandi og að
hún sé í samræmi við nútímakröfur. Hún
þarf til dæmis að taka mið af aukinni áherslu
á einstaklingsmiðaða öldrunarþjónustu, að
sú hugmyndafræði sé um borð, ef svo má
að orði komast, þegar við erum að tala um
menntunina. Við erum hægt og bítandi, en
samt ekki nógu hratt, að færa okkur frá því
að líta svo á að ein lausn henti öllum yfir
í það að við þurfum að nálgast eldra fólk
sérstaklega á grundvelli mismunandi þarfa
hvers og eins. En við gætum líka verið að
tala um annars konar sérhæfingu, það
er viðbótarmenntun á tilteknum sviðum
heilbrigðisþjónustunnar.
Ég held því að í þessum starfshópi, sem
ég hef miklar væntingar til og sem á að
koma með tillögur til mín, þá þurfum við
að hafa allar þessar hugmyndir uppi á
borði.“

HEILBRIGÐISKERFIÐ

Miklar áskoranir
- Nú er það ekki aðeins svo að mun færri
sjúkraliðar eru brautskráðir á hverju ári en þarf
til að viðhalda nýliðun í stéttinni, heldur kjósa
margir sem hafa menntun til að starfa innan
heilbrigðiskerfisins, þar á meðal sjúkraliðar, að
fara í önnur störf. Hvað þarf helst að gera að
þínu mati til þess að fleiri útskrifaðir sjúkraliðar og hjúkrunarfræðingar fáist til að starfa við
hjúkrun?
„Einmitt í tengslum við þetta mál
höfum við sett á laggirnar starfshóp heilbrigðisráðuneytisins og fjármála- og
efnahagsráðuneytisins sem snýst um betri
mönnun bæði hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða, og þar erum við að horfa á raunhæfar
leiðir til þess að bæta mönnun til viðbótar
við það sem er augljóst og snýst um kjarasamninga sem eru á borði samninganefndar
ríkisins,“ segir Svandís.
„Þarna erum við að tala um tillögur til
þess að sjúkraliðar og hjúkrunarfræðingar
geti haldist í starfi, en líka að þau sem hafa
leitað á önnur mið geti snúið til baka. Þessar
aðgerðir geta verið margslungnar og þær
snúast að mörgu leyti um starfsumhverfið
í dagsins önn, um húsnæði, tækjabúnað,
aðstöðu til að vinna vinnuna sína, tæknileg
úrlausnarmál og margt þvíumlíkt, en líka
um að það sé komið til móts við mikilvægi
þess að fólk njóti aðstöðu til heilsueflingar
og til undirbúnings og úrvinnslu dagsins, að
það sé möguleiki á að bæta við sig í starfi,
starfsþróunarmöguleikar, og til að vinna

Landspítalinn við Hringbraut er stærsti vinnustaður sjúkraliða. „Ég legg mikla áherslu á að
forgangsröðun verkefna til að ná endum saman miði að því að þjónusta við sjúklinga sé ekki
skert,“ segir ráðherra.

þvert á stéttir, en einnig að það sé spennandi
að takast á við nýjar áskoranir frá degi til
dags.
Skipulagning vaktavinnu er líka mikil
áskorun. Til þess að laða ungt fólk inn í
þessar stéttir þurfum við að horfast í augu
við breyttar hugmyndir um það hvers vegna
við erum að vinna vinnuna okkar. Segja má
að yngri kynslóðir séu með skýrari mörk að
ýmsu leyti um það hversu langt vinnan getur
gengið gagnvart frítíma og fjölskyldutíma,
og heilbrigðisþjónustan þarf að taka mið
af þessum viðhorfum, við verður þarna að
horfast í augu við nútímann. Þótt þessu fylgi
áskoranir fyrir okkur sem höfum áhyggjur
af mönnun í heilbrigðisþjónustunni þá er
það líka í vissum skilningi heilbrigt og gott

að fólk setji mörk og geri líka kröfur fyrir sitt
daglega og persónulega líf í dagsins önn.
Ég vil líka nefna fleiri þætti sem við þurfum
að taka mið af og lúta að breytingum á starfsumhverfi ekki síst sjúkraliða, og það er sú
staðreynd að fólk er stærra og þyngra en það
var, sem hefur í för með sér að það er meira
líkamlegt álag að sinna starfinu. Sjúkraliðar eru því ekki aðeins undir því álag sem
ræðst af vaktabyrði og miklum kröfur af því
tagi, heldur er líkamlega álagið við að sinna
þessum verkefnum meira núna en það var
fyrir tuttugu eða þrjátíu árum. Þess vegna
upplifir fólk mikið slit í starfi og það má rekja
stoðkerfisvandamál beint til þessa viðbótarálags í starfinu. Til þess verðum við líka að
horfa.“

Fimm ára framkvæmdaáætlun ráðuneytisins

Fólkið í forgrunni
Heilbrigðisþjónustan á ávallt að miðast við þarfir sjúklinga.
Það er þó öllum ljóst að góð og örugg þjónusta verður ekki
veitt án vel menntaðs starfsfólks. Íslendingar hafa yfir að ráða
vel menntuðu og hæfu heilbrigðisstarfsfólki en því miður hefur
verið of mikið um það að þetta starfsfólk hafi á síðustu árum sótt
í aðrar starfsgreinar sem hafa boðið betri kjör og betra starfsumhverfi eða það hefur horfið til starfa í nágrannalöndunum sem
einnig hafa boðið upp á betri starfsskilyrði.
Starfsmannakannanir á lykilheilbrigðisstofnunum okkar
benda til þess að víða sé pottur brotinn sem laðar ekki fólk til
starfa. Þessu verður að snúa við. Við getum ekki beðið í 10 ár
eftir árangri á þessu sviði heldur er markið sett á að innan fimm
ára verði heilbrigðisstofnanir þekktar fyrir gott starfsumhverfi
og að þær verði eftirsóttir vinnustaðir. Þetta gerir kröfur um
skipulögð vinnubrögð þar sem þegar í stað verður hafist handa
við að greina stöðuna eins og hún er í dag, bera okkur saman
við nágrannalöndin og gera áætlun um nauðsynlegar aðgerðir
til þess að ná settum markmiðum.

Stefnumið til tveggja ára:
• Mannaflaþörf heilbrigðiskerfisins hafi verið greind og viðeigandi ráðstafanir gerðar af hálfu ríkisvaldsins til að tryggja
mönnun heilbrigðisþjónustunnar.
• Yfirmenn heilbrigðisstofnana hafi skýra ábyrgð, aðstæður og
getu til að grípa til nauðsynlegra ráðstafana til þess að manna
starfsstöðvar sínar.
Stefnumið til þriggja ára:
• Skýrar reglur gildi um aukastörf heilbrigðisstarfsfólks.
Stefnumið til fimm ára:
• Vinnutími og vaktabyrði heilbrigðisstarfsfólks verði í samræmi
við bestu gagnreyndu þekkingu, lög og kjarasamninga.
• Heilbrigðisstofnanir verði eftirsóttir vinnustaðir og þekktir
fyrir gott starfsumhverfi og góð samskipti.
• Mönnun heilbrigðisstofnana verði sambærileg við það sem
best gerist erlendis, samræmist umfangi starfseminnar og
tryggi gæði og öryggi hennar.
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Aukið fjármagn

Mönnun heilbrigðiskerfisins:

Fjórir starfshópar skili
tillögum í desember
Fjórir starfshópar á vegum þriggja ráðuneyta, heilbrigðisráðuneytis, menntamálaráðuneytis og fjármálaráðuneytis, eiga að kanna leiðir til að tryggja betri
mönnun í heilbrigðiskerfinu og yfirfara menntun heilbrigðisstétta. Starfshóparnir
eiga að skila af sér tillögum í desember.
Þrír starfshópar verða stofnaðir til að fjalla um menntun heilbrigðisstétta í samstarfi
heilbrigðisráðuneytis og menntamálaráðuneytis og er þar undir menntun sjúkraliða
og viðbótarmenntun á tilteknum sviðum, menntun hjúkrunarfræðinga og aðgerðir
til að útskrifa fleiri hjúkrunarfræðinga, og loks sérfræðinám lækna og aðgerðir til að
skoða viðurkenningu sérnáms hérlendis og í öðrum löndum.
Fjórði starfshópurinn á að meta leiðir til að bæta mönnun hjúkrunarfræðinga,
sjúkraliða og annarra heilbrigðisstétta og koma með tillögur sem miða að því að
hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar haldist í starfi. Þessi starfshópur er samstarfsverkefni heilbrigðisráðuneytisins og fjármálaráðuneytisins.
Forsætisráðherra, heilbrigðisráðherra og fjármála- og efnahagsráðherra undirrituðu
í febrúar yfirlýsingu um að ráðast í átak við gerð mannaflaspár fyrir heilbrigðiskerfið
til næstu fimm til tíu ára.

Fjárlagafrumvarpið:

Um 260 milljarðar
til heilbrigðismála
Samkvæmt fjárlagafrumvarpi fyrir næsta ár verða framlög til málefnasviða sem
heyra undir heilbrigðisráðherra tæpir 260 milljarðar króna árið 2020. Þar af nema
verðlags- og launabætur rúmum átta milljörðum króna. Aukningin nemur um 8%
frá fjárlögum þessa árs, eða sem svarar um 20 milljörðum króna.
Nokkur helstu verkefni samkvæmt frumvarpinu:
200 milljónir fara til að efla heilsugæslu sem fyrsta viðkomustað fólks í
heilbrigðiskerfinu.
100 milljónir bætast við framlög til að byggja upp geðheilsuteymi um allt land.
Þjónusta heilsugæslunnar við aldraða verður styrkt með 200 milljónum króna til
að innleiða heilsueflandi heimsóknir.
Framlög til að bæta heilbrigðisþjónustu við fanga hækka um 90 milljónir króna á
næsta ári.
Reglubundin bólusetning barna við hlaupabólu hefst á næsta ári og renna til þess
um 40 milljónir króna.
Unnið verður að því markmiði að draga úr greiðsluþátttöku sjúklinga og nema
aukin framlög til þess 300 milljónum króna á næsta ári.
Í fjárlagafrumvarpinu er gert ráð fyrir að auka framlög til uppbyggingar hjúkrunarrýma um 1,8 milljarð króna á næsta ári. Aukin framlög til reksturs hjúkrunarrýma
sem leiðir af fjölgun þeirra nemur tæpum 1,9 milljörðum króna.
Samkvæmt fjárlagafrumvarpinu 2019 renna samtals um 8,5 milljarðar króna til
nýbygginga Landspítalans.
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- Ef þessir starfshópar skila tillögum um ráðstafanir af hálfu ríkisvaldsins til að tryggja mönnun
heilbrigðisþjónustunnar, þá mun það væntanlega
kosta verulega peninga. Telur þú að það sé vilji til
þess hjá núverandi ríkisstjórn að leggja þetta aukna
fjármagn inn í heilbrigðiskerfið á næstu árum?
„Við höfum auðvitað verið að bæta umtalsvert inn í heilbrigðisþjónustuna undanfarin
ár,“ svarar Svandís. „Á mínum tíma í embætti
heilbrigðisráðherra höfum við bætt við töluverðu fjármagni og við þurfum að gera ennþá
betur í þeim efnum.
En við þurfum líka að ráðstafa fjármagninu betur en við höfum gert. Það er mjög
dýrt að manna ekki heilbrigðisþjónustuna
og það kemur niður annars staðar í kerfinu.
Ef við mönnum ekki með fullnægjandi hætti
þá þarf fólk til dæmis að ganga miklu fleiri
aukavaktir en er nokkrum starfsmanni hollt,
sem getur leitt til þess að fólk fer fyrr út af
vinnumarkaðinum. Þess vegna þurfum við
að hafa heildardæmið undir þegar við ræðum
um hvort það séu til peningar eða ekki.“

