Hópur Sjúkraliða er fóru í Haustferð í Þórsmörk 22. ágúst 2019

Stjórn Reykjavíkurdeildar byrjaði starfsárið 2018 – 2019 með því að funda
og skipta með sér verkum og halda fund með viðburðarnefnd deildarinnar þar sem
settar voru fram hugmyndir að viðburðadagskrá ársins. Á fyrsta stjórnarfundinum
var farið yfir nýlokinn aðalfund og hvernig til tókst, en mjög léleg mæting var á
fundinn en eitt árið og velti stjórnin því fyrir sér hvað þurfi til svo félagar mæti, því
búið væri að prófa margt. Í stjórn RVK – deildar sarfsárið 2018 – 2019 sátu
eftirfarandi.
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Uppstillingarnefnd deildarinnar sá um að stillla upp í stjórn og nefndir deildarinnar,
sem síðan var lögð fram á aðalfundinum og samþykkt. Ný inn í stjórnina kom Lára
María Valgerðardóttir í stað Eyglóar Héðinsdóttur og þakkar stjórnin henni fyrir gott
samstarf. Eftirfarandi sjúkraliðar sitja í nefndum deildarinnar en kjörtímabil þeirra
er misjafnt því kosið er í nefndir á hverju starfsári til að fyrirbyggja að allir gangi út
á sama tíma.
Uppstillingarnefnd: (3 aðal og 1 vara, kjörtími 2 ár)
Jakobína Rut Daníelsdóttir, formaður (til 2019),
Ingibjörg María Jóhannsdóttir, (til 2020)
Þórunn M.J.H. Ólafsdóttir, (til 2020)
Hulda Ragnarsdóttir, varamaður, (til 2019)
Viðburðanefnd: (9 aðal, 2 ár)
Þórhildur Una Stefánsdóttir, formaður, (til 2020)
Ásdís Gísladóttir, (til 2019)
Ólöf Adda Sveinsdóttir, (til 2019)
Ásdís María Jónsdóttir, (til 2019)
Jakobína Rut Daníelsdóttir, (til 2020)
Guðlaug Þráinsdóttir, (til 2020)

Hulda Birna Frímannsdóttir, (til 2020)
Ásdís Þorsteinsdóttir, (til 2020)
María Finnbogadóttir, (til 2020)
Kjaramálanefnd: (3 aðal og 1 vara, kjörtími 2 ár)
Ingibjörg María Jóhannsdóttir, formaður, (til 2019)
Jóna Jóhanna Sveinsdóttir, (til 2019)
Þórunn M.J.H. Ólafsdóttir, (til 2020)
Álfheiður Bjarnadóttir, (til 2020)
Kjörstjórn: (3 aðal og 1 vara, kjörtími 2 ár)
Ingibjörg María Jóhannsdóttir, formaður, (til 2019)
Guðrún Sigurjónsdóttir, (til 2019)
Hulda Birna Frímannsdóttir, (til 2020)
Ásdís Þorsteinsdóttir, varamaður, (til 2020)
Skoðunarmenn reikninga: (2 aðal, kjörtími 1 ár)
Fríður Garðarsdóttir, (til 2019)
Ragna Ágústsdóttir, (til 2019)
Gestir á aðalfundinum 2018 voru:
Sandra B. Franks, formaður Sjúkraliðafélags Íslands og Sigga Kling,
skemmtikraftur og spákona.

Á þessu starfsári hefur stjórn Reykjavíkurdeildar fundað formlega 4 sinnum og haft
9 fundi á netinu vegna mikilla anna hjá stjórnarmönnnum. Þrátt fyrir miklar annir þá
voru haldnir nokkra viðburði yfir starfsárið.
Nóvember:
26. nóvember er Evrópudagur Sjúkraliða. Að þessu sinni var deildinn ekki með
neina skipulagða dagskrá en hvatti sjúkraliða til að mæta með veitingar í

vinnuna og bjóða vinnufélögum sínum upp á í tilefni dagsins. Margir sjúkraliðar
á deildum og vinnustöðum gerðu þetta við mikla ánægju sinna vinnufélaga.

Desember:
5. desember hittust nokkrir sjúkraliðar úr deildinni og pökkuðu vaktabókinni og
gerðu klárt fyrir útsendingu, að þessu sinni var vinnan kláruð á einum degi.
6. desember voru litlu jólin haldin og boðið var uppá föndurkvöld. Guðfinna
Rósantsdóttir frá Föndurskólanum Óskastund sá um kennslu í að skreyta kerti
og púða. Að loknu föndri var boðið var uppá léttar veitingar. Því miður var
mætingin léleg og ekki mættu allir þeir sem höfðu skráð sig, en þeir sem mættu
skemmtu sér vel.

