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Diplómanám fyrir sjúkraliða hefst við
Háskólann á Akureyri haustið 2021.
Vinna við mótun námsleiðarinnar,
nýrrar námsbrautarlýsingar og námskeiðalýsingar, hófst í kjölfar ákvörðunar ríkisstjórnarinnar um að Háskólinn á Akureyri
myndi bjóða sjúkraliðum upp á diplómanám á háskólastigi.
Vinnuhópur var skipaður og hefur hann
unnið hörðum höndum við að móta þetta nýja
nám. Námsbrautarlýsing hefur verið mótuð
og þann 2. október var henni skilað til Háskólans á Akureyri sem hefur lokið formlegu
samþykktarferli og skilaði jákvæðri niðurstöðu.
Nú er unnið að því að búa til kynningarefni
námsins sem hægt verður að auglýsa og kynna
fyrir sjúkraliðum í janúar.

Sextíu einingar
Þetta verður 60 eininga diplómanám fyrir

sjúkraliða sem tekið verður á tveimur árum
með vinnu. Byrjað verður að bjóða upp á nám
í öldrunar- og heimahjúkrun haustið 2021 og
svo ári síðar, 2022, er stefnt að því að bjóða upp
sérhæfingu í samfélagshjúkrun með sérstakri
áherslu á geð- og endurhæfingarhjúkrun. Þá
er gert ráð fyrir að þeir sjúkraliðar sem stunda
námið séu að vinna á stöðum sem tengjast
sérhæfingu námsins.
Vert er að benda á að gerð nýrrar námsleiðar
er þróunarferli og enn er verið að útfæra og
skrifa námskeiðslýsingar og hæfniviðmið fyrir
sérhæfingu námsins sem fer í gang árið 2022.
Starfslýsingar eru einnig í mótun, en þar
verður áhersla lögð á að menntun stéttarinnar
verði metin að verðleikum og að stjórnendur
í heilbrigðiskerfinu svari aukinni menntun
sjúkraliða með nýjum starfslýsingum, nýjum
starfsleiðum eða nýjum tækifærum til aukins
starfsframa.

Látinna minnst

Kæru félagar!
Á tímamótum sem þessum er gott að
staldra við og minnast látinna ástvina og
félaga.
Á hverju ári kveðja þessa jarðvist félagar
í Sjúkraliðafélagi Íslands, margir þeirra
sem nú kveðja tóku þátt í baráttunni
fyrir stofnun Sjúkraliðafélags Íslands árið
1966 og komu að stofnun stéttarfélagsins
árið 1991 og gengu ótrauðir til liðs við
ný stofnað stéttarfélag sem átti hvorki
orlofshús, né gilda sjóði.
Líf okkar verður innihaldríkt og
gefandi þegar fólk hefur tengst okkur,
starfað með okkur og snortið okkur, sem
þetta fólk hefur gert. Félagið varð öflugra
vegna baráttu þessa fólks og vill þakka
fyrir það.
Sjúkraliðafélagið minnist með virðingu

og þakklæti látinna félaga og vottar
aðstandendum þeirra innilegrar samúðar.
Sjúkraliðafélag Íslands.
Ágætu sjúkraliðar!
Sjúkraliðafélagið vill gjarnan sína látnum
félögum virðingu og þakklæti og senda
ættingjum samúðarkort frá Styrktar- og minningarsjóði félagsins.
Starfsmenn á skrifstofu félagsins reyna eftir
fremsta megni að fylgjast með þegar sjúkraliðar falla frá, en í dánartilkynningum kemur
ekki alltaf fram að hinn látni hafi verið sjúkraliði og þar af leiðandi er ekki alltaf vitað um
andlátið.
Við óskum eftir því að þeir sjúkraliðar sem
til þekkja, þegar um andlát sjúkraliða er að
ræða láti skrifstofuna vita.
Starfsmenn á skrifstofu Sjúkraliðafélags Íslands.
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Nýtt
Landsráð er
fagnaðarefni

Sandra. B. Franks formaður
Sjúkraliðafélags Íslands skrifar.

Frá því ég tók við formennsku í Sjúkraliðafélaginu vorið 2018 hef ég lagt sérstaka áherslu
á þann vanda sem blasir við í mönnun heilbrigðiskerfisins. Eitt af mínum fyrstu verkum var
að senda heilbrigðisráðherra bréf þar sem ég lagði til stofnun samráðsvettvangs til að ræða
markvisst um stöðu mönnunar og greina mannaflaþörfina til framtíðar. Ég lýsti formlegum
áhuga sjúkraliða á að taka þátt í slíkum umræðum.

Ráðherra sem hlustar
Það vakti því óskipta athygli og gleði mína að hlusta á lokaorð Svandísar Svavarsdóttur,
heilbrigðisráðherra á heilbrigðisþingi 2020 í síðasta mánuði. Þingið fjallaði einmitt um
mönnun og menntun í heilbrigðiskerfinu. Í lokaorðum sínum greindi ráðherrann frá því að
hún hefði nú ákveðið að leggja fram á Alþingi tillögu til þingsetningar um sérstakt Landsráð
sem yrði ráðgefandi samráðsvettvangur um mönnun heilbrigðisþjónustunnar og menntun
heilbrigðisstétta.
Markmið Landsráðsins á að tryggja nægt framboð af hæfu starfsfólki til framtíðar og að
menntun þess fullnægi jafnan þörfum heilbrigðisþjónustunnar. Fulltrúar frá fræðasamfélaginu og ýmsum stofnunum heilbrigðiskerfisins auk tengdra aðila eiga að sitja í ráðinu.
Ráðherrann hefur staðfest þessi áform í nýlegri grein í Morgunblaðinu, og á vef ráðuneytis
hennar var tilkynnt að undirbúningur tillögunnar væri hafinn.
Með þessari sögulegu stefnumörkun er því verið að taka undir frumkvæði Sjúkraliðafélagsins frá 2018. Ráðherrann sýnir með þessu að hún hlustar og hefur skilning á sjónarmiðum
sjúkraliða.

Sár vöntun á sjúkraliðum
Þörfin fyrir skýra mönnunarstefnu hefur aldrei verið brýnni en einmitt núna. Það kom skýrt
fram á heilbrigðisþinginu þegar upplýst var um könnun ráðuneytisins á viðhorfum stofnana
til stöðu mönnunar í dag. Niðurstaðan var mjög skýr:
Mikill skortur er á sjúkraliðum og þeir eru sú stétt sem langflestir stjórnendur töldu vanta
á sínum stofnunum. Á landsbyggðinni voru 88% stjórnenda þeirrar skoðunar og 62% á
höfuðborgarsvæðinu. Athyglisvert er að könnunin leiddi í ljós að mun meira virðist vanta af
sjúkraliðum hjá ríkisstofnunum en öðrum stofnunum.