Pólitískur og almennur vilji
- Það hefur komið fram, meðal annars í greinargerð þinni með nýsamþykktri ályktun Alþingis um
heilbrigðisstefnu næstu tíu ára eða svo, gagnrýni
á það hvernig staðið hefur verið að málum, en þar
segir meðal annars að framboð á þjónustu hafi
ráðið meiru um þróun heilbrigðiskerfisins en þarfir
landsmanna. Hefurðu trú á að þér takist að breyta
þessum hugsunarhætti á næstu árum?
„Þetta er töluverð áskorun,“ segir Svandís.
„Ég er ekki fyrsti heilbrigðisráðherrann
sem horfist í augu við þennan veruleika, en
kannski fyrsti heilbrigðisráðherrann sem fær
breiða pólitíska samtöðu á bak við þingsályktun af þessu tagi um heilbrigðisstefnuna.
Nýja heilbrigðisstefnan byggist á þessum
forsendum meðal annars, að þetta sé veruleikinn sem við er að eiga, að þarfir sjúklinga séu
ekki endilega það sem drífur kerfið áfram
eingöngu, heldur líka þarfir þjónustuveitendanna. Það er bæði dýrt og óskilvirkt að
hafa kerfið með þeim hætti og því þarf að
snúa til baka. Kerfi af þessu tagi getur leitt
til oflækninga og ofþjónustu á einhverjum
sviðum vegna þess að það eru aðrir hvatar í
kerfinu heldur en beinlínis það að sinna því
sem mikilvægast er í heilbrigðisþjónustunni.
Kaflinn í heilbrigðisstefnunni um skilvirk
þjónustukaup snýst um það að þjónustukaup
ríkisins af veitendum heilbrigðisþjónustu
þurfi að vera byggð á þarfagreiningu. Við
þurfum að vera fullviss um hvað það er sem
við viljum setja fjármagn almennings í og fjármagna þannig þjónustuna.
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Ég veit ekki hvort mér tekst að breyta
hugarfari, en ég er að minnsta kosti komin
með verkfæri sem er mjög skýrt og á bak
við það er mjög skýr pólitískur og almennur
vilji. Ég vona svo sannarlega og vænti þess að
Sjúkratryggingar Íslands, opinbera heilbrigðiskerfið og veitendur þjónustunnar almennt,
bæði þeir sem veita hana innan opinbera
kerfisins og úti á markaði, lagi þjónustuna að
þessum nýja veruleika.“

Fjármagnið fari í þjónustuna
- Eitt af því sem gagnrýnt hefur verið í opinberri
umræðu er sú hugsun sumra að skattgreiðendur
eigi að fjármagna fyrirtæki á heilbrigðissviði sem
greiða eigendum sínum arð eins og í hverjum
öðrum bisness. Hefur þú hug á að hindra slíka
þróun?
„Þetta er mjög stór prinsippspurning og ég
hef margoft sagt að það er ekki mín skoðun að
fólk eigi að efnast í stórum stíl af því að sinna
veikum og slösuðum, það viljum við ekki sjá
því þegar öllu er á botninn hvolft þá koma
peningarnir frá almenningi,“ svarar Svandís.
„Það er hins vegar ekki lokað fyrir þetta
í íslenskri löggjöf, en það er mjög skýrt að
ráðherra er heimilt að gera slíkar kröfur í
samningum. Ég held að það skipti mjög miklu
máli í öllum samningnum um heilbrigðisþjónustu að það sé öllum ljóst að fjármagnið
er hugsað til þess að standa straum af kostnaði
við þjónustuna en ekki til að skapa auð innan
heilbrigðisfyrirtækis. Þannig lít ég á það.“

Þjónusta við sjúklinga ekki skert
- Landspítalinn er stærsti vinnustaður sjúkraliða og það veldur þeim áhyggjum að enn á ný er
þar kominn upp rekstrarvandi. Hvernig metur þú
stöðu spítalans núna og hvernig viltu þú að tekist
verði á við vandann?
„Við erum nokkurn veginn í miðri á sem
stendur varðandi Landspítalann,“ segir
Svandís. „Stjórnendur Landspítalans hafa
komið hingað í ráðuneytið með hugmyndir
og tillögur um hvernig hægt sé að takast á við
þann rekstrarvanda sem upp er kominn, og
þær eru núna til skoðunar hér í ráðuneytinu.
Á bak við vandann eru ýmsar skýringar.
Að hluta til snýst þetta um kjarasamninga sem höfðu fyrst full áhrif á síðasta
ári, 2018, en koma til fullra framkvæmda
á þessu ári og skapa ákveðinn rekstrarvanda. En svo eru önnur atriði sem lúta að
skipulagningu þjónustunnar og innra starfi.
Landspítalinn er auðvitað gríðarlega stór
stofnun og langstærsti vinnustaður landsins
með starfsemi á mörgum stöðum. Reksturinn
kostar um 60 til 70 milljarða króna á ári og
því ljóst að hlutfallslegur halli má ekki vera

Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra.

mikill til þess að það verði mjög háar tölur.
Ég vonast til þess að við botnum þetta og að
forstjóri spítalans sé með raunhæfar tillögur
til lausnar. Mikilvægast af öllu er að allar
aðgerðir sem gripið verði til bitni ekki á sjúklingum, öryggi þeirra eða þjónustunni við þá.
Ég legg því mikla áherslu á að forgangsröðun
verkefna til að ná endum saman miði að því
að þjónusta við sjúklinga sé ekki skert.“

Grípa til raunverulegra aðgerða
- Starfshóparnir sem eiga að kafa ofan í
mönnunarmálin eiga að skila tillögum í desember.
Má gera ráð fyrir því að eitthvað af tillögum þeirra
komist í framkvæmd strax á næsta ári?
„Já, ég myndi vilja sjá það og held að það
sé tímabært,“ segir Svandís. „Við erum
með gríðarlega mikið af gögnum og niðurstöðum alls konar starfshópa um hvernig
hægt sé að taka á málum, og þess vegna er
ég með væntingar um að núna séum við
komin á þann stað að hægt sé að grípa til
raunverulegra aðgerða. Það á bæði við um
starfsumhverfið en ekki síður menntunina.
Það er áhyggjuefni, kannski sérstaklega í
hópi sjúkraliða, að stéttin eldist og þess vegna
þurfum við að teygja okkur til unga fólksins.
Þá þarf að vera ljóst að það sé spennandi og
áhugavert að vinna við þetta mikilvæga starf.
Við skulum hafa í huga að þeir sem eru núna
að hefja nám sem sjúkraliðar koma til með að
stíga sín fyrstu skref eftir nokkur ár í nýjum

Það þarf að vera spennandi
og áhugavert að vinna við
þetta mikilvæga starf

og nútímalegum Landspítala og það finnst
mér afar spennandi.“
- Að lokum ein spurning á persónulegri nótum.
Þú hefur núna gegnt embætti heilbrigðisráðherra
í tæp tvö ár. Hvaða vandamál í heilbrigðiskerfinu
hefur þér fundist erfiðast að takast á við á þessum
tíma?
„Mitt fyrsta svar er að mín persónulega
innstilling hefur alltaf verið þannig að eftir
því sem viðfangsefnin eru stærri því mun
meira spennandi finnst mér þau vera. Það
er kannski bæði veikleiki og styrkur að ég
hrökklast ekkert til baka þótt verkefnin séu
stór.
Það að takast á við íslenska heilbrigðisþjónustu og reyna að hnika henni inn í nútímann,
inn í tuttugustu og fyrstu öldina, þannig að
hún standi áfram undir nafni sem heilbrigðisþjónusta í fyrstu röð er auðvitað gríðarlega
stórt verkefni, og ég held að það sé erfitt að
greina það í sundur nákvæmlega hvað er
persónulega mest krefjandi. En ég hef þó
aðeins fundið fyrir því að sú þjónusta sem
er hvað brotakenndust í íslenska heilbrigðiskerfinu lýtur að ávana- og fíkniefnum, og
það eru því mál sem ég hef reynt að leggja
frekar áherslu á en önnur. Þetta á bæði við
um stefnumótun, heilbrigðisþjónustu og
stuðning við börn og ungmenni og reyndar
fólk á öllum aldri sem er þarna statt. Mér
hefur ekki fundist við ná almennilega utan um
þennan málaflokk með heildstæðum hætti.
Þetta verður að vera samstarf sveitarfélaga,
skóla, félagsþjónustu og heilbrigðisþjónustu
og er forvarnarverkefni fyrir allt lífið. Þetta er
gríðarstórt og krefjandi verkefni og ég vildi
gjarnan sjá að við næðum að taka raunveruleg skref til að ná utan um það.“
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Þurfum heildarsýn
yfir stöðu mönnunar
„Við þurfum að vera meðvituð um það
hvar þarfirnar liggja til þess að fá heildaryfirsýn yfir stöðuna og sjá hvar þarf
innspýtingu til að mæta þörfinni,“ sagði
Sandra B. Franks formaður Sjúkraliðafélags
Íslands á ráðstefnu sem haldin var í Veröld
5. september síðastliðinn um menntun og
mönnun í heilbrigðisþjónustunni og stöðu
rannsókna og vísindastarfs.
Þetta var áttundi fundur heilbrigðisráðherra um nýja heilbrigðisstefnu til ársins 2030
sem samþykkt var á Alþingi fyrr á þessu ári.
Björg Magnúsdóttir var fundarstjóri, en Ævar
Kjartansson og Magnús Karl Magnússon
stjórnuðu umræðum.
Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra
setti fundinn og minnti á að nýja heilbrigðisstefnan var samþykkt mótatkvæðalaust á
Alþingi. „Það er mjög mikilvægt og ég lagði
upp með það í byrjun að þetta yrði ekki stefna
sem myndi lognast út af þegar skipt yrði um
ríkisstjórn eða þingmeirihluta. Þess vegna
lagði ég áherslu á að það yrði breið samstaða
og það tókst að ná þeirri samstöðu sem þýðir
að stefnan á að geta verið okkur leiðarljós inn
í framtíðina og til ársins 2030.“

Þarf að nýta kraftana sem best
Alma D. Möller landlæknir flutti framsögu
um menntun og mönnun í heilbrigðisþjónustunni sem hún sagði að væri mikilvægast af öllu.
„Við glímum við skort á starfsfólki,“ sagði
hún. „Við þurfum að hafa mönnun í heilbrigðiskerfinu sem er í takt við umfang og
eðli verkefna. Við þurfum að gera reglulega
þarfagreiningar og það er á teikniborðinu í
ráðuneytinu, en slík greining hefur ekki verið
gerð síðan árið 2008. Eins þurfum við að skoða
hvort við þurfum einhvers konar hvatakerfi
til að beina fólki í þær áttir sem okkur vantar.
Hvort sem okkur líkar betur eða verr þá skipta
kjörin máli, launin skipta máli, þau eru kannski
ekki alltaf númer eitt en þau eru yfirleitt í einu
af þremur fyrstu sætunum þegar rætt er um
það sem fólki finnst máli skipta.“
Landlæknir sagði að skoða þyrfti vinnutíma vaktavinnustétta sem þurfi að skila 173
stundum á mánuði í heilbrigðiskerfinu, en
stéttir í stóriðju og víðar 149 stundum.
„Við þurfum að nýta krafta hverrar einustu
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Umræður um mönnun og menntun í heilbrigðiskerfinu, frá vinstri: Inga Þórsdóttir, Sandra B.
Franks og Sigríður Gunnarsdóttir.

starfsstéttar sem best, og það kann að krefjast
þess að við færum verkefni. Stéttirnar eru
nokkuð fastheldnar, en við verðum öll að vera
örlát og horfa á heildina. Hægt er að sjá fyrir sér
að hjúkrunarfræðingar taki við verkefnum af
læknum, sjúkraliðar af hjúkrunarfræðingum
og margar stéttir geta gert miklu meira. Við
þurfum að geta boðið upp á starfsþróun og
þurfum að vanda okkur sérstaklega við val og
þjálfun stjórnenda því við vitum að næsti yfirmaður skiptir gríðarlega miklu máli varðandi
starfsánægju og líðan í vinnu. Við þurfum að
einbeita okkur að því að samskipti séu góð og
reyna að láta okkur finnast gaman í vinnunni,“
sagði landlæknir.