Sýnishorn af því sem var unnið á jólaföndurkvöldinu

20. desember mættu fulltrúar Reykjavíkurdeildar við útskrift sjúkraliða og að
þessu sinni útskrifuðust 13 sjúkraliðar úr Fjölbrautarskólanum í Breiðholti en
enginn úr Fjölbrautarskólanum við Ármúla.

Sjúkraliðar úr Fjölbraut í Braiðholti

Febrúar:
8. febrúar var haldið þorrablót og sá Bjössi greifi um veislustjórn og músíkina,
maturinn kom frá Skútunni í Hafnarfirði. Jakobína Rut á allan heiðurin af því að
blótið var haldið því hún lagði mikla vinnu í það að hvetja fólk til að mæta og
halda auglýsingu um viðburðin lifandi á samfélagsmiðlum og þakka ég henni
sérstaklega fyrir. Mikil vinna var einnig hjá stjórnar- og nefndarmönnum í að afla
og sækja vinninga fyrir happadrættið, sem var að vanda stór glæsilegt.

Nokkrar myndir frá Þorrablótinu

Mars:
14–16.mars

hélt

Verkiðn

Íslandsmót

iðn-og

verkgreina

og

framhaldsskólakynningu í Laugardalshöll. SLFÍ ákvað að taka ekki þátt í
keppninni í þetta sinn en vera samt á staðnum alla dagana með kynningarbás.
Sjúkraliðafélagið leitaði til Jóhönnu Traustadóttur formanns Reykjavíkudeildar
varðandi umsjón skipulags og vakta sjúkraliðana sem tækju að sér að vera á
staðnum og sjá um kynningu á félaginu. Jóhanna gat ekki orðið við því vegna
leyfis, en benti á Jakobínu Rutar Daníelsdóttur, sem tók þetta að sér og gerði
það af mikilli reisn. Fjölbrautarskólin í Breiðholti var með kynningu á

sjúkraliðabrautinn á sama stað og kynningarbás Sjúkraliðafélagsins. Þarna
komu um 7000 grunnskólanemendur úr efstu bekkjum og aðrir gestir.
Öllum gestum var boðið upp á lífsmarkamælingu og kynningu á námi og starfi
sjúkraliða og allir fengu gjafapoka með smá glaðningi eftr spjallið. Töluvert mikil
aðsókn var í básin alla dagana og því nóg að gera hjá þeim sem stóðu vaktina.

Nokkrar myndir frá bás Sjúkraliðafélags Íslands og af nokkrum þeirra sem stóðu vaktina

28. mars var nýjung hjá deildinni en þá héldum við í fyrsta sinn nemahóf þar
sem við buðum sjúkraliðanemum úr Fjölbrautarskólanum i Ármúla og
Fjölbrautarskólanum í Breiðholti að koma á smá kynningu og spjalla og þiggja
veitingar. Lára María Valgerðardóttir sá um skipulag og samskipti við skólana
og þakka ég henni fyrir. Jóhanna Traustadóttir, formaður Reykjavíkurdeildar,
flutt smá samantekt á réttindum og fór yfir það sem þarf að passa. Ágætis
mæting var og vorum við nokkuð ánægð með hve góð umræðan var og mikið
spurt.

Mynd frá nemahófinu mars 2019

Apríl:
25. apríl, sumardaginn fyrsta, var haldið sumarbingó Reykjavíkurdeildar og
kostaði bingó spjaldið 500 kr. Sjúkraliðar voru hvattir til að koma með fjölskyldur
sínar á þennan viðburð og njóta dagsins ásamt því að spila bingó. Glæsilegir
vinningar voru í verðlaun, og boðið var uppá að kaupa kaffi/safa og vöflur með
rjóma í hléi.

Mynd frá fjölskyldubingóinu apríl 2019

Maí:
1. maí, á baráttudegi verkalýðsins, mættu fulltrúar frá Reykjavíkurdeildinni í
gönguna ásamt félögum sem búið var að biðja um að bera fána félagsins.
Sjúkraliðar voru hvattir til að mæta í hvítu sjúkraliðapeysunum. Þó nokkur
mæting var í gönguna að þessu sinni og veðrið alla vega frábært. Að loknum
ræðuhöldum í miðbænum var farið í kaffi í BSRB húsið.

Sandra B. Franks

Magano K. S. Ásmundsson
og Jakobína Rut Daníelsd

7. maí var Fulltrúaþing Sjúkraliðafélags Íslands haldið og átti
Reykjavíkurdeildin þar 12 fulltrúa sem tóku virkan þátt i störfum þingsins.
24. maí voru fulltrúar Reykjavíkurdeildar viðstaddir útskrift 19 sjúkraliða frá
Fjölbrautarskólanum í Ármúla. Var hverjum úrskriftarnema afhent blóm og
Lykilinn ásamt, heillaóskum frá Sjúkraliðafélagi Íslands.