Sjúkraliðar – vannýtt auðlind
Í hinu nýja Landsráði er mikilvægt að viðhorf sjúkraliða komi sterkt fram. Við höfum mótað
skýra stefnu um hvernig betur má nýta vaxandi menntun og færni sjúkraliða til að leysa hluta
mönnunarvandans. Á fulltrúaþingi Sjúkraliðafélagsins í haust var ítarlega rökstutt að aukin
menntun og hæfni sjúkraliða stuðlar að því að þeir geta unnið mun flóknari störf en kerfið
trúir þeim fyrir. Sjúkraliðar geta sinnt miklu viðameiri störfum og fleiri stjórnunarstöðum en
þeir fá í dag. Um leið myndi skapast rými til að nýta annað starfsfólk, til dæmis hjúkrunarfræðinga, til að sinna öðrum og sérhæfðari verkefnum.
Hér þurfa stjórnendur í heilbrigðisþjónustunni að komast í takt við tímann. Þeir hafa síðan
2009 daufheyrst við tilmælum frá Embætti landlæknis um að svara aukinni menntun sjúkraliða með nýjum starfslýsingum, nýjum starfsleiðum og tækifærum til aukins starfsframa.
Heilbrigðisráðherra á þakkir skildar fyrir frumkvæði að stofnun Landráðsins. Innan Landsráðsins fáum við samráðsvettvang til að skýra og ræða hvernig hægt er að nýta miklu betur
þá vannýttu auðlind sem býr í sjúkraliðum.

Þörfin fyrir skýra mönnunarstefnu hefur aldrei
verið brýnni
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Sandra B. Franks um hjúkrun á Covid-deild:

Óþægilegt og framandi
fyrir sjúklinga og starfsfólk
„Það sem stendur upp úr í mínum huga
er að þarna hefur fagfólkið okkar brugðist
mjög vel við framandi aðstæðum,“ segir
Sandra B. Franks formaður Sjúkraliðafélags Íslands um reynslu sína af nokkurra
vikna starfi með Covid-sjúklingum sem
bakvörður á Lungnadeild Landspítalans í
Fossvogi.
Bakvarðasveit heilbrigðisþjónustunnar var
sett á fót í upphafi COVID-19 faraldursins í
vor þegar ljóst var að mikilvægar heilbrigðisstofnanir gætu lent í mönnunarvanda vegna
veikindafjarvista starfsfólks eða fjarvista
vegna sóttkvíar. Þetta fyrirkomulag gaf góða
raun og gerði heilbrigðisstofnunum kleift að
manna í stöður með hraði þegar á þurfti að
halda.
„Í mars síðastliðinn stóð Sjúkraliðafélag Íslands, ásamt Félagi íslenskra
hjúkrunarfræðinga, Læknafélagi Íslands, heilbrigðisráðherra, landlækni, sóttvarnalækni
og ríkislögreglustjóra, að yfirlýsingu þar
sem við óskuðum eftir fagfólki í bakvarðasveit heilbrigðisþjónustunnar,“ segir Sandra
B. Franks. „Sjúkraliðar tóku mjög vel undir
þessa áskorun okkar og um 230 sjúkraliðar
skráðu sig í bakvarðasveitina síðastliðið vor.
Margir sjúkraliðar voru kallaðir til starfa og
sinntu þeim verkefnum sem þörf var á að
vinna á hverjum stað. Þessi verkefni voru
ekki aðeins á höfuðborgarsvæðinu heldur
líka víða um land. Þetta gekk allt mjög vel og
sjúkraliðarnir sýndu að þeir voru þarna að
taka að sér verkefni sem þeir höfðu þekkingu
og færni til að sinna og gerðu það frábærlega.“

Kölluð inn á „jákvæðu deildina“
- Hvenær skráðir þú þig í bakvarðasveitina?
„Það var í seinni lotu Covid-faraldursins,“
segir Sandra. „Þegar fyrri lotan gekk yfir
vorum við enn í viðræðum um gerð kjarasamninga og ég gat þar af leiðandi ekki skráð
mig í bakvarðasveitina.
Þegar seinni lotan kom yfir okkur þá
var bakvarðasveitin virkjuð á ný og óskað
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Sandra B. Franks í hlífðarbúnaði á leið inn á stofu til Covid-sjúklings.

sérstaklega eftir því að sjúkraliðar gæfu kost
á sér. Það var ekki alveg jafn góð þátttaka
í bakvarðasveitinni í seinna skiptið, enda
komin Covid-þreyta í þjóðina og líka sjúkraliða eftir þennan langa tíma að sinna veiku
fólki við erfiðar aðstæður. Þar sem við

„Sjúklingarnir voru
mjög veikir og þurftu
mikla hjúkrun“

höfðum landað kjarasamningunum og gátum
hagrætt og forgangsraðað öðrum verkefnum
sá ég tækifæri til að sinna bakvarðastörfum í
nokkrar vikur. Mér fellur afar vel við sjúkraliðastarfið, og hef saknað þess gríðarlega eftir
að ég tók við stöðu formanns. Þess vegna
fannst mér rétt að skrá mig í bakvarðasveitina
og bauðst til að sinna öllum þeim störfum
sem þyrfti að vinna, þar á meðal með Covid-smituðum sjúklingum.
Ég var kölluð inn eftir að smitið kom upp
á Landakoti, en þá varð mjög brýn þörf á að

STRÍÐIÐ VIÐ COVID-19

fá fólk til starfa. Ég var kölluð inn á Lungnadeildina í Fossvogi og vann þar í tæpar fjórar
vikur.“
- Hvernig gekk að vinna við þessar erfiðu
aðstæður?
„Það gekk bara mjög vel. Ég var kölluð
þarna inn og fór strax að vinna á þessari
lungnadeild. Þar voru einungis Covid-smitaðir sjúklingar og þess vegna var hún kölluð
jákvæða deildin!“

Missa persónulegt samband
- Hvernig gekk að vinna í þessum
hlífðarbúnaði?
„Lungnadeildin var þannig skipulögð að
öll herbergin voru einangrunarstofur, en á
ganginum frammi var hægt að vera í sínum
venjulegu vinnufötum með grímu. Þegar
við þurftum að fara inn á stofu til að sinna
sjúklingi þá urðum við að klæða okkur í
þennan sérstaka hlífðarbúnað, það er plastgalla, húfu, mjög þétta grímu, gleraugu og
hanska. Við fórum í þessum búningi inn á
stofu til að sinna þörfum sjúklingsins.“
- Hvernig er að vinna með sjúkling í slíkum
búningi?
„Það eitt og sér er mjög krefjandi bæði
fyrir mig sem starfsmann og ekki síður fyrir
sjúklinginn sem er að fá þjónustuna. Sjúklingurinn upplifir óþekkjanlega manneskju
í þessum búningi og missir allt persónulega
sambandið sem er jafnan á milli starfsmanns og sjúklings sem hann er að þjóna.
Það er mjög óþægilegt og framandi fyrir
sjúklingana en líka fyrir okkur starfsfólkið.“
- Hvernig var ástandið almennt séð á deildinni
þessar vikur?
„Sjúklingarnir voru mjög veikir og þurftu
mikla hjúkrun, en starfsandinn var mjög
jákvæður. Það var mjög gott samstarf á
deildinni og yfirleitt létt yfir fólki þrátt fyrir
stöðuna, sem varð til þess að manni leið vel í
vinnunni. Við vorum öll að róa í sömu átt, öll í
sömu vegferðinni að sinna Covid-veiku fólki.
Það var hjúkrunarfræðingur og sjúkraliði
í hverju teymi sem saman sinntu ákveðnum
sjúklingum. Við skiptumst á að fara inn á
stofurnar eftir því hvaða þörfum var verið
að sinna hverju sinni. Stundum þurftu fleiri
en einn að fara inn og þá var annað hvort
sjúkraliði eða hjúkrunarfræðingur frammi á
ganginum sem eins konar hlaupari sem tók
við skilaboðum um hvaða hjúkrunarvörur,
mat, lyf eða annað sem við þurftum að fá inn
í lokaða rýmið, svo við þyrftum ekki að fara
úr og í hlíðfarfatnaðinn til að sækja þessa
hluti. Samvinnan á deildinni var einstaklega
góð og mikil. Þegar um yfirsetu var að ræða
vegna ástands sjúklings þá var hver og einn