Stærra samhengi
Inga Þórsdóttir, forseti Heilbrigðisvísindasviðs Háskóla Íslands (HÍ), Sandra
Bryndísardóttir Franks, formaður Sjúkraliðafélags Íslands og Sigríður Gunnarsdóttir,
framkvæmdastjóri hjúkrunar á Landspítala,
tóku þátt í umræðum að loknum fyrirlestri
landlæknis. Fram kom hjá Ingu Þórsdóttur
að megináherslan hjá háskólanum núna
væri að fjölga hjúkrunarfræðingum, enda
hefði skólinn fengið það sérstaka verkefni frá

„Ég tel að það mætti þróa
sjúkraliðastarfið áfram“

stjórnvöldum. Sigríður Gunnarsdóttir lagði
áherslu á að fjölga yrði hjúkrunarfræðingum
á Landspítalanum því eftirspurnin væri
mikil og ætti eftir að aukast verulega.
„Ég held að það þurfi að horfa á þetta
mál í stærra samhengi,“ sagði Sandra B.
Franks. „Þegar horft er til þess að fjölga
þurfi í tilteknum faggreinum, eins og til
dæmis hjúkrunarfræðingum, þá þarf líka að
horfa til þess hvernig ætlunin er að halda
fólkinu í starfinu. Ætlum við að bæta starfsumhverfið þannig að það verði ekki flótti?
Ætlum við að búa þannig um að starfsfólkið,
hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða og aðra heilbrigðisstarfsmenn, að þeir geti unnið þannig
saman að þeir finni sig í störfunum sínum
sem þeir eru menntaðir til? Ég held að þarna
þurfi að taka til hendinni.“
Sandra sagði löngu tímabært að gera nýja
þarfagreiningu og að það væri mikil áskorun
að taka virkilega til í kerfinu og finna réttan
mannafla á rétta staði.
„Ég tel að það mætti þróa sjúkraliðastarfið
áfram,“ sagði hún. „Það hefur lengi verið
til umæðu í okkar stéttarfélagi að koma á
fagháskólanámi sjúkraliða. Sumir sjúkraliðar
hafa farið í viðbótarnám í hjúkrun á sjúkraliðabraut Fjölbrautaskólans við Ármúla og
það hefur gefist mjög vel og við viljum halda
þessari vegferð áfram og gefa sjúkraliðum
sem finna sig í starfinu tækifæri til að bæta
við sig fagþekkingu.“
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Áhrif langveikinda
á alla fjölskylduna
Verkefni þetta er unnið í áfanganum
HJÚK3FG05 - samfélagshjúkrun og
HJÚK3LOO3 - lokaverkefni sjúkraliðanáms í FB. Rannsóknarspurning mín er að
skoða áhrif langveikinda á fjölskylduna
alla, hvort heldur foreldra, systkini eða aðra.
Þjáningin er andleg sem líkamleg og hef ég
ákveðið að leyfa ykkur að skyggnast örlítið
inn í líf mitt og minnar fjölskyldu og okkar
verkefni að eiga 2 langveik börn, og annað
þeirra með sértæka fælni og mikinn kvíða. Í
verkefninu verður kaflinn um kvíða byggður
á bókinni Ráð handa kvíðnum krökkum,
en að öðru leyti er verkefnið mikið skrifað
um mína reynslu og upplifanir. Ég fékk þá
hugmynd að láta útbúa fræðslu bækling/bók
fyrir börn sem þurfa lyfjabrunn og kynni ég
hér í þessu verkefni hugmynd mína.

Hvað er kvíði?
Að upplifa kvíða einhvern tímann um
ævina er eðlilegt og er það hluti af því
að þroskast og eldast. Kvíði hefur ýmsar
birtingarmyndir, hann getur til dæmis
birst sem hræðsla eða áhyggjur. Þegar átt
er við eðlilega hræðslu eða fælni er átt við
þær aðstæður sem við þekkjum flest, dæmi
um slíkar aðstæður gætu verið myrkfælni,
aðskilnaðarkvíði hjá börnum eða hræðsla
barns við að fara eitt á klósettið vegna ímyndunar um að innbrotsþjófar eða skrímsli mæti
þeim á leið þeirra þangað. Kvíði spyr ekki
að kyni, aldri, búsetu eða greind og sé ekki
vandað til verka getur barn þróað með sér
alvarlegri birtingarmynd kvíða.
Í bókinni Ráð handa kvíðnum krökkum
kemur fram að 1 af hverjum 10 börnum sé
með hamlandi kvíða og að vægari kvíði sjáist
hjá mun fleiri börnum. Kvíði fer að teljast
óeðlilegur ef hann fer að há börnum í daglegu
lífi. Í sumum tilfellum er auðvelt að skilja af
hverju barnið er kvíðið og orsakir augljósar.
Dæmi: barn kvíðir því að fara í skólann því
barnið er lagt í einelti eða barn er myrkfælið
eftir að hafa verið elt heim úr strætó. Í öðrum
tilfellum getur það hins vegar verið erfiðara
að átta sig á því af hverju barnið er hrætt og
kvíðið. Til eru dæmi um að börn ímyndi sér
að foreldri þess lendi í slysi og látist þó svo að

Þórunn Eva Guðbjargar Thapa höfundur
ritgerðarinnar. Leiðbeinandi var Ágústa
Jóhannsdóttir í FB.

barnið hafi aldrei upplifað neitt sem gæti bent
til þess að það gæti komið fyrir.

Algengar birtingarmyndir kvíða
Birtingarmynd kvíða er margvísleg og
kemur fram bæði sem líkamleg einkenni, í
hugsunum sem og hegðun. Dæmi um kvíða
sem er stjórnað af hugsunum barns eru til að
mynda áhyggjur sem barnið hefur af því að
það sjálft, eða nánir fjölskyldumeðlimir lendi
í slysi eða verði fyrir skaða.
Líkamleg áhrif eru þau líffræðilegu áhrif
sem tilheyra svokölluðum bardaga- eða
flóttaviðbrögðum líkamans (e. fight or flight
response), það er, hraður hjartsláttur, örari
öndun og aukin svitamyndun. Við þessi
viðbrögð er algengt að börn finni fyrir líkamlegum einkennum á borð við magaverk,
höfuðverk eða flökurleika. Við slík óþægindi
er eðlilegt að hegðun barns taki breytingum,
eins og J. Stuart Ablon segir svo vel í fyrirlestri

Kvíði fer að teljast óeðlilegur
ef hann fer að há börnum í
daglegu lífi

sínum Rethinking Challenging Kids-Where
there’s a skill there’s a will: „Börn gera vel ef
þau geta ... ef, aftur á móti, eru ekki að gera
vel er eitthvað sem stendur í vegi fyrir því”.
Kvíði gæti því verið einn af þeim þáttum sem
stendur í vegi fyrir því að barn geri eins vel og
það raunverulega getur. Dæmi um hegðun
sem getur átt sér stað hjá börnum með kvíða
er forðun frá aðstæðum, grátköst, óróleiki eða
eirðarleysi.
Í bókinni Ráð handa kvíðnum krökkum eru
nefndar mismunandi birtingamyndir kvíða.
Þær eru eftirfarandi: Sértæk fælni, aðskilnaðarkvíði, almennur kvíði, félagskvíði eða
félagsfælni, árátta og þráhyggja, ofsakvíði og
kvíðaköst, og áfallastreita.
Ekki verður farið ítarlega í hverja birtingarmynd kvíða heldur verður einungis fjallað
nánar um sértæka fælni.

Hvað er sértæk fælni?
Sértæk fælni er skilgreind sem „barn, sem
haldið er sértækri fælni, ... hrætt við tilteknar
aðstæður [til dæmis sprautur eða blóð] eða
eitthvað sérstakt [eins og til dæmis sjúkrahús]
og reynir þá yfirleitt að forðast það sem
óttanum veldur”.