Sjúkraliar úr Fjölbrautarskólanum í Ármúla vor 2019

28. maí voru síðan fulltrúar Reykjavíkurdeildar einnig viðstaddir útskrift 13
sjúkraliða frá Fjölbrautaskólanum í Breiðholti, voru þeim einnig færð blóm og
Lykilinn ásamt heillaóskum frá Sjúkraliðafélags Íslands.

Sjúkraliðar úr Fjölbrautaskólanum í Breiðholti vor 2019

Samtals hafa því útskrifast 45 sjúkraliðar á þessu starfsári.

Júní:
6. júní fóru Jóhanna Traustadóttir, formaður Reykjavíkurdeildar, og Jóna J.
Sveinsdóttir, gjaldkeri Reykjavíkurdeildar, með í sumarferð eftirlaunadeildar
Sjúkraliðafélags Íslands. Að þessu sinni var farið á Akranes, og farið í
skoðunarferðir að Barna - og Hraunfossum og Deildartunguhver. Ferðin endaði
svo með kvöldverði á Hótel Glymi í Hvalfirði.

Júní – Júlí:
Reykjavíkurdeildinn tók sér sumarfrí þessa mánuði en Jóhanna formaður og Jóna
gjaldkeri unnu allan tímann að undirbúningi, skipulagi og skráningu í haustferð
sjúkraliða í ágúst. Nokkrir fundir voru haldnir á netinu með formönnum hinna
landshlutadeildana sem tóku þátt í ferðinni vegna skipulags ferðarinnar.

Ágúst:
22. ágúst var farið í haustferð sjúkraliða í Þórsmörk. Að þessari ferð stóðu fimm
landshlutadeildir,

Reykjavíkurdeild,

Suðurnesjadeild,

Suðurlandsdeild,

Vesturlandsdeild og Vestmannaeyjadeild, sem bættist við i ár. Ferðin heppnaðist
mjög vel í alla staði og fóru um 80 manns í hana. Fjallað var nánar um hana í
blaði félagsins Sjúkraliðanum, einnig er forsíðumyndin á skýrslu formanns af
hópnum í Þórsmörk.

Gaman er að segja frá því að Landspítalinn sendi 4 sjúkraliða, sem eru
leiðbeinendur sjúkraliðanema á spítalanum, í fræðsluferð til Danmerkur í október
2019. Jakobína Rut Daníelsdóttir, stjórnarkona í Reykjarvíkurdeildinni, var ein af
þeim sem fór og lísti hún ferðinni sem mjög lærdómsríkri og gefandi.

Jóhanna Traustadóttir, formaður, Jóna J. Sveinsdóttir, gjaldkeri og Jakobína Rut
Daníelsdóttir sem eru allar stjórnarmenn Reykjavíkurdeildar sóttu þrisvar fundi
félagsstjórnar og tvisvar trúnaðarmannaráðsfundi á þessu starfsári.

Innan Reykjavíkurdeildar eru töluvart margir vinnustaðir og því ansi margir
trúnaðarmenn, en þeir eru um rúmlega 60 á skrá en töluvert vantar samt af
trúnaðarmönnum á deildar/einingar þar sem 5 eða fleiri sjúkraliðar starfa saman.
Ég hvet alla trúnaðarmenn að passa upp á það að það sé annar sem tekur við
þegar þeir hætta. Að hann sé tilkynntur til félagsins og sjúkraliðar, sem starfa á
deildum þar sem 5 eða fleiri starfa, og hafa ekki trúnaðarmann, að ganga frá þeim
málum sem fyrst.

Samkvæmt félagaskrá Sjúkraliðafélags Íslands þann 31. desember 2018
voru félagsmenn Reykjavíkurdeildar 1.059 talsins og hefur því miður
fækkað í deildinni á milli ára. Þann 31. desember 2017 voru 1.115 félagsmenn
innan deildarinna og hefur því fækkað um 56 sjúkraliðar milli ára.

Gaman er að segja frá því að frá því að ég tók við formennsku í
Reykjavíkurdeildinni árið 2005 þá hafa um 800 sjúkraliðar útskrifast frá skólunum
hér á Reykjavíkursvæðinu.

Að lokum vil ég vil þakka öllum þeim sjúkraliðum sem ég hef starfað með í og fyrir
deildina þau ár sem ég hef verið formaður Reykjavíkurdeildarinnar. Ég ákvað í
haust að hætta sem formaður og er þetta því minn síðasti aðalfundur. Takk fyrir
mig.
Jóhanna Traustadóttir
f.v. formaður Reykjavíkurdeildar