Samskipti starfsfólks á ganginum og sjúklinga og starfsfólks á einangrunarstofunum fóru fram
um talstöðvar.

inni á stofunni í klukkutíma í senn.
Eitt af því sem var óvenjulegt og með
allt öðrum hætti en venjulega var að við
sáum aldrei sjúklingana nema þegar við
fórum inn í stofurnar til að sinna þeim og
það hringdi engin bjöllu. Öll samskipti milli
rýmanna, á milli þeirra sem voru frammi á
ganginum og sjúklinga og starfsfólks inni
á stofunum, voru um litlar talstöðvar, auk
þess sem fylgst var með líðan sjúklinga á
skjá, sem voru á vaktherbergjum og kaffistofu, og sýndi lífsmörk í gegnum monitora.
Þetta fyrirkomulag hjúkrunar á sér engin
fordæmi hér á landi og það var mikil
upplifun og reynsla fyrir mig að hafa tekið
þátt í þessu verkefni.“

Fagfólkið brást mjög vel
- Mikið hefur verið sagt og skrifað um
hópsmitið á Landakoti. Hvernig leið starfsfólki
eftir að þetta gerðist?
„Öllum var verulega brugðið þegar smitið
kom upp og öllum leið mjög illa vegna þess
hvernig þetta fór. Það hversu hratt þetta
breiddist út á Landakoti sýnir hversu skæð
þessi veira er. Umræðan um þennan harmleik

„Það var mjög gott samstarf á deildinni“

er á stundum mjög óvægin því starfsfólkið
á Landakoti, og þeir sem komu þar inn úr
bakvarðasveitinni, unnu mikið þrekvirki
við að breyta þessum öldrunardeildum í
sérhæfðar Covid-deildir á örskömmum tíma.
Landakot er afar óhentugur vinnustaður til
að takast á við farsótt af þessu tagi vegna
húsnæðisins og skorts á loftræstingu, og
starfsfólkið á því enn meira hrós skilið fyrir
frammistöðu sína.“
- Þetta óvenjulega ástand hefur nú staðið yfir
í marga mánuði eða frá því í mars síðastliðnum
og haft mikil áhrif á allt heilbrigðiskerfið. Hvernig
metur þú stöðuna?
„Það sem stendur upp úr að mínum huga
er að þarna hefur fagfólk brugðist mjög vel
við framandi aðstæðum. Það verða til verkferlar og breytt vinnulag sem verður til þess
að hlutirnir ganga upp. Landspítalinn fór yfir
á neyðarstig, sem er mjög alvarlegt ástand, en
með því frábæra starfsfólki sem við höfum
í heilbrigðiskerfinu tókst okkur að koma í
veg fyrir að þetta færi verr. Það ber að þakka
frábærum viðbrögðum fagfólksins okkar. Í
þessu verkefni var verið að nýta fagþekkinguna sem allar þessar starfsstéttir hafa til
þess að koma í veg fyrir frekari áföll. Mér
finnst reynslan sýna og sanna að heilbrigðiskerfið er að virka.“
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VINNUTÍMINN

Stytting vinnuviku vaktavinnufólks

Breytingin tekur
gildi 1. maí 2021

Þann 1. maí 2021 mun vinnuvika starfsfólks, í fullu starfi, í vaktavinnu styttast úr 40
klukkustundum í 36 á viku. Frekari stytting
í allt að 32 klukkustundir er möguleg og
grundvallast á vægi vinnuskyldustunda.
Launamyndun vaktavinnufólks breytist og
mun taka meira mið af vaktabyrði en áður.
Vaktaálagsflokkum fjölgar og greiddur er
sérstakur vaktahvati sem tekur mið af fjölda
og fjölbreytileika vakta. Stór hluti vaktavinnufólks vinnur hlutastarf og eru breytingarnar til
þess fallnar að auka möguleika vaktavinnufólks til að vinna hærra starfshlutfall og auka
ævitekjur sínar án þess að bæta við sig vinnu.
Meginmarkmið breytinganna er að stuðla
að umbótum í starfsemi stofnana, bæta
vinnustaðamenningu og auka samræmingu
vinnu og einkalífs án þess að draga úr skilvirkni og gæðum þjónustu.

ustunda

ufólks utan
pulagðri vaktskrá
starfshlutfall
hlutastarfandi
a ólíktAukið
vægi
við

Betri vinnutími vaktavinnufólks eykur
möguleika hlutastarfandi til að vinna hærra
starfshlutfall en áður og þannig hækka tekjur
sínar.
Það er réttur hlutastarfandi við upptöku
betri vinnutíma vaktavinnufólks að hækka
starfshlutfall sitt sem nemur a.m.k . styttingu
vinnuvikunnar.

u starfi
r á viku

Helgidagafrí
Flest vaktavinnufólk getur þurft að vinna
alla daga ársins, þar með talið á stórhátíðum
og rauðum dögum. Vegna þessa hefur vaktavinnufólk annað hvort getað fengið greidda
bætingu eða fengið 11 daga vetrarfrí.
Þessu verður breytt við gildistöku breytinganna. Bætingin verður felld niður og í stað
11 daga vetrarfrís sem ávinnst á ársgrundvelli og er tekið út á næsta almanaksári
mun vaktavinnufólk fá jafn marga frídaga
og dagvinnufólk. Þeir frídagar sem falla á
virka daga skapa þannig frídaga fyrir vaktavinnufólk með sama hætti og dagvinnufólk,
þó vaktavinnufólk geti e.t.v. ekki tekið frí á
umræddum dögum.
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Úttekt frídaga sem skapast með þessum

Starfsfólk í hlutastarfi á rétt á að hækka

1. maí 2021

Vægi vinnuskyldustunda er
Morgunvakt

Kvöldvakt

Næturvakt

1

1

1

Mán.

Markmiðið erÞri.
að stytta vinnuviku vaktavinnufólks
úr 40 1
tímum í 36 tíma.
1

Mið.

1

Sun.

1

hætti verður einnig gerð sveigjanlegri. Fólk
getur þannigFim.
tekið þá jafnóðum,1 eða óskað
eftir því að safna þeim upp og taka marga í
Fös.
1
einu. Þetta gæti t.d. nýst vaktavinnufólki til
þess að dekka
vetrarfrí í skólum. 1
Lau.

Forsendur breytinganna

Umbótasamtal þar sem útgangspunkturinn er þörf starfseminnar, þjónustunnar og
Vægi vinnuskyldustunda verður
skjólstæðinga.

1

1

1

1

1

starfshlutfall sitt sem nemur að minnsta
kosti 1styttingu vinnuviku
1 (10-12%) við
upptöku betri vinnutíma í vaktavinnu.
1
1
Kostnaður vegna yfirvinnu lækki og að
mönnunargatinu
verði mætt
1
1 á dagvinnutíma.