Áhrif langveikinda á líðan og
hegðun
Langvinn veikindi valda öllum miklu
álagi og því ekki óalgengt að kvíði verði það
mikill að erfitt er að skilja á milli hvað er í
raun andleg veikindi og hvað eru líkamaleg
veikindi hjá barni. Stundum er það auðvelt
ef barnið er t.d með augljósa lungnabólgu
sem er greind með blóðprufu og röntgenmynd, en þegar um langveikt barn er að
ræða og taka þarf öll veikindi barns alvarlega getur verið erfitt að segja að ekkert
sé að barninu þegar það kemur inn með
mikinn höfuðverk og mikla kviðverki sem
dæmi. Það er ekki hægt að rengja barnið
um að það sé ekki veikt, en það er heldur
ekkert sem staðfestir að neitt alvarlegt sé að
líkamlega.
Mig langar að segja aðeins frá eigin
reynslu af því að eiga langveikt barn sem
hefur þróað með sér sértæka fælni vegna
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þess álags og upplifana sem við fjölskyldan
höfum gengið í gegnum.
Sjálf á ég strák sem er oft mikið veikur og
upplifir til dæmis kvíða yfir því að fá höfuðverk, hósta eða jafnvel bara hita. Hann fer því
að ímynda sér að hann gæti hugsanlega orðið
meira lasinn og þá þarf hann að fara til læknis,
sem vill mögulega taka blóðprufu og það var
mjög vont síðast og gekk illa, þurfti að stinga
oft, æðin var erfið og leggurinn jafnvel gaf
sig og þurfti að setja nýjan. Lyfin gerðu hann
jafnvel meira veikann áður en honum fór að
líða betur.
Mig langar að fjalla gróflega um hans sögu,
hvernig líf hans og okkar breyttist við að fá
lyfjabrunn. Sonur okkar hefur upplifað margt
slæmt hvað varðar veikindi og upplifun á
sjúkrahúsi alveg frá því að hann fæddist og í
dag er hann 14 ára gamall. Hann sækir lyfjagjafir á sjúkrahús á 3 vikna fresti ásamt því að
fá sprautur heima einu sinni í viku.
Hann er með sértæka fælni fyrir nálastungum, sprautum og blóði. Þegar hann var
lítill voru aldrei notaðir Emla plástrar og hafa
æðar hans alltaf verið erfiðar hvað varðar
uppsetningu æðaleggja. Emla er deyfikrem
sem er notað til að svæfa/deyfa húðina og
leyft að vera á húðinni í ca klukkustund þar
til stunga er gerð. Barnið á þá ekki að finna
sársauka og upplifun barnsins er því betri en
ætla mætti ef Emla væri ekki notað.
Syni okkar var því oft haldið niðri af mér af
beiðni hjúkrunarfræðings og lækni á meðan
hjúkrunarfræðingar og læknar reyndu að
koma fyrir æðalegg hjá honum. Þar sem æðar
hans hafa verið mikið notaðar til blóðtöku og
lyfjagjafar hefur orðið erfiðara með árunum
að koma fyrir æðalegg og því hefur þetta
tekið einstaklega mikið á bæði fyrir mig sem
móður og barnið sjálft.
Um 10 ára aldurinn fór hann að fá
glaðloft sem hjálpaði mikið við uppsetningu æðaleggja, en æðarnar voru orðnar það
slæmar að hann var oft á tíðum að fara með
1-3 æðaleggi í hverri lyfjagjöf. Það er mikið
álag á barn með sértæka fælni að vita að
æðaleggirnir eigi ekki eftir að duga honum
og verkirnir í æðunum í lyfjagjöfunum voru
ekki að hjálpa til. Þessir verkir í æðunum sem
hann kvartaði mikið um var lítið tekið mark
á og honum og okkur foreldrum hans leið
ansi illa hvað okkur fannst lítið vera hlustað
á hann. Það hjálpar upplifun barnsins ekki
og því getur kvíðinn og hræðslan orðið enn
meiri.
Þegar hann var orðinn 12 ára gamall var
ástandið orðið þannig að öll fjölskyldan
var orðin undirlögð af áhyggjum og kvíða.
Vikurnar á milli lyfjagjafa urðu erfiðari og
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þann hluta varðar. En sálfræðilegi þátturinn?
Okkur finnst og fannst honum ekki nægilega
sinnt. Boðið var upp á aðstoð og viðtöl
sálfræðinga sem sonur okkar prófaði en
ekki með nægilega góðum árangri. Því varð
niðurstaðan sú að leita út fyrir spítalann með
ærnum tilkostnaði en ekki góðum árangri.
Ég fór að spyrjast fyrir um lyfjabrunn hjá
læknunum okkar og eftir nokkra mánuði
var ákveðið að setja lyfjabrunn hjá honum.
Á Íslandi er ekki algengt að setja lyfjabrunn
í börn með hans sjúkdómasögu en ákvörðun
var tekin vegna aðstæðna og hversu illa gekk
að koma upp og halda æðaleggjunum hans
eftir að lyfjagjöf var hafin. Sonur okkar var
samþykkur eftir að útskýrt var fyrir honum
hvað lyfjabrunnur var og hvað hann myndi
gera til að hjálpa honum að fá lyfin sín. Þegar
þarna er komið sögu var lyfjabrunnurinn
mest hugsaður sem hvíld fyrir æðarnar hans.

Hvað er lyfjabrunnur?
Mía fær lyfjabrunn, hugmynd Þórunn Eva,
teikning Bergrún Íris Sævarsdóttir.

erfiðari. Líkamlegar kvartanir voru tíðar og
erfitt oft á tíðum að finna út hvað raunverulega var að hrjá hann. Oft komu sýkingar
og líkamleg einkenni sem hægt var að
meðhöndla en þess á milli virtist hann aldrei
alveg ná sér. Mikill grátur. Mikil vanlíðan.
Mikil veikindi.
Við hjónin upplifðum að hegðun hans
breyttist á þann hátt að hann varð barnalegri í
hegðun og framkomu, hann var oft pirraður,
hann naut þess ekki að vera í skólanum þá
daga sem hann komst í skólann og hann
komst lítið í íþróttir. Lyf og hreyfingarleysi
voru farin að hafa mikil áhrif á líkamlega
þyngd hans sem olli því að honum langaði
ekki lengur að fara í sund, hann vildi ekki
fara í heitapott í sumarbústað og því var þetta
orðinn mikill og erfiður vítahringur sem við
öll vorum komin í á þessum tíma. Mín líðan
varð verri og verri, ég átti erfitt með að sinna
því sem ég þurfti gangvart honum sem og
yngri bróður hans, sem varð mjög krefjandi á
þessum tíma. Allt þetta álag þekkja foreldrar
langveikra barna.
Öll hans ævi var búin að fara í það að reyna
að greina hans líkamlega sjúkdóm og var
því vel sinnt af heilbrigðisstarfsfólki hvað

Langvinn veikindi valda
öllum miklu álagi

Lyfjabrunnur (e. port-a-cath) er lítið
hringlótt hylki sem notað er þegar sjúklingar
þurfa reglulegar lyfjagjafir í æð o.fl. Við það
að fá lyfjabrunn losnar sjúklingurinn við
endurteknar nálastungur í bláæð. Lyfjabrunnurinn er oftast úr málmi og komið fyrir
undir húð, vanalega ofarlega á bringunni.
Misjafnt er hvort hann er settur hægra megin
eða vinstra megin. Við hylkið er tengd örmjó
slanga sem þrædd er í stóra bláæð innan
á brjóstveggnum rétt fyrir ofan hjartað. Á
hylkinu er himna úr plastefni sem hægt er að
stinga í gegnum um það bil 2.000 sinnum, en
fer það alveg eftir grófleika nálar hversu oft er
hægt að stinga í hann. Lyfjabrunnar geta vel
dugað í nokkur ár.
Þegar settur er upp lyfjabrunnur þarf það
að gerast í svæfingu á skurðstofu. Gerður
er 4-5 cm langur skurður, stungið er í bláæð
og slangan þrædd inn og staðsett í röntgenskyggingu. Í aðgerðinni er búinn til lítill vasi
undir húðinni þar sem lyfjabrunninum er svo
komið fyrir í. Að lokinni aðgerð sem tekur
vanalega um hálfa klukkustund er stundum
tekin röntgenmynd. Er það gert á leiðinni frá
vöknun og aftur uppá deild. Eftir aðgerðina
má búast við eymslum á skurðsvæðinu allt
upp í viku. Flestir þurfa á verkjalyfjum að
halda fyrsta sólarhringinn og sumir jafnlvel
lengur.
Mikilvægt er að hafa samband við lækni
ef vart verður við eftirtalin einkenni fyrstu
dagana eftir aðgerð: hiti og kuldahrollur,
andþyngsli og brjóstverkur, bólga í hálsi,
blæðing frá skurðsári, bólga í kringum
skurðsár og á handlegg þeim megin sem
lyfjabrunnur er settur upp. Sömu nál má
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Mía og afi eiga einstakt samband og á þessu tiltekna augnabliki fann Mía sig knúna til að tala um lyfjabrunninn sinn við afa. Teikning: Bergrún Íris
Sævarsdóttir.

hafa í lyfjabrunninum í 7-10 daga. Hægt er
að gefa öll lyf, vökva, næringu og blóðhluta
í lyfjabrunnin ásamt því að nota hann til
blóðsýnatöku. Skola þarf lyfjabrunnin eftir
notkun með saltvatni og blóþynningarefni
sem kallast heparin til að koma í veg fyrir
blóðstorknun í honum. Þegar lyfjabrunnur
hættir að vera nýtanlegur er hann fjarlægður
í svæfingu.

notaður til að auðvelda upplifun barnsins
bæði þegar það þarf á rannsóknum að halda
og þegar þau þurfa lyfin sín.
Það er ekki áhættulaust að fá lyfjabrunn,
ákveðin sýkingarhætta er fyrir hendi sem og
blóðtappamyndun. Því er lyfjabrunnur ekki
settur í sjúkling nema full nauðsyn beri til
og ákvörðun er í höndum læknis, hjúkrunarfræðings og foreldrum barnsins.

Af hverju fá langveik börn Hvernig getur lyfjabrunnur haft
lyfjabrunn?
góð andleg og líkamleg áhrif á
Það eru margar ástæður fyrir því að barnið?
börn fá lyfjabrunn. Börn sem greinast með
meltingarsjúkdóma fá stundum lyfjabrunn
til að gefa næringu og járn sem dæmi í
gegnum lyfjabrunn ásamt því að fá hnapp
til að gefa næringu. Börn með Cystic Fibrosis
fá mörg hver lyfjabrunn ásamt börnum með
hjartastjúkdóma. Börn sem greinast með
krabbamein fá öll lyfjabrunn. Þau þurfa mikið
af lyfjum, margar blóðprufur og er lyfjabrunnurinn settur í til að auðvelda þeim allt
ferlið bæði andlega og líkamlega.
Þegar börn eru með lyfjabrunn fer lyfið
inn í stóra æð en ef þau eru með æðalegg þá
eiga lyfin það til að erta æðarnar þar sem þær
eru mun þrengri og minni en sú sem lyfjabrunnurinn tengist í. Æðarnar þreytast og
verður æ erfiðara með tímanum að setja upp
æðaleggi. Ákvörðun um lyfjabrunn er tekin
þegar ljóst er að oft þarf að stinga í bláæðar
vegna lyfjagjafa og er lyfjabrunnurinn

Hér get ég einungis sagt okkar hlið en ég
hef lesið mikið um upplifun annara foreldra,
eftir að sonur okkur fékk lyfjabrunn, sem líkir
til okkar upplifunar.
Ástand sonar okkar var orðið ansi slæmt
bæði andlega og líkamlega þegar ákvörðun
var tekin um að setja upp lyfjabrunn. Það
sem hins vegar kom okkur foreldrunum
hvað mest á óvart var að með hverri lyfjagjöf
eftir aðgerðina fór allt að verða auðveldara.
Eftir nokkrar lyfjagjafir með lyfjabrunn var
gasið tekið út, sem hafði hjálpað honum
mikið þegar settir voru upp æðaleggir, hann
var mjög sáttur við það og var það stórt og