Endurskoðun
Endurskoðun skal fara fram fyrir lok
samningstímans sem er 31. mars 2023.

Morgunvakt

Kvöldvakt

Næturvakt

Mán.

1

1,05

1,20

Þri.

1

1,05

1,20

Mið.

1

1,05

1,20

Fim.

1

1,05

1,20

Fös.

1

1,05

1,20

Lau.

1,05

1,05

1,20

Sun.

1,05

1,05

1,20

Vægi vinnuskyldustunda
Vinnuskyldustundir vaktavinnufólks utan dagvinnumarka samkvæmt skipulagðri vaktskrá og
innan vinnutímaskyldu hafa ólíkt vægi við útreikning vinnuskila. Vinnuskil vaktavinnufólks í
fullu starfi fer aldrei undir 32 vinnustundir á viku að jafnaði.

VINNUTÍMINN

Vaktahvati
Vaktahvati greiðist sem hlutfall
mánaðarlauna vegna fjölbreytileika og
fjölda vakta á launatímabili samkvæmt
skiplögðum vöktum innan
vinnutímaskyldu.
Hlutfall vaktahvata
Fjöldi tegunda vakta
Fjöldi vakta

1

2

3

4

19

10,0%

12,5%

12,5%

18

7,5%

10,0%

12,5%

17

7,5%

7,5%

12,5%

16

2,5%

7,5%

10,0%

15

2,5%

2,5%

7,5%

2,5%

7,5%

14

Vaktahvati greiðist sem hlutfall mánaðarlauna vegna fjölbreytileika og fjölda vakta á launatímabili samkvæmt skiplögðum vöktum innan
vinnutímaskyldu.

Vaktaálag
Vaktaálagsflokkum fjölgar þannig að vaktaálag á næturvöktum hækkar frá því sem
nú er og við bætist nýtt vaktaálag á sérstökum stórhátíðardögum.

Núverandi vaktaálag

Vaktaálag verður

Morgunvakt

Kvöldvakt

Næturvakt

Mán.

0

33,33%

55%

Þri.

0

33,33%

55%

Mið.

0

33,33%

Fim.

0

Morgunvakt

Kvöldvakt

Næturvakt

Mán.

0

33,33%

65%

Þri.

0

33,33%

65%

55%

Mið.

0

33,33%

65%

33,33%

55%

Fim.

0

33,33%

65%

Fös.

0

55%

55%

Fös.

0

55%

75%

Lau.

55%

55%

55%

Lau.

55%

55%

75%

Sun.

55%

55%

55%

Sun.

55%

55%

75%

Stórhátíðardagar

90%

Stórhátíðardagar

90%
120%

120% álag
Aðfangadagur kl. 16-00
Jólanótt kl. 00-08
Gamlársdagur kl. 16-00
Nýársnótt kl. 00-08

Vaktaálagsflokkum fjölgar þannig að vaktaálag á næturvöktum hækkar frá því sem nú er og við bætist nýtt vaktaálag á sérstökum stórhátíðardögum.
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VINNUTÍMINN

Umbótasamtölin eru mikilvæg

Sameiginleg sýn með
þátttöku allra

Umbótasamtal milli starfsfólks og stjórnenda á hverjum vinnustað er mikilvægur
hluti innleiðingar betri vinnutíma í vaktavinnu á vinnustöðum.
Í samtalinu vinna starfsfólk og stjórnendur saman að því að skilgreina tilgang og
markmið þjónustu á hverjum vinnustað og
leiðir til þess að bæta vinnustaðamenningu,
starfsumhverfi og betri nýtingu vinnutíma
með styttingu í huga. Aðkoma starfsfólks
er nauðsynleg því það þekkir störfin best
og veit hvað má gera öðruvísi, hverju þarf
helst að breyta og hverju má hætta.
Það eru sameiginlegir hagsmunir okkar
allra að bæta vinnustaðamenningu og
skilvirkni í störfum og starfsemi. Fundir
sem þessir eru mikilvægir í því ljósi. Þeir
gefa tækifæri til að fá sameiginlega sýn á
tilgangi og markmiðum þjónustunnar og
með þátttöku allra búum við okkur starfsumhverfi þar sem stöðugar umbætur eru
eðlilegur hluti af daglegum störfum.

Stjórnandi boðar fund með
samstarfsfólki
Mikilvægt er að stjórnandi á hverjum
vinnustað boði fund með sínu samstarfsfólki. Áður en fundur er haldinn er áríðandi
að stjórnandi sé búinn að greina starfsemina, meðal annars forsendur mönnunar,
samsetningu mannauðs, starfsemisgögn og
núverandi vaktaskipulag.
• Ráðlagt er að gefinn sé góður tími fyrir
fundinn, eða a.m.k. 2 klukkustundir.
• Mikilvægt er að sem flestir hafi
möguleika á að koma á fund.
• Dagskrá fundarins er að fara yfir
verklag, vaktaskipulag, forsendur
mönnunar, starfsemistölur o.fl.
• Markmið fundarins er að sjá umbótatækifæri í nærumhverfi og fá
hugmyndir og tillögur frá starfsfólki
að því sem betur má fara með það að
leiðarljósi að bæta starfsumhverfi og
þjónustu.
• Ráðlagt er að hafa fundarsal, eða
rafrænt fundarform þar sem hægt er
að skipta starfsfólki upp í minni hópa.
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Ferlið við innleiðingu betri vinnutíma í vaktavinnu

Þessi mynd gefur gott yfirlit yfir ferli innleiðingar vinnutímastyttingarinnar.

Skipulag og uppsetning fundarins
Á fundinum er mikilvægt að stjórnandinn fari yfir markmið umbótasamtalsins
og leggi fram staðreyndir um greiningu á
starfseminni, m.a. forsendum mönnunar og
vaktaskipulagi. Mikilvægt er að starfsfólk
fái tækifæri til að kynna sér efnið, helst fyrir
fundinn og spyrja spurninga á fundinum.
Eftir að því er lokið er ráðlagt að skipta
starfsfólki upp í hópa og fá alla hópa til að
svara spurningum í flokki 1 um tilgang og
markmið starfseminnar og starfanna sem
unnin eru á viðkomandi vinnustað. Spurningum í flokkum 2-5 er ráðlagt að skipta á
milli hópanna. Gefa þarf tíma til að ræða
hverja og eina spurningu.
• Skipta starfsfólki í hópa, t.d. 3-7 manna
hópa.
• Hafa 3-4 hópa að lágmarki ef hægt er.
• Biðja einn í hverjum hópi að vera ritari og
skrá hjá sér svör við spurningunum.
• Allir hópar byrja á að svara spurningum
í flokki 1 um tilgang og markmið starfseminnar og starfanna.

Í samtalinu vinna starfsfólk og stjórnendur saman

• Flokkum 2-5 er skipt milli hópa þannig
að einn hópur svarar spurningum í
flokki 2 um vaktaskipulag og mönnun,
annar hópur svara spurningum í flokki
3 o.s.frv.
• Ritarar taka saman innihald samtalsins
á hverju borði og segja stuttlega frá í lok
fundarins.
Áður en fundi er slitið eru ritarar beðnir um
að fara stuttlega yfir helstu niðurstöður og
skila þeim til stjórnanda eftir fundinn. Mikilvægt er fyrir stjórnanda að upplýsa um næstu
skref í ferlinu.