Hann er með sértæka fælni
fyrir nálastungum,
sprautum og blóði

mikið skref fyrir hann framávið. Hann er
meira að segja í dag kominn það langt að
fleiri hjúkrunarfræðingar en hans eigin mega
orðið setja upp og taka niður nálina sem
tengist í brunninn. Hjúkrunarfræðingurinn
hrósaði honum fyrir að vera orðin sá allra
duglegasti á deildinni, frá því að vera barnið
sem átti hvað erfiðast með þetta allt saman.
Þetta hrós var svo verðskuldað og brosið
sem kom á drenginn var það sem bræddi
mömmu hjartað og varð kveikjan að því að
mig langaði að gera þetta verkefni. Á þessu
augnabliki sá ég að við höfðum tekið rétta
ákvöðrun með að taka skrefið að setja upp
lyfjabrunn hjá honum.
Eftir að lyfjagjafirnar fóru að verða
auðveldari þá fór allt að verða auðveldara.
Heimilislífið breyttist til hins betra. Litli
bróðir hans var ekki eins kvíðinn og helst það
algjörlega í hendur við það hvað kvíðinn hjá
eldri syni okkar minnkaði mikið. Við vorum
ekki í stappi við hann í þessar 3 vikur á milli
gjafa sem við vorum ávallt. Hann naut sín
orðið betur í skólanum, íþróttum eftir skóla
og því sem hann tók sér fyrir hendur. Það var
auðveldara að undirbúa hann fyrir lyfjagjafir
og öll hegðun hans breyttist. Þessi barnslega
hegðun hefur horfið, hann hefur þroskast svo
mikið andlega eftir að fá lyfjabrunn og er allt
annar drengur í dag.
Það sem við sjáum hvað mestan mun á er
að þessi erfiðu óútreiknanlegu veikindi hafa
minnkað mikið. Þessi stanslausi magaverkur,
SJÚKRALIÐINN OKTÓBER 2019 23

RITGERÐIR SJÚKRALIÐANEMA

höfuðverkur og grátur er nánast horfin.
Kemur annað slagið og er það fullkomlega
eðilegt miðað við hans veikindi, en ekki á
hverjum degi. Þegar hann veikist þá er lengd
veikindanna svo miklu styttri en áður og
tengjum við það beint við að kvíðinn hans
hefur minnkað umtalsvert. Hann hefur ekki
áhyggjur af því að þurfa blóðprufu eða aðrar
rannsóknir og er orðið mjög auðvelt að tala
við hann um hans veikindi því hann er hættur
að flýja umræður og vill orðið fræðast meira
um sinn sjúkdóm og sína líðan.
Við áttuðum okkur ekki fyrr en eftir á hvað
kvíðinn hans í öll þessi ár var orðinn svakalega mikill, hann var orðinn það mikill að
líkaminn var farinn að gera viðvart. Líkamlegu einkennin voru það mikil að við vissum
ekki að þetta var ekki alltaf sjúkdómurinn
hans að banka uppá. Kvíðinn var farinn að
stjórna allri fjölskyldunni og þá sérstaklega
honum sjálfum og mér, ég var algjörlega föst
heima með barnið og sjálf orðin verulega
einangruð og þung andlega og mikið kvíðin.
Það er auðvitað heljarinnar mál að fara í
inngrip sem lyfjabrunnur er. Það er ávallt
áhætta. En eftir að hafa upplifað hversu mikið
lyfjabrunnurinn breytti lífi okkar hef ég aldrei
séð eftir því að biðja um hann. Við eigum
ennþá langveikt barn. En við eigum langveikt
barn sem er farið að líða svo miklu betur
andlega að þegar hann veikist er auðveldara
að tækla verkefnin sem honum eru gefin.
„Lífið er ekki það sem það á að vera heldur
það sem það raunverulega er. Það hvernig þú
bregst við því er það sem skiptir öllu máli.“
-Virginia Satir.
Við sem fjölskylda ákváðum strax að við
myndum reyna allt hvað við gætum til að ala
börnin okkar upp við eins eðlilegar aðstæður
og mögulegt væri. Lyfjabrunnurinn var okkar
litla leyndarmál að því að auðvelda okkar
barni það mikla verkefni sem hann fékk í
lífinu og mun ég ávallt taka sömu ákvörðun
fyrir yngra barnið okkar sem er með sama
sjúkdóm, í sömu lyfjagjöfum ef til þess kemur
að við stöndum frammi fyrir þeim áskorunum að hans æðar fara að „stríða” honum.
Hins vegar eru þeir bræður ansi ólíkir einstaklingar og hefur sá yngri ekki upplifað það
sama og bróðir sinn. Hann hefur farið mun
„auðveldara” í gegnum sín veikindi og er ekki
með sértæka fælni gagnvart neinu. Til að sýna
ykkur hversu ólíkir þeir eru þá er hér smá
dæmisaga fyrir ykkur þegar litli strumpur fór
í sína fyrstu lyfjagjöf. Ykkur til fróðleiks þurfti
ég að nota allt mitt vald til að tosa þann eldri
undan sjúkrarúmum þegar hann fór í sínar
lyfjagjafir á sama aldri og þurfti allt uppí 3-4
til að halda honum niðri, þetta þurfti sá yngri
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Mía elskar að lesa og finna ró. Bergrún Íris Sævarsdóttir teiknaði.

aldrei að upplifa því þá var Emla og hlátursgasið komið inn í þá rútínu sem notuð er til að
auðvelda börnunum þetta verkefni.

Dæmisaga
Hann mætti galvaskur í sína fyrstu gjöf
þá rétt orðin 6 ára gamall. Hann var búinn
að monta sig í bak og fyrir við alla sem hann
þekkti að hann væri að fara í lyfjagjöf eins og
bróðir sinn. Hann lagðist á bekkinn, tilbúinn,
lét vita að hann væri ekkert hræddur en samt
smá smeikur. Hann brosti út að eyrum allan
tímann sem það tók að setja upp æðalegg,
taka blóðprufu, taka blóðþrýsting, hæða og
þyngdarmæla og svo loks fékk hann lyfið.
Hann var loksins orðinn jafn flottur á því og
bróðir hans (á meðan var sá eldri grátandi yfir
því að litli bróðir skyldi þurfa að upplifa það
sem hann væri búinn að upplifa alla sína ævi).
Út úr skoðunarherbergi A á dagdeild Barnaspítalans gekk hann með lyfin sín í glerflösku
á stórri stöng og montaði sig allan þennan
dag, við alla sem hann sá með orðunum
„sjáðu mig, ég er svo flottur í lyfjagjöf eins

Kvíðinn var farinn að
stjórna allri fjölskyldunni

og bróðir minn”. Bros kom á starfsfólkið og
fannst þeim ansi gaman að sjá barn vera svona
líka spennt að vera á spítala, með æðalegg og
lyf í eftirdragi.
Tengslamyndun er mjög mikilvæg og
veit ég að tengslamyndun sona minna er
algjörlega einstök, þennan dag komst hún
samt skrefi lengra þar sem núna geta þeir
stutt hvorn anna í þeim verkefnum sem þeir
fengu úthlutað. Það er erfitt að ala upp barn
sem finnst að enginn skilji sig, en þarna fá
þeir þann stuðning sem þeir þurfa í hvor
öðrum þangað til þeir verða eldri og þurfa
annan og öðruvísi stuðning. Sem móðir er
ótrúlega sárt að börnin séu veik, en ég fann
samt fyrir smá létti að loksins gat hann rætt
um þessi mál við bróðir sinn, loks fann hann
einhvern til að samsama sig við, loks gat
hann verið fyrirmynd einhvers og miðlað
sinni reynslu til einhvers og hversu fallegt
er það að það er litli bróðir þinn.
Við höfum aldrei einblínt á það slæma
bara það góða við veikindi sona okkar.
Við höfum reynt að finna þeirra styrkleika
í persónuleika þeirra sem hjálpar þeim í
gegnum þennan raunveruleika sem þeir
eiga. Veikindin eru ekki það sem gerir þá
að þeim sem þeir eru og verða í framtíðinni,
en þau hjálpa til við að móta þá einstaklinga
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sem þeir eru og munu verða í framtíðinni og
erum við að kenna þeim að þeir geta notað
það allt saman til góðs og notað reynslu sína
til að verða betri einstaklingar í þjóðfélaginu.
Ef ég svara spurningunni „hvernig getur
lyfjabrunnur haft góð andleg og líkamleg
áhrif á barnið?” er svarið einfalt: Við
fengum barnið okkar til baka. Við fengum líf
okkar allra tilbaka á svo margan jákvæðan
hátt. Við sjáum núna barnið okkar þroskast
og njóta þess að vera til í stað þess að vera
heima inní herbergi að þjást líkamlega og
andlega af vanlíðan vegna mikils kvíða
sem varð til þess að hans sjúkdómur var
mun virkari en hann er núna. Við hjálpuðum barninu okkar á allt annan hátt en við
nokkurn tímann gerðum okkur grein fyrir
með hjálp læknanna okkar. Við hjálpuðum
yngra barninu okkar einnig því hann hefur
ekki eins miklar áhyggjur af bróðir sínum
núna. Hann er ekki alltaf stressaður og
kvíðinn yfir því hvað er hrjá bróðir hans. Líf
okkar sem fjölskylda breyttist svo mikið. Ég
fór í skóla, lærði sjúkraliðann og það hefur
algjörlega tekið mikið á með 2 langveik
börn, en á sama tíma hefði ég aldrei getað
þetta nema fyrir það eitt að barnið fékk hjálp
með sín líkamlegu og andlegu veikindi með
hjálp lyfjabrunns. Hvern hefði grunað að
lyfjabrunnur gæti gert allt það góða sem
hann hefur gert okkar barni.

Hugmynd mín að fræðslu fyrir
börn sem fá lyfjabrunn.
Upplifun mín er að lítið sé til um fræðslu
fyrir foreldra eða börn ef barn þarf að fá lyfjabrunn. Hugmynd mín er að útbúa bækling/
bók handa einstaklingum og aðstandendum
þeirra sem þurfa á lyfjabrunni að halda. Fram
kæmu upplýsingar um hvernig lyfjabrunnur
virkar og annað sem vert er að vita, til undirbúnings fyrir aðgerðina.
Mía er 7 ára gömul stelpa, hún er ný búin
að missa tönn. Mía er ótrúlega skemmtileg
og elskar að hafa gaman. Hún er hinsvegar
orðin veik og þarf að fara í aðgerð til þess að
fá lyfjabrunn. Í bæklingnum/bókinni er Mía
að segja sína sögu af ferlinu og á sama tíma
að hugreysta þann aðila sem er á leið í sama
ferli og hún er búin að vera í. Í bæklingnum/
bókinni er einnig farið í gegnum hvernig
æðaleggur er settur upp í lyfjabrunninn frá
upphafi til enda ásamt því hversu gott það
er fyrir Míu að hafa alltaf einhvern sem hún
treystir hjá sér og passar uppá að henni líði
vel með það sem er að gerast.
Hugmyndin er á frumstigi, en Mía er klár
í slaginn og miðað við myndina af henni er
hún búin að tækla allt það erfiða sem búið er

Langveik börn þurfa oft að leita til Barnaspítalans.

að leggja fyrir hana. Hugmyndin er því komin
aðeins á veg og væri draumur að láta þessa
hugmynd verða að veruleika. Bæklingur sem
þessi hjálpar bæði heilbrigðisstarfsfólki að
koma upplýsingum áleiðis ásamt því að róa
foreldra og börn sem eru að upplifa jafnvel
eitt erfiðasta tímabil líf síns. Lyfjabrunnur er
ekki settur upp hjá barni nema séð sé fram
á langvarandi lyfjameðferð eða langvarandi
tímabil þar sem barnið þarf oft að láta setja
upp æðaleggi. Því er mér það hugleikið eftir
að hafa upplifað sjálf þessa raun með mínu
barni að koma þessari hugmynd minni í
framkvæmd með hjálp fagaðila á Barnaspítala Hringsins og Bergrúnu Írisi teiknara, en
hún á heiðurinn af Míu með mér.

leitað til ákveðins grunnteymis sem tæki svo
við barninu og fjölskyldu þess. Sumar fjölskyldur þurfa meiri stuðning og aðhald en
aðrar fjölskyldur og væri það því bara metið.
Andlega og líkamleg heilsa er mjög mikilvæg
og ef annað er vanrækt þá gefur það auga leið
að jafnvægi andlegrar og líkamlegrar heilsu
verður ekki gott. Jafnvægi þarf að finnast á
milli andlegrar og líkamlegra heilsu til þess
að við náum að lifa sem bestu lífi. Með því
að huga betur að t.d börnum með líkamlega sjúkdóma þurfum við að huga betur að
andlegri heilsu þeirra og fjölskydum þeirra.
Eins er ef andleg heilsa foreldra þeirra er ekki
góð geta þau ekki gefið börnum sínum þá
umönnun sem þau eiga skilið að fá.

Lokaorð

Heimildaskrá

Fyrir mitt leyti eiga öll langveik börn og
fjölskyldur þeirra að eiga rétt á samtalsmeðferð samhliða lyfjameðferð alveg sama í
hvaða formi sú lyfjagjöf er. Börn þurfa að
fá að tjá sig og foreldrar líka og þá er utanaðkomandi aðili það sem þarf að mér finnst.
Læknir og hjúkrunarfræðingur barnsins á
ekki að koma þarna að, og eiga þau að geta
rætt það sem brennur á þeim og sama á við
um fjölskyldur þessara barna. Sum börn eiga
heima í teymum innan Barnaspítala Hringsins en önnur ekki. Það eru þessi börn sem eiga
hvergi heima sem þarf að sinna.
Fyrir mitt leyti ætti að setja saman teymi
fyrir börn með sjaldgæfa sjúkdóma. Teymið
gæti verið þannig að læknar barnsins sem
eru oft fleiri en einn og fleiri en tveir gætu
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Það eru þessi börn sem eiga
hvergi heima sem þarf
að sinna.
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Snemmíhlutun
eftir fyrsta geðrof
Í þessari ritgerð verður fjallað um
geðklofa og helstu einkenni sjúkdómsins sem skiptast í þrjá flokka. Fjallað
verður um helstu meðferðarmöguleika,
bæði lyfja- og sálfélagslegar meðferðir.
Þá er meðferðaraðferðin snemmíhlutun
sérstaklega skoðuð og hvaða áhrif hún
hefur á framtíðahorfur einstaklinga sem
greinst hafa með geðklofa. Að lokum
verður farið yfir niðurstöður nýlegrar
norskrar rannsóknar sem fjallar um
snemmíhlutun og batahorfur einstaklinga
sem greinst hafa með geðklofa.
Geðklofi er oft langvinnur og hamlandi
sjúkdómur í heila. Samkvæmt Íslenskri
erfðagreiningu er algengi geðklofa á Íslandi
frá 0,6% uppí 1% og herjar á bæði kynin.
Þar kemur fram að algengt er að karlmenn
fái greiningu í kringum tvítugt á meðan
konur eru að greinast seinna á lífsskeiðinu
eða nær þrítugu.
Geðklofi getur orsakað ofskynjanir, ranghugmyndir og óreiðu í hugsun sem hefur
áhrif á líðan, hugsun og hegðun. Geðklofi
hefur fimm undirflokka en þeir eru;
ofsóknargeðklofi (paranoid schizophrenia),
óreiðugeðklofi (disorganized schizophrenia),
stjarfageðklofi (catatonic schizophrenia),
ósundurgreindur geðklofi (undifferentaited
schizophrenia) og geðklofahreytur (residual
schizophrenia). Einstaklingurinn fær sjúkdómsgreininguna með undirflokki eftir því
hvaða einkenni hann upplifir hverju sinni og
getur hann flokkast með fleiri en eina undirtegund á sjúkdómsferlinum.
Þó að ekki hafi enn fundist lækning við
sjúkdómnum eru til meðferðarúrræði sem
minnka einkennin svo það er mögulegt
fyrir einstaklingin að lifa nokkuð eðlilegu
lífi. Þegar sjúkdómurinn er virkur og
einstaklingurinn fer í geðrof getur sjúkdómurinn einkennst af tímabilum þar sem
einstaklingurinn er ófær um að greina á
milli raunverulegrar og óraunverulegrar
reynslu. Eins og með marga sjúkdóma
getur alvarleiki, lengd og tíðni einkenna
verið breytileg. Hinsvegar minnkar tíðni
alvarlegra geðrænna einkenna oftast þegar
líður á ævi einstaklinga með geðklofa.
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geta þó ávallt verið til staðar. Einkennin
eru flokkuð í þrjá flokka: jákvæð einkenni,
neikvæð einkenni og hugræn einkenni.

Jákvæð einkenni
Jákvæðu einkennin eru hegðun og
upplifun sem einstaklingurinn myndi ekki
upplifa væri hann ekki með geðklofa. Þegar
talað er um jákvæð einkenni sjúkdómsins
er verið að tala um geðrofseinkenni eins og
ranghugmyndir, ofskynjanir, hugsana- og
hreyfiraskanir. Með öðrum orðum getum
við sagt að jákvæð einkenni er allt það
sem bætist við eðlilega hegðun, skynjun og
hugsanir.

Neikvæð einkenni
Elín Klara Jónsdóttir höfundur ritgerðarinnar.

Einkenni
Fyrstu merkin um geðklofa eru breytingar
á hegðun sem kemur fram í þunglyndi
og kvíða með hægfara versnun áður en
geðrofseinkenni koma skyndilega fram og
eru mjög áberandi í sjúkdómsmyndinni.
Með geðrofi fara oft önnur einkenni saman
eða fylgja í kjölfarið, til dæmis félagsleg
einangrun eða hlédrægni, hugsanatruflanir
sem sjást á ruglingslegu tali og undarlegu
látbragði. Á lífsskeiði einstaklingsins geta
einkenni verið mismunandi eftir tegund og
alvarleika, með tímabilum þar sem einkenni
versna eða fara í „dvala“, sum einkenni

Höfundurinn
Elín Klara Jónsdóttir samdi
þessa útskriftarritgerð á
sjúkraliðabraut í Fjölbrautaskólanum við Ármúla. Leiðbeinandi hennar var Guðrún
Hildur Ragnarsdóttir kennslustjóri sjúkraliðabrautar FÁ.

Ef jákvæð einkenni er það sem við
bætum við eðlilega hegðun þá eru
neikvæð einkenni það sem vantar upp á.
Einkennandi fyrir neikvæð einkenni eru:
minni tilfinningaleg svörun, hvatning, tal
og hreyfingar, skortur á frumkvæði, minni
félagsleg tengsl og sinnuleysi. Mjög algengt
neikvætt einkenni er þegar að einstaklingur
hættir að gæta að persónulegu hreinlæti og
hreinlæti í umhverfi sínu. Erfitt er að koma
auga á þessi einkenni sérstaklega á meðal
unglinga. Einnig geta sum af þessum
einkennum átt við um þunglyndi.

Hugræn einkenni
Hugræn
einkenni
geðklofa
hafa
með það að gera hvernig einstaklingur
hugsar. Þó að einkennin séu ekki notuð
til að greina sjúkdóminn eru þau nokkuð
algeng. Dæmi um hugræn einkenni eru
erfiðleikar með að viðhalda einbeitingu,
vandamál með vinnsluminni, erfiðleikar
með að skipuleggja og framkvæma eftir
áætlunum. Skortur á innsæi er eitt af
hugrænum einkennum sem getur þýtt að
ástvinir eða ummönnunaraðilar þurfa að
fylgjast vel með því að einstaklingurinn
viðhaldi meðferð sinni til að hafa stjórn á
einkennunum. Þessi einkenni geta verið
einstaklingnum mjög erfið og valdið miklu
uppnámi og streitu.
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Meðferðar möguleikar
Eins og hefur komið fram er þessi sjúkdómur flókinn og einkennin margvísleg og
mörg þeirra erfið að eiga við. Þar sem ekki
er allt vitað um að orsakir sjúkdómsins,
snúast meðferðir aðallega um það að draga
úr einkennum.
Helstu meðferðarmöguleikarnir eru
lyfjagjöf og ýmsar útgáfur af sálfélagslegum meðferðum. Jafnvel með hinni
,,fullkomnu“ lyfjameðferð er tíðni bakslaga
há fyrsta árið. Þar fyrir utan er virkur bati
stórkostleg áskorun. Með virkum bata er
átt við félagsleg tengsl og þá hæfni að vera
félagslegur, eignast vini, klára skóla eða
mæta í vinnu. Sjúkdómurinn heldur áfram
að vera hamlandi og erfiður fyrir einstaklinginn og fjölskyldur þeirra vegna þess að
þrátt fyrir að einkenni séu væg eða ekki til
staðar þá þýðir það ekki að það hafi orðið
framfarir í virkum bata. Til að ná betri
árangri á báðum sviðum er því mikilvægt
að þróa meðferðaraðferðir til viðbótar
lyfjameðferð.

Lyfjameðferð
Fyrsta geðrofslyfið Chlorpromazine var
kynnt árið 1954 og á eftir fylgdu nokkur
svipuð lyf. Geðrofslyf eru flokkuð í tvo
flokka: hefðbundin geðrofslyf (conventional
antipsychotic) og geðrofslyf af annarri
kynslóð (atypical antipchychotic). Báðir
flokkar lyfja hafa minnkað einkennin á
öruggan hátt bæði í bráðum og langvinnum
stigum geðklofa.
Hefðbundnu geðrofslyfin ollu mikilli
breytingu þegar þau komu á markaðinn,
sjúklingar gátu útskrifast af sjúkrahúsum
og stofnunum. En fyrst og fremst gátu
þeir haft stjórn á jákvæðu einkennum eins
og ranghugmyndum og ofskynjunum.
Einstaklingar sem taka inn geðrofslyf af
annarri kynslóð finna minna fyrir aukaverkunum eins og líkamsstirðleika og
ósjálfráðum krömpum. Rannsóknir benda
til að annarrar kynslóðar lyfin hafi þó
nokkra kosti umfram hefðbundnu lyfin,
þar á meðal að fleiri einstaklingar svara
þeim, þau gefa aukin lífsgæði og draga úr
sjálfsvígstíðni. Vegna þess hversu illa það
hefur gengið að nota einungis geðrofslyf til
að slá á öll einkenni geðklofa hafa önnur lyf
verið notuð samhliða til að bæta meðferð.

Hugræn atferlismeðferð (HAM)
Hugræn atferlismeðferð eða HAM
er samtalsmeðferð sem gengur út á að
breyta atferli, bæði hugsun og hegðun
þeirra sem notast við hana. Hún byggir á

Bygging geðsviðs Landspítalans við Klepp.