Niðurstöður fundarins greindar
og lögð fram tillaga
Stjórnandi fer yfir samantektir ritara og
flokkar niðurstöður og greinir frekar.
Stjórnandi heldur starfsfólki upplýstu
um stöðu innleiðingar á betri vinnutíma í
vaktavinnu á vinnustaðnum og setur fram
tillögu um breytingar á vaktaskipulagi og
forsendum mönnunar á grundvelli þeirra
niðurstaðna og starfsemisgagna.
Stjórnandi setur á laggirnar vinnuhóp(a), m.a. til að skoða tillögur að breyttu
verklagi og takmörkun á mögulegri sóun í
nærumhverfi.

VINNUTÍMINN

Vinnuvikan í dagvinnu styttist um áramót

Áfram kaffitímar
og matartímar

Samtalið um styttingu vinnuvikunnar er
nú í gangi á fjölmörgum vinnustöðum bæði
hjá ríki og sveitarfélögum. Stytting þeirra
sem starfa í dagvinnu tekur gildi fyrsta
janúar næstkomandi í síðasta lagi, en vaktavinnufólks 1. maí árið 2021.
Hægt verður að stytta vinnuvikuna um allt
að fjórar klukkustundir á viku en að lágmarki
um 65 mínútur, og fyrirkomulag matar- og
kaffitíma getur verið mismunandi eftir því
hversu mikið verður stytt.

Endurskoðun matar- og
kaffitíma
Vonandi verður ákveðið að stytta vinnuvikuna um hámarkið, 4 klukkustundir, á sem
flestum vinnustöðum. Til þess að það geti
gengið þarf að endurskoða matar- og kaffitíma. Í dag eru kaffihlé samtals 35 mínútur
yfir daginn og teljast þau hluti af vinnutíma.
Matartímar teljast hins vegar ekki hluti af
vinnutímanum. Þetta þýðir að taki starfsmaður 30 mínútur í mat ætti vinnutíminn að
vera til dæmis frá klukkan 8 til 16:30.
Á undanförnum árum hefur þróunin á
fjölmörgum vinnustöðum þar sem unnið
er í dagvinnu verið sú að starfsmenn nota
launaða kaffitíma í hádeginu, taka 35
mínútur í hádegismat og vinna þannig til
dæmis frá klukkan 8 til 16. Það þýðir ekki
að starfsmennirnir hafi ekki fengið að taka
neinar pásur fyrir eða eftir hádegi. Enda
væri það skelfileg stjórnun á vinnustað að
ætlast til þess að starfsmenn fái aldrei að
taka pásur. Raunin hefur því verið sú að
starfsmenn geta tekið hlé frá vinnu, spjallað
við vinnufélaga og fengið sér kaffibolla bæði
fyrir og eftir hádegi. Þau hlé hafa þó ekki
verið tímasett sérstaklega, heldur taka starfsmennirnir pásur þegar það hentar miðað við
þau verkefni sem unnið er að.
Við styttingu vinnuvikunnar verður fyrirkomulag líkt því sem hér er lýst tekið upp
á vinnustöðum þar sem hámarks stytting
verður tekin. Starfsmenn gefa eftir forræði á
matar- og kaffitímum, sem þýðir að þeir geta

Sjúkraliðar að störfum.

ekki notað þennan tíma til að sinna einkaerindum eða fara úr húsi þó þeir geti
auðvitað farið á kaffistofu eða í mötuneytið
á sínum vinnustað eins og áður. Þeir munu
áfram fá kaffitíma og matarhlé, rétt eins og
lýst var hér að ofan.

Starfsmenn fá pásur
Endurskoðun þýðir ekki að starfsmenn
fái aldrei að taka pásur. Starfsmenn geta
áfram tekið hlé frá vinnu, spjallað við
vinnufélaga og fengið sér kaffibolla bæði
fyrir og eftir hádegi.
Hér þarf sérstaklega að huga að þeim
starfsmönnum sem eru með fasta viðveru.

Starfsmenn geta áfram
tekið hlé frá vinnu

Þetta getur til dæmis verið starfsfólk í
móttöku og fólk sem vinnur þjónustustörf
af ýmsu tagi, til dæmis í grunnskólum,
leikskólum og við ýmiskonar umönnun.
Ræða verður sérstaklega um þessa hópa
þegar starfsfólk á vinnustaðnum ræðir um
útfærslu styttingar vinnuvikunnar. Þar
mætti til dæmis hugsa sér að búið verði
til einhverskonar kerfi til að tryggja þessu
starfsfólki afleysingu til að það geti tekið
eðlileg matar- og kaffihlé. Þá þarf einnig að
ræða sérstaklega hópa sem vinna líkamlega
erfiða vinnu og þarf eðlilega hvíld til að
geta sinnt sínum störfum út vinnudaginn.
Styttingu vinnuvikunnar fylgja ýmsar
áskoranir en það er mikilvægt að starfsfólk
taki þessu ferli af opnum hug til að tryggja
að stærsta breytingu á vinnutíma í nærri
hálfa öld gangi vel fyrir sig. Það er hagur
okkar allra.
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óbreyttu færri hjúkrunarstunda á hvern sjúkling. Með þessu væri mögulegt að

auka framleiðslu eða lækka kostnað sem nemur sparnaði við fækkun stöðugilda
hjúkrunarfræðinga.
HEILBRIGÐISKERFIÐ

3.2 Íslenskt heilbrigðiskerfi: lágur en vaxandi
heilsugæslukostnaður og góður árangur

Fyrir fjármálakreppuna árið 2008 varði Ísland stærri hluta vergrar þjóðarfram-

Lægra hlutfall
hér til heilbrigðismála
leiðslu til heilbrigðismála
(9-10%) en Svíþjóð, Danmörk og Noregur (7-9%). Síðan

Mikil fjölgun á LSH við
stjórnun og stoðdeildir

þá hefur Ísland varið lægra en jöfnu hlutfalli til heilbrigðismála (um 8%) en fyrrnefnd lönd (9-11%). Þetta skýrist að hluta til af hröðum vexti vergrar landsfram-

leiðslu á Íslandi. Útgjöld til heilbrigðismála á Íslandi á mann og leiðrétt fyrir
kaupmáttarjöfnuði hafa aukist verulega undanfarin ár (Mynd 1). Jafnvel þótt

útgjöld til heilbrigðismála á mann (um 4,500 USD) séu enn lægri en í Svíþjóð,
Danmörku og Noregi (um 5,000-6,000 USD) er bilið að minnka.