þeim forsendum að það séu tengsl á milli
hugsana, tilfinninga og hegðunar.
HAM hefur fyrst og fremst verið notuð
til að meðhöndla kvíða og þunglyndi en
hefur á undanförnum árum verið aðlöguð
til að meðhöndla geðrof. Meðferðin hefur
öðlast þá viðurkenningu að vera talin sem
skilvirk meðferð við geðklofa.
Þeir þættir sem HAM meðferð leggur
áherslu á eru:
• Finna tengsl á milli hugsana, tilfinninga og hegðunar með tilliti til fyrri eða
núverandi einkenna og virkni og gera
einstaklingnum grein fyrir þeim.
• Draga úr streitu.
• Efla virkni.
• Efla bjargráð gagnvart einkennum.
• Aðstoða einstaklinginn í að fylgjast með
eigin hugsun, tilfinningum og hegðun
gagnvart sjúkdómseinkennunum.
• Kenna einstaklingi að endurmeta
trú sína og rök tengdum einkennum
sínum.
HAM aðferðir hafa verið notaðar til að
takast á við þætti eins og þátttöku í félagsog atvinnulífi, aðlögunarhæfni, kvíða og/
eða þunglyndi, minnka líkur á bakslögum
og fækka einkennum. Rannsóknir hafa sýnt
fram á að hugræn atferlismeðferð er frábær
viðbót við lyfjameðferð til að minnka
einkenni, fækka bakslögum, og mögulega
auka lífsgæði í heild sinni. Rannsóknir hafa
sýnt fram á að lyfjameðferð samhliða HAM
meðferð er öflug meðferð gegn geðklofa.
Þrátt fyrir að einstaklingur með geðklofa

Geðklofi er oft langvinnur og
hamlandi sjúkdómur í heila

sé laus við geðrænu einkennin eða jákvæðu
einkennin þá er líklegt að hann eigi erfitt
með aðra þætti. Þætti eins og mannleg
samskipti, að stofna til og viðhalda
sambandi við aðra og að hugsa um sjálfan
sig. Sálfélagsleg meðferðarform hafa borið
betri árangur á þessa þætti en einungis
lyfjameðferð og er HAM meðferðin ein af
þessum meðferðum.

Félagsfærniþjálfun
Auk klínískra einkenna felur greining á
geðklofa í sér skerðingu á virkni í mikilvægum sálfélagslegum þáttum svo sem
vinnufærni, sjálfstæði og félagslegri virkni.
Félagsfærni vísar til getu einstaklingsins
til að leysa hversdagsleg vandamál og ná
settum markmiðum. Í rannsókn Brown og
Munford kom í ljós að félagsfærniþjálfun
saman við hefðbundna meðferð bætti
félagslega færni sjúklinga, jók sjálfstraust
þeirra og dró úr þunglyndiseinkennum.
Samkvæmt Kopelowicz og Liberman felur
alþjóðleg viðurkennd skilgreining á bata í
sér sjálfstæða búsetu og virkni í atvinnuog félagslífi í stað þess að bati þýði aðeins
að einstaklingur sé án geðrænna einkenna.
Samkvæmt fræðingunum Brüne, Abdel-Hamid, Lehmkämper og Sonntag er besta
spáin fyrir slakri félagsfærni hjá einstaklingum með geðklofa sú vanhæfni til að
meta andlega stöðu sjálf síns og annarra.
Til að byrja félagsfærniþjálfunina
er félagsfærni einstaklingsins metin á
nákvæman hátt, þjálfunin fer annaðhvort
fram í einstaklingstímum eða hóptímum.
Í þjálfuninni er notast við jákvæðar styrkingar, markmiðasetningu, herminám,
hlutverkaleik og endurgjöf. Til að byrja
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með er unnið í litlum félagslegum verkefnum, eins og að bregðast við félagslegum
merkjum eins og svipbrigðum eða líkamstjáningu. Smám saman er flóknari hegðun
æfð eins og að eiga innihaldsrík samskipti
við annan einstakling. Sú félagsfærni og
hegðun sem er að venju talin vera mikilvægust og eru metin til að ákveða hvaða
aðferð á að nota er:
• Hegðun sem við sýnum - hvernig
við tölum, tíðni og taktur í röddinni,
líkamleg tjáskipti t.d. handahreyfingar
og að virða persónulegt rými annarra.
• Viðbragðs hegðun - hvernig við bregðumst við hegðun annarra, greina
tilfinningar annarra og túlka þeirra
hegðun og hvernig einstaklingar
bregðast við út frá því.
• Gagnvirk hegðun – viðeigandi
viðbrögð á viðeigandi tíma, styrkja
samtalið með að sýna þátttöku í
samræðum.
• Hegðun háð aðstæðum – þekking
á menningarlegum þáttum og sérstökum viðfangsefnum sem aðeins
skiljast í samhengi.
Þó það séu til mismunandi meðferðaraðferðir hannaðar eftir því hvað hentar
hverjum og einum skjólstæðingi þá innihalda þær flestar svipaðar huglægar
hegðunaraðferðir. Þær eru eins og tekið var
fram hér fyrir ofan: jákvæð styrking, markmiðasetning, herminám, hlutverkaleikur
og endurgjöf. Meðferðirnar eru oft frekar
kerfisbundnar og skipulagðar til að
auðvelda félagsfærniþjálfunina og þróa þá
færni sem hver sjúklingur þarf.

Fjölskylduinngrip
Í flestum tilfellum flytja einstaklingar
heim til fjölskyldu sinna þegar þeir
útskrifast af stofnunum. Nauðsynlegt er
að upplýsa fjölskylduna vel um sjúkdóminn til þess að hún skilji erfiðleikana og
vandamálin sem honum fylgja. Einnig er
þýðingarmikið að fjölskyldan læri að draga
úr hættu á frekari köstum, til dæmis með
því að fylgjast með því að lyf séu tekin í
réttu magni á réttum tíma. Þá þarf að kynna
fyrir fjölskyldu hvaða aðstoð er fáanleg
á meðan einstaklingurinn er að aðlagast
umhverfinu utan sjúkrahússins á nýjan
leik. Í fjölskyldufræðslu eru kenndar ýmsar
aðferðir sem auðvelda fjölskyldunni að
takast á við sjúkdóminn og bæta jafnt batahorfur einstaklingsins og almenna vellíðan
fjölskyldunnar.
Forsendur fjölskylduinngrips er yfirleitt þær sömu og þær eru eftirfarandi:
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Geðdeild Landspítalans við Hringbraut.

Veita sjúklingi og fjölskyldu hans fræðslu
um líffræðilegt eðli sjúkdómsins og helstu
meðferðir sem standa til boða. Fjölskylda
er skilgreind sem bandamenn og stuðningsfólk og er hvatt til að forðast neikvæðar
tilfinningar og sektarkennd. Þessar
neikvæðu tilfinningar geta valdið streitu
bæði fyrir einstaklinginn og aðstandendur. Sérstök fræðslumiðstöð er sett af
stað í byrjun meðferðar, þar eru haldnir
reglulegir fundir með nánustu aðstandendum. Fagaðilar halda fræðsluna og veita
stuðning en oft eru það aðrar fjölskyldur
sem eru í sömu aðstöðu sem veita mikinn
stuðning.
Fjölskylduinngrip er hugsað sem
langtíma meðferð eða í það minnsta tvö
ár. Lagt er uppúr því að bæta samskipti á
milli einstaklings og fjölskyldumeðlima,
en rannsóknir hafa sýnt fram á að þættir
eins og fjandsemi eða of mikil afskiptasemi tengist hærri tíðni endurinnlagna, þá
líklegast tengt streitu. En ef það er aftur á
móti hlýja og kærleikur á milli fjölskyldu
og einstaklings er það tengt góðum árangri.
Þetta er ekki meðferð sem stendur ein og
sér heldur er hún hluti af heildar meðferð
og er notuð með lyfjagjöf og öðrum
klínískum meðferðum. Tilgangurinn með
fjölskylduinngripi er að fræða nánustu
aðstandendur um sjúkdóminn og hvernig
er best að bregðast við oft á tíðum óeðlilegri
hegðun sem fylgir honum.

Jafnvel með hinni ,,fullkomnu“ lyfjameðferð er tíðni
bakslaga há fyrsta árið

Snemmíhlutun
Geðsjúkdómar eru því miður sjúkdómar
unga fólksins, einstaklingar eru að veikjast
á mikilvægum tímum í lífi sínu. Um 75%
einstaklinga er að greinast með sjúkdóminn fyrir 25 ára aldur. Á þessum tíma eru
flestir að taka ákvarðanir um hvaða stefnu
þeir ætla að taka í lífinu, hvað þeir ætla að
gera, hvernig og með hverjum. Óhætt er því
að segja að afleiðingar þessa sjúkdóms geta
orðið afdrifaríkar þar sem einstaklingurinn
dettur úr námi og vinnu, missir tengslin við
vini og fjölskyldu og einangrast að lokum.
Vitað er í dag að hægt er að hafa áhrif á
gang sjúkdómsins og horfur til skemmri og
lengri tíma. Það er gert með því að grípa
snemma inní með öflugri og sérhæfðari
meðferð, meðferð sem kölluð er snemmíhlutun. Snemmíhlutun er sérhæfð meðferð
þar sem þverfagleg teymisvinna fagaðila á
ýmsum sviðum innan heilbrigðiskerfisins
kemur saman og veitir inngrip í sjúkdóminn á meðan hann er á byrjunarstigum.
Áframhaldandi meðferð og eftirfylgni
eftir að fyrsta geðrof hefur átt sér stað. Þeir
sem veita þessa þjónustu eru geðlæknar,
geðhjúkrunarfræðingar, iðjuþjálfar og
annað heilbrigðisstarfsfólk með sérhæfingu
á geðsviði.
Tilgangurinn með snemmgreiningu er
að hefja meðferð sem fyrst til að draga úr
framgangi sjúkdómsins. Með snemmgreiningu er sjúkdómurinn ómeðhöndlaður í
sem stystan tíma og einstaklingnum er
hjálpað á forstigi sjúkdómsins. Meðferðartíminn í snemmíhlutun er yfirleitt tvö til
þrjú ár. Meðferðin er samblanda af lyfjameðferð, fjölskylduinngripi, stuðningi og
sérstakri ráðgjöf og aðstoð við atvinnuleit
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eða val á námi. Rannsóknir á snemmíhlutun sýna í auknum mæli árangur á
ýmsum sviðum t.d. ná einkenni ekki að
verða jafn alvarleg, tíðni bakfalla fækkar,
þátttaka í skóla og vinnu er meiri og dánartíðni er lægri. Sjúkdómshorfur eru mun
verri eftir því sem einstaklingurinn fær að
vera lengur í geðrofsástandi án þess að fá
lyfjameðferð. Minni líkur eru á sjúkdómshléi, færnisskerðingin verður meiri og
sjúkdómseinkennin verri.
Mikilvægi þess að greina og meðhöndla
geðrofseinkenni strax eru gífurleg því
það bætir framtíðarhorfur einstaklingsins, einnig er nauðsynlegt fyrir fagfólk
að þekkja forstigseinkennin. Meðferðin
er margþætt en byrjað er á að meta hvort
einstaklingurinn sé í áhættuhópi. Ef svo er
þá er veitt fræðsla, fjölskyldumeðferð og
samtalsmeðferð; bæði stuðningsmeðferð
og hugræn atferlismeðferð. Einungis eru
notuð geðrofslyf ef geðrofseinkenni eru til
staðar. Önnur lyf eins og kvíða- eða þunglyndislyf eru notuð ef talin er þörf á því.
Ef önnur vandamál eru til staðar eins og
fíkniefnamisnotkun eru þau meðhöndluð
samhliða meðhöndluninni á forstigseinkennum geðklofa.
Í Danmörku er notast við snemmíhlutun, meðferðarform er skipulagt í
teymum sem samanstendur af heilbrigðisstarfsmönnum frá mörgum stéttum
innan heilbrigðiskerfisins. Þar er lögð
áhersla á samfélagsgeðþjónustu, geðheilbrigðisfræðslu fyrir aðstandendur og
félagsfærniþjálfun. Hvert teymi sinnir í
mesta lagi 10 einstaklingum, hver þjónustuþegi fær aðaltengilið sem ber síðan
ábyrgð á samskiptum og skipulagningu
meðferðar. Teymið er sveigjanlegt og hittir
skjólstæðinga sína þar sem þeim hentar
best hvort sem það er á skrifstofu teymisins, heima hjá þeim eða úti í samfélaginu.
Hver einstaklingur og teymið hans þróar
fljótt neyðaráætlun sem sett er af stað
ef útlit er á bakfalli, það er gert til stytta
tímann á geðrofi og veita inngrip áður
en ástandið verður alvarlegra. Einnig sér
teymið um lyfjagjafir og fylgist með hvernig
skjólstæðingur svarar meðferð. Í þessu
meðferðarformi er fjölskyldumeðferð stór
partur af starfi teymisins og mikilvægur
hluti af batahorfum. Helsti kostur snemmíhlutunar er að einstaklingar verða síður
fyrir sálfélagslegum skaða sem getur leitt
til félagslegrar fötlunar auk þess sem hún
eykur líkur á árangri í meðferð. Rannsóknir
sýna að snemmíhlutun getur bætt lífsgæði
sjúklinga.

fræðsla fyrir þjónustuþega og fjölskyldu
hans, hreyfing og heilsuefling, myndlistarverkefnið Listafl og tónlistarsmiðjan
Hljómafl og öflug starfsendurhæfing. Auk
þess sem stuðst er við lyfjameðferð. Byggt
er að því að styrkja einstaklingin og kenna
honum leiðir til að ná tökum á einkennum
sínum, efla sjálfsmyndina og sjálfstraustið
og mikil áhersla er lögð á heilbrigðan
lífsstíl. Samstarf við aðstandendur er
lykilhlutverk meðferðarinnar í átt að bata,
mikilvægt er að fjölskyldan sé vel upplýst
og virkur þáttakandi í þjónustunni.

Framtíðarhorfur - norsk rannsókn

Þessi hugljúfa stytta er fyrir framan sjúkrahúsið við Klepp.

Snemmíhlutun á Íslandi
Laugarásinn er deild innan geðsviðs
Landspítalans, en þessi deild er sérhæfð
fyrir ungt fólk með geðrofssjúkdóma á
byrjunarstigi. Meðferðaformið á Laugarásnum er snemmíhlutun og þangað sækja
í kringum 100 manns þjónustu, langflestir
eru á aldrinum 18-24 ára. Laugarásinn
er aðallega dagdeild en einnig er þar
legudeild með pláss fyrir 7 einstaklinga.
Starfsemin byggir á alþjóðlegri og vel
rannsakaðri fyrirmynd og eru góð tengsl
til Norðurlandanna og víðar um heiminn.
Meðferðaraðferðir hjá Laugarásnum eru
að mörgu leiti svipaðar og hjá til dæmis
Danmörku, Laugarásinn hefur þó þróað
sitt eigið módel af snemmíhlutun lagað að
íslenskum aðstæðum.
Markmið Laugarássins er að styðja
einstaklinga út í lífið eftir geðrof, út í innihaldsríkt og gefandi líf með góðri líðan. Til
þess að ná þessum markmiðum eru ýmis
úrræði í boði. Sálfélagslegar meðferðir
eins og til dæmis hugræn atferlismeðferð,

Hefðbundnu geðrofslyfin ollu
mikilli breytingu þegar þau
komu á markaðinn

Þangað til nýlega hafa fagaðilar trúað því
að aðeins lítill hluti sjúklinga með geðklofa
nái bata. Núna bendir ný norsk rannsókn
til þess að meira en helmingur þeirra sem
tóku þátt í rannsókninni gengur vel. Rannsóknin var gerð í Osló og nærumhverfi
á batahorfum á sjúkdómnum geðklofa.
Rannsóknin stóð frá árunum 2007-2017
yfir 10 ára tímabil og voru eftirfylgnitímar 12 skipti. Á tímabilinu var verið að
meta bæði sveiflur og stöðuleika í bata og
hvaða eiginleikar hjálpuðu til við batann.
Allir þátttakendur voru í snemmíhlutunarmeðferð annaðhvort á sjúkrahúsum eða
hjá heilsugæslustöðvum. 31 einstakling var
vísað á rannsóknina af meðferðaraðilum
þeirra. 28 af 31 uppfylltu skilyrði fyrir því
að vera þátttakendur. Kröfur voru gerðar
um að þátttakendur væru eldri en 18 ára, að
minna en 5 mánuðir voru frá fyrsta geðrofi,
að þeir væru með geðklofagreiningu, að
greindarvísitala væri yfir 70 og að þeir
gætu talað og skrifað reiprennandi norsku,
meðalaldur þeirra sem tóku þátt var 21 ár.
Til að hægt sé að tala um bata verða
einstaklingar að uppfylla ákveðin viðmið
um sálfélagslega virkni í að minnstakosti
tvö ár:
• Stunda nám, vera með vinnu eða að
minnsta kosti í hlutastarfi.
• Vera í sjálfstæðri búsetu án umsjónar
fjölskyldu.
• Vera í samskiptum við jafnaldra eða
sinna áhugamáli að minnsta kosti einu
sinni í viku án umsjónar fagaðila.
Eftir fjögurra ára meðferð hafa um 55% af
þátttakendum náð bata til fulls eða að hluta
og 10% þeirra sem náðu bata þurfa ekki
lengur að taka inn geðrofslyf. Að svona
stóru hlutfalli einstaklinga gangi vel sýnir
að einstaklingar með geðklofa hafi betri
möguleika á bata en fyrri rannsóknir hafa
sýnt. Þessar niðurstöður gefa einstaklingum
með geðklofa og fjölskyldumeðlimum
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þeirra nýja von auk þess að veita öllum
meðferðaraðilum kraft til að halda áfram
að þróa nýja meðferðarmöguleika.
Þeir þátttakendur sem sýndu bata voru
seigari en þeir sem voru ennþá að berjast
við einkennin sín og daglegt líf. Seigla er
sálfræðilegur eiginleiki manneskju til að
geta aðlagast vel þrátt fyrir mótlæti, eins
og að greinast með alvarlegan geðsjúkdóm.
Einstaklingar með góða aðlögunarhæfni
meðhöndla kreppu og streitu á jákvæðan
hátt.
Þessi rannsókn er byltingarkennd að
því leytinu til að í staðinn fyrir að spyrja
„hvert er vandamálið?“ þá er spurningin
„hvað hjálpar einstaklingi að ná bata?“ Það
gæti því borið meiri árangur að einblína á
þá sem vegnar vel og komast að því hvað
þeir gera rétt í sjúkdómnum. Í framtíðinni
er hægt að ímynda sér að einblínt verði á
að styrkja seiglu einstaklings, ef hún er ekki
nægilega sterk. Auk þess eru það mikilvæg
skilaboð að sýna að geðklofi er ekki vonlaus
sjúkdómsgreining og að hægt er að eiga
innihaldsríkt líf þrátt fyrir greiningu.

Lokaorð
Óhætt er að segja að geðklofi er flókinn
og alvarlegur sjúkdómur, honum fylgja
erfið einkenni sem krefjast meðferðar sem
er margþætt. Rannsóknir sýna fram á að
meðferðirnar gagnast best þegar þær vinna
saman. Um þessa blöndun meðferða, og
að veita inngrip sem fyrst, snýst snemmíhlutun og vinnur þar þverfaglegt teymi
til þess að koma á sem bestri mögulegri
meðferð fyrir einstaklinginn.
Snemmíhlutun gegnir lykilhlutverki í
batahorfum einstaklinga með geðklofa
því inngrip eru gerð á byrjunarstigi sjúkdómsins. Einnig sýna nýlegar rannsóknir
að sjúkdómurinn er ekki jafn vonlaus og
áður var talið, rúmlega helmings líkur eru
á batahorfum.
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DÆGRADVÖL

Sigga sjúkraliði er með svakalegan orðaforða enda dugleg að lesa í tímaritinu
Sjúkraliðinn. Ekki nóg með að hún sé dugleg að lesa, heldur er Sigga líka dugleg að sjá
orð úr orðum. Hún rúllar til dæmis svona orðakubbum algjörlega upp - en þú?
Hversu mörg ný orð getur þú búið til úr bókstöfum orðanna?

Reglur
1) Eingöngu má nota bókstafi sem koma fyrir í orðakubbnum
2) Já, nota má sömu stafina aftur og aftur í nýjum orðum
3) Nei, orðin þurfa ekki að tengjast sjúkraliðastarfinu
4) Orðin þurfa að standast íslenskan rithátt og beygingu
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Hvað svo?
Nú, auðvitað vegleg verðlaun að vanda! Vinningshafi
Vinn
fær helgargistingu
fyrir tvo í einu af orlofshúsum Sjú
Sjúkraliðafélagsins.
Sendu orðin ásamt nafni
afni og s
síma á netfangið
ngið slfi@slfi.is fyrir 1. desember 2019, merkt: Orðasafn
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Sjúkraliðafélag
Íslands

Vorleiga orlofshúsa
og íbúða SLFÍ 2020

Félagsmenn eiga kost á leigu 6 orlofshúsa innanlands,
þriggja íbúða í Reykjavík, tveggja íbúða á Akureyri og
íbúðar í Kaupmannahöfn.
28. nóvember kl. 13:00 var opnað fyrir bókanir innanlands tímabilið 3. janúar til 8. maí 2020.

Gistimiðar á hótelum
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.

Bókanir
Verð:
•
•
•
•

Vikuleiga frá föstudegi til föstudags
Helgarleiga frá föstudegi til mánudags
Virkir dagar
Páskar 8. apríl til 15. apríl 2020

21.000 krónur
14.000 krónur
4.000 krónur
21.000 krónur

Leiga um páska kostar fimm orlofspunkta.

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.

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

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.
Sigurhæð - Sumarhús

Kiðjaberg - Sumarhús

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

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.
Eiðar - Sumarhús

Munaðarnes - Sumarhús

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

prentun.is

Fellsmúli 16 - Íbúð í Reykjavík

Jaðarleiti 2 - Íbúð í Reykjavík

C.F. Møllers Allé 34

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.

Holtaland 9 á Akureyri

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 svefnaðstöðu fyrir allt að 8 manns. Í herbergjunum eru tvö einbreið
rúm sem hægt er að setja saman. Í einu herberginu eru einnig
tvær kojur (skipakojur) á sitthvorum veggnum. Tvö baðherbergi
eru í húsinu og annað með þvottavél og þurrkara. Sængurver,
wc pappír, handklæði og tuskur fylgja ekki, en efni og áhöld til
þrifa fylgja. Hundahald er leyft í Holtalandi 7.

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

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

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