Mynd 1: Útgjöld til heilbrigðismála á mann, leiðrétt fyrir kaupmáttarjöfnuði,

Heilum stöðugildum hefur fjölgað mest
hjá Landspítala (21,4%) samanborið við
viðmiðunarsjúkrahúsin (um -2 til +16%).
Þetta skýrist að hluta til af mikilli fjölgun
starfsfólks sem ekki vinnur klínísk störf
hjá Landspítala (6,8% á árunum 20152019), þ.m.t. á sviðum stjórnunar og
stoðdeilda. Hlutfall hjúkrunarfræðinga á
móti sjúkraliðum er mun hærra, bæði á
Landspítala og Sjúkrahúsinu á Akureyri
samanborið við Skán.
Þetta kemur fram í nýrri skýrslu heilbrigðisráðuneytisins sem heitir: Aukin framleiðni
og gæði heilbrigðisþjónustu með nýju fjármögnunarkerfi og leiðbeinandi viðmiðum.
„Til að varpa ljósi á framleiðni og gæði
íslenska heilbrigðiskerfisins, eiginleika þess
og árangur voru framangreindir þættir hjá
stærstu veitendum heilbrigðisþjónustu
(Landspítala, Sjúkrahúsinu á Akureyri og
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins) bornir
saman við sömu þætti hjá erlendum þjónustuveitendum á grundvelli leiðbeinandi
viðmiða (e. benchmarking). Til samanburðar var valið umdæmið Skánn í Svíþjóð
þar sem heilbrigðisþjónusta er vel rekin, þótt
þar séu einnig tækifæri til umbóta, og ætti
því að veita raunhæf markmið fyrir íslenskt
heilbrigðiskerfi. Á Skáni eru fá sjúkrahús
staðsett í helstu borgum umdæmisins og
þjónustusvæðin eru stór. Í þessu felast
ákveðin líkindi við íslenskar aðstæður,“
segir í skýrslunni.
Nánar segir frá niðurstöðunum í þessari
grein.

Lægra hlutfall til heilbrigðismála
Samanborið við Svíþjóð, Noreg og
Danmörku er tiltölulega lágu og stöðugu
hlutfalli vergrar landsframleiðslu varið í
útgjöld til heilbrigðismála (um 8% af vergri
landsframleiðslu var varið í útgjöld til heilbrigðismála á Íslandi samanborið við um
11% í Svíþjóð árið 2018).
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USD

Útgjöld til heilbrigðismála á mann, leiðrétt fyrir kaupmáttarjöfnuði, USD.

Kerfislegir þættir á Íslandi eru að mörgu leyti sambærilegir og hjá hinum

Norðurlandaþjóðunum. Ísland er á pari við Svíþjóð, Danmörku og Noreg (Mynd
2) hvað varðar fjölda lækna (um 4-5), hjúkrunarfræðinga (um 10-20) og sjúkra-

Hins vegar fer kostnaður á mann vaxandi dag- og göngudeildarsjúklingum um 13% á
rúma
(um
2-3)
á mann.
Hinssamanborið
vegar er grundvallarmunur
á sjúklingum
meðalfjölda
viðtala
(um
31%
hrein
aukning
á mann
Landspítala, meðan
á legudeild
við
22% áí Svíþjóð
á árunum
2011-2018).
fjölgaði en
umhjá
u.þ.b.
1% og
dag- og gönguvið um
lækna
ári, sem
er töluvert
hærri á Íslandi
hinum
NorðurlandaþjóðFramleiðni starfsfólks hefur farið minnk- deildarsjúklingum um 14% á Sjúkrahúsinu
unum. Ísland ver einnig stærri hluta útgjalda til heilbrigðismála í grunnþjónustu
andi bæði á Landspítala og Sjúkrahúsinu á Akureyri á árunum 2015-2019).
en Svíþjóð
en hefur samt svipað
hlutfall
heimilislækna
af öllum
á(14,9%)
Akureyri
frá árinu(12,4%),
2015. Stöðugildum
Framleiðni
lækna
hefur farið lækkandi
hefur fjölgað töluvert hraðar en nemur hvort sem litið er til koma á dag- og gönguframleiðniaukningu (heilum stöðugildum deildir, fjölda legudaga eða DRG eininga
fjölgaði um 21,4% á Landspítala og 16,3% á á hvern lækni á öllum sjúkrahúsunum í
Sjúkrahúsinu á Akureyri, en sjúklingum á úttektinni. Framleiðnin hefur þó lækkað
legudeild fjölgaði einungis um u.þ.b. 1% og hraðar á Íslandi (framleiðni á hvern lækni
lækkaði um 5,4% á Landspítala og 7,3%
á Sjúkrahúsinu á Akureyri á árunum
2015-2019).
Framleiðni hjúkrunarfræðinga hefur
einnig lækkað og hjúkrunarstundum á
hvern sjúkling hefur fjölgað um 2,1% á
Landspítala og 4,0% á Sjúkrahúsinu á
Akureyri.

Hlutfall hjúkrunarfræðinga miðað við sjúkraliða er töluvert hærra (um
50%) á Íslandi en á Skáni

Aukin framleiðni og gæði heilbrigðisþjónustu með nýju fjármögnunarkerfi og leiðbeinandi
viðmiðum

HEILBRIGÐISKERFIÐ
læknar skipti tíma sínum á milli einkaþjónustu og opinberrar þjónustu, er líkleg
Þegar framleiðni skurðaðgerða er
metin standa bæði íslensku sjúkrahúsin
sig betur en Skánn hvað varðar aðgerðarog skurðtíma.

til að draga úr skilvirkni og stöðugleika á opinberu sjúkrahúsunum.

Mynd 6: Starfsfólk eftir mismunandi hópum (fyrir utan geðlækna), heil
stöðugildi 2019

Fjölgun starfsfólks
Starfsfólki fjölgar bæði á mælikvarða
heilla stöðugilda og kostnaðar á báðum
íslensku sjúkrahúsunum. Einkum hefur
meðalkostnaður
hjúkrunarfræðinga,
ljósmæðra og sjúkraliða aukist (um 5,3%
verðtryggð kostnaðaraukning á ári vegna
hjúkrunarfræðinga á Landspítala og um
4,0% á ári á Sjúkrahúsinu á Akureyri á
árunum 2015-2019).
Í samhengi við miðgildi svæðisbundinna tekna er kostnaður við lækna um 6%
lægri á Landspítala en á Skáni á meðan
kostnaður við hjúkrunarfræðinga er um
10% hærri á Landspítala. Allt klínískt
starfsfólk Sjúkrahússins á Akureyri
kostar minna í samanburði við Landspítala og samanburðarsjúkrahúsin á Skáni.
Hlutfall hjúkrunarfræðinga á móti
sjúkraliðum er mun hærra, bæði á
Landspítala og Sjúkrahúsinu á Akureyri
samanborið við Skán.
Hlutfall sérfræðilækna á íslensku
sjúkrahúsunum er örlítið hærra en á
Skáni. Hlutfall unglækna, þ.m.t. læknakandídatar, er lágt á Landspítala og
hlutfall deildarlækna, þ.m.t. sérnámslæknar, er frekar lágt á Sjúkrahúsinu
á Akureyri. Um 40% sérfræðilækna á
Landspítala eru í hlutastarfi og um 15%
þeirra í minna en 50% starfshlutfalli.
Þessi staðreynd, þ.e. að læknar skipti
tíma sínum á milli einkaþjónustu og
opinberrar þjónustu, er líkleg til að draga
úr skilvirkni og stöðugleika á opinberu
sjúkrahúsunum.
Meðalaldur lækna og hjúkrunarfræðinga í hópi starfsfólks fer lækkandi
því fjölgun er hlutfallslega mest meðal
þeirra sem eru yngri en fertugir.

Lengri legutími
Hlutfall dag- og göngudeildarsjúklinga
með einfaldari heilsufarsvanda er hátt á
Landspítala samanborið við hin sjúkrahúsin (um 94% heimsókna eru á dag- og
göngudeildir á Landspítala miðað við
um 90% á Skáni). Munurinn skýrist að
hluta til af fleiri heimsóknum sjúklinga á
bráðamóttöku með einfaldari vandamál
(um 15% sjúklinga sem komu á bráðamóttöku Landspítala voru síðar skráðir
til innlagnar á legudeild samanborið við
um 25% á Skáni).

Heilum stöðugildum hefur fjölgað mest hjá Landspítala samanborið við viðmiðunarsjúkrahúsin. Þetta
Meðalaldur
á báðum
sjúkrahúsunum
fer lækkandi
því sem
skýrist
að hluta lækna
til af mikilli
fjölguníslensku
starfsfólks
sem ekki vinnur klínísk
störf hjá eftir
Landspítala,
þ.m.t. á
sviðum
stjórnunar
og stoðdeilda.
aldurshópar
undir
fertugu verða stærri hluti af starfsmannahópnum í heild

(Mynd 7). Þetta gæti skýrst bæði af því að fleiri læknar snúa heim frá útlöndum
og af nýtilkomnu átaki á Landspítala sem ætlað er að laða að yngri lækna.

Einnig fer meðalaldur lækkandi meðal sjúkraliða. Á Landspítala hefur fjölgað

Meðallegutími er töluvert lengri á undanfarin ár meðan dregið hefur úr
um 13% á ári(8,1
í hópi
sjúkraliða
31–40
ára og um
25% á ári átil lækna
Landspítala
dagur)
og áí aldurshópnum
Sjúkra- henni
á Skáni.
Heimsóknir
húsinu
á
Akureyri
(5,7
dagar)
en
á
eru
67%
af
heimsóknum
í heilsugæslu
Sjúkrahúsinu á Akureyri meðal sjúkraliða sem eru 30 ára og yngri. Meðal
Skáni (4,1-4,8 dagar). Meðallegutími á á Íslandi samanborið við 48% á Skáni.
hjúkrunarfræðinga á Landspítala er aldursþróunin önnur því þar hefur fjölgað
Landspítala lækkar í 5,7 daga ef öldrunar- Kostnaður vex töluvert hraðar hjá HH,
hraðast í aldurshópnum
yfirmeð,
sextugu,
eða um
á ári.
lækningadeildin
er ekki talin
en þar
eða9%
sem
nemur um 6% af verðtryggðri
bíður verulegur hluti sjúklinga þess að kostnaðaraukningu á ári, samanborið við
Mynd 7:á Sundurliðun
aldursdreifingar
fyrirum
heil1%
stöðugildi
lækna
komast
hjúkrunarheimili.
Með því að
á Skáni á árunum 2016-2019.
flytja sjúklinga af biðdeild Landspítala á
Framleiðsla sérfræðilækna í einkageirhjúkrunarheimili væri mögulega hægt að anum hefur aukist um u.þ.b. 0,5% á ári á
losa um um 6% sjúkrarúma og um 3,5% árunum 2015-2019 mælt í framleiddum
hjúkrunarstunda á Landspítala sem gæti einingum á hvern lækni. Einingarnar
falið í sér 220 milljóna króna sparnað á mæla umfang og eðli heimsókna.
ársgrundvelli miðað við hlutfallslega
minni kostnað við rými á hjúkrunarheim- Ójöfn dreifing milli
ilum en á biðdeild öldrunarlækninga.
starfshópa
Framleiðni
Heilsugæslu
höfuðHeilum stöðugildum hefur fjölgað mest
borgarsvæðisins (HH) er meiri, mæld í hjá Landspítala (21,4%) samanborið við
heimsóknum á hvern lækni, en á Skáni viðmiðunarsjúkrahúsin (um -2 til +16%).
(2.457 samanborið við 2.394 árið 2019).
Þetta skýrist að hluta til af mikilli
Framleiðni HH hefur farið vaxandi fjölgun starfsfólks sem ekki vinnur klínísk
störf hjá Landspítala (6,8% á árunum
2015-2019), þ.m.t. á sviðum stjórnunar og
stoðdeilda.
Hjá flestum öðrum viðmiðunarsjúkrahúsum
úttektarinnar,
þ.m.t.
Sjúkrahúsinu á Akureyri, hefur gagnstæð
þróun átt sér stað, þ.e. klínísku starfsfólki
hefur fjölgað hraðar, eða um 2-5% á ári,

Meðallegutími er töluvert
lengri á Landspítala og á
Sjúkrahúsinu á Akureyri
en á Skáni
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en starfsfólki sem ekki vinnur klínísk
störf um 2-3% á ári á undanförnum fimm
árum.
Sé litið til mismunandi starfshópa er
hlutfall hjúkrunarfræðinga miðað við
sjúkraliða töluvert hærra (um 50%) á
Íslandi en á Skáni.
Bæði Landspítali og Sjúkrahúsið á
Akureyri hafa hærra hlutfall hjúkrunarfræðinga á móti læknum (2,5-2,7) en
Skánn (2,1-2,4), en lægra hlutfall þegar
skoðað er hlutfall sjúkraliða og hjúkrunarfræðinga á móti læknum (3,5-3,6
samanborið við 3,7-4,2 á Skáni).
Ennfremur hafa bæði Landspítali og
Sjúkrahúsið á Akureyri aðeins hærra
hlutfall sérfræðilækna (63-65%) en Skánn
(um 50-60%), þar sem Landspítali hefur
lægra hlutfall unglækna (þ.m.t. læknakandídatar), eða 8%, og Sjúkrahúsið
á Akureyri er með frekar lágt hlutfall
deildarlækna (ásamt sérnámslæknum)
eða 19%.
Hins vegar virðast um 40% sérfræðilækna á Landspítala vinna í hlutastarfi og
um 15% hópsins í minna en hálfu starfshlutfalli. Þessi staðreynd, þ.e. að læknar
skipti tíma sínum á milli einkaþjónustu
og opinberrar þjónustu, er líklegt til
að draga úr skilvirkni og stöðugleika á
opinberu sjúkrahúsunum.

Landspítalinn: Um 40% sérfræðilækna á Landspítala vinna í hlutastarfi og um 15% hópsins í minna en
hálfu starfshlutfalli.

Mikil fjölgun heilla
stöðugilda
Heildarkostnaður eykst umtalsvert
hraðar á Landspítala og Sjúkrahúsinu á
Akureyri (um 5-6% á ári) en á Skáni (um
2-4% á ári), jafnvel þótt leiðrétt sé fyrir
verðbólgu. Meginskýringin liggur í um
7-8% árlegum vexti í starfsmannakostnaði (afleiðing mikillar fjölgunar heilla
stöðugilda starfsfólks), sem myndar
stóran hluta kostnaðargrunns á íslensku
sjúkrahúsunum. Hærra hlutfall starfsmannakostnaðar af kostnaðargrunninum
á Íslandi (um 70-75% saman-borið við um
60% á Skáni) skýrist að hluta til af meiri
þjónustu innanhúss (t.d. eldhús, tölvudeild, þvottahús) en slíkri þjónustu er í
meira mæli útvistað á Skáni.
Heilsugæsla
höfuðborgarsvæðisins
(HH) sinnir grunnheilbrigðisþjónustu á
höfuðborgarsvæðinu sem nær yfir Reykjavík og sex nærliggjandi sveitarfélög. Á
sama hátt sinnir heilsugæslan á Skáni
þjónustu í öllu umdæminu en undir það
heyra 33 sveitarfélög.
Framleiðni, mæld í heimsóknum á hvern
lækni, hefur aukist um 2,6% á ári hjá HH
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Sjúkrahúsið á Akureyri: Á Sjúkrahúsinu á Akureyri hefur klínísku starfsfólki fjölgað um 2-5% á ári, en
starfsfólki sem ekki vinnur klínísk störf um 2-3% á ári á undanförnum fimm árum.

frá árinu 2015, en minnkað um 2,4% á ári
á Skáni. Heimsóknir til lækna eru töluvert
hærra hlutfall heimsókna hjá HH (67%) en

Það að læknar skipti tíma
sínum á milli einkaþjónustu og opinberrar þjónustu, er líklegt til að draga
úr skilvirkni og stöðugleika

á Skáni (48%), jafnvel þótt heimsóknum
til hjúkrunarfræðinga fjölgi hraðar (9,4%
á ári í heimsóknum til hjúkrunarfræðinga
samanborið við 3,3% á ári til lækna hjá
HH).
Heildarkostnaður HH hefur einnig
aukist hraðar, eða um 6,8% á ári, leiðrétt
fyrir verðbólgu, frá árinu 2016 samanborið
við 0,6% á ári á Skáni. Hjá HH skýrist
aukinn kostnaður aðallega af starfsmannakostnaði (68% kostnaðargrunns,
3,8% aukning á ári) og þjónustu (19% af
kostnaðargrunni, 23,4% aukning á ári).
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Sandra B. Franks formaður Sjúkraliðafélags Íslands:

Stjórnendur og
vanmat á sjúkraliðum

Vaxandi kurr er í röðum sjúkraliða
vegna þess að aukið menntastig stéttarinnar, og þar með færni, er ekki metið
af stjórnendum stofnana með aukinni
ábyrgð eða nýjum tækifærum til starfsframa og stjórnunarstarfa.
Um árabil hafa stjórnvöld hvatt sjúkraliða til að bæta við færni sína með
símenntun og sérnámi. Skýr fyrirheit
voru gefin um að nýjar starfslýsingar yrðu
gerðar í samræmi við aukna menntun
sjúkraliða. Á árinu 2009 gaf Embætti landlæknis þannig út sérstakar leiðbeiningar til
stjórnenda heilbrigðisstofnana sem miðuðu
að því að starfslýsingar og störf sjúkraliða
endurspegluðu aukna menntun þeirra og
sérhæfingu. Nú, ellefu árum síðar, virðist
sem stjórnendum hafi enn ekki tekist að
verða við tilmælum landlæknis og falið
sjúkraliðum viðameiri verkefni.

Sandra B. Franks, formaður Sjúkraliðafélags Íslands.

Eru stjórnendur vandanum
vaxnir?
Stéttin tók hvatningu stjórnvalda opnum
örmum. Símenntunarmiðstöðin Framvegis
býður upp á fjölda sérhæfðra námskeiða
fyrir sjúkraliða á ýmsum sviðum hjúkrunar.
Sjúkraliðar hafa flykkst í þau. Á sjöunda
hundrað starfandi sjúkraliða, eða þriðjungur
stéttarinnar, lauk slíkum námskeiðum á
síðasta ári. Það undirstrikar vilja stéttarinnar
til að bæta sig í starfi, axla meiri ábyrgð og
leika stærri hlutverk.
Stjórnendur virðast ekki skilja þessa þróun.
Í mjög takmörkuðum mæli hafa þeir svarað
henni með nýjum starfsleiðum sem hæfa
hærra færnistigi sjúkraliða. Þó einstaklingsmiðaðar starfslýsingar hafi sums staðar séð
dagsins ljós hafa stjórnendur ekki mótað
starfslýsingar og leiðir sem taka mið af hærra
menntastigi stéttarinnar. Í ljósi þess mikla
mönnunarvanda sem heilbrigðiskerfið býr
við hika ég ekki við að kalla þetta vanrækslu.
Sá vandi vex hratt með hærri lífaldri þjóðarinnar. Allir vita að strax á nýjum áratug
verður skortur á menntuðu hjúkrunarfólki
alvarlegt samfélagslegt vandamál.

Ein leið til að ráða bót á mönnunarvandanum er að nýta sjúkraliða með aukna
sérhæfingu til vandasamari og flóknari
starfa en áður inni á sjúkrahúsum, hjúkrunarheimilum og við heimahjúkrun. Þeim
þarf að skapa nýjar starfsleiðir og tækifæri til
aukins starfsframa. Sjúkraliðar eru þreyttir á
vantrú stjórnenda á stéttinni og vilja ábyrgð
í samræmi við menntun og getu. Um leið
losnar um mannafla, til dæmis hjúkrunarfræðinga, sem geta tekið að sér sérhæfðari
störf sem líka þarf að manna. Sérhæfðir
sjúkraliðar eru einfaldlega vannýtt auðlind í
heilbrigðiskerfinu. Ég leyfi mér því að segja
að stjórnendur sem ekki nýta hana eru hvorki
starfi sínu vaxnir né á vetur setjandi.

„Í ljósi þess mikla mönnunarvanda sem heilbrigðiskerfið
býr við hika ég ekki við að
kalla þetta vanrækslu“

Vilji stjórnvalda er skýr
Stjórnvöld hafa beinlínis lýst því að aukin
menntun sjúkraliða sé eftirsóknarverð og
samhliða þurfi að fela þeim ábyrgðarfyllri
störf, meðal annars við stjórnun. Þau hafa
fylgt orðum sínum eftir í verki. Það speglast til
dæmis í að ríkisstjórnin undir sterkri forystu
ráðherranna Svandísar Svavarsdóttur og Lilju
D. Alfreðsdóttur fjárfestu í nýrri námsbraut
á háskólastigi fyrir sjúkraliða. Hún tekur til
starfa að fullu á næsta ári við Háskólann á
Akureyri. Innan þriggja ára verða því fyrstu
sjúkraliðarnir útskrifaðir eftir tveggja ára
diplómanám.
Sjúkraliðar sjálfir spyrja sig hins vegar: Er
það þess virði að afla sér aukinnar menntunar
á meðan kerfið metur hana ekki að verðleikum? Umræður um þetta grundvallaratriði
geta menn til dæmis lesið í málefnalegum
samskiptum sjúkraliða á heimasíðu félagsins
fyrir stuttu. Á fjórða tug sjúkraliða tjáðu sig þar
með einum eða öðrum hætti. Stjórnendur þurfa
því að taka á málinu. Tregða þeirra til að nýta
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þau tækifæri sem heilbrigðiskerfinu bjóðast
með aukinni færni sjúkraliða er að verða einn
af flöskuhálsum í framþróun kerfisins.

„Misbrestur“
Þegar ég tók við formennsku í Sjúkraliðafélaginu einsetti ég mér að eitt af baráttumálum
mínum yrði að aukin menntun og sérhæfing sjúkraliða yrði metin að verðleikum. Í
setningarræðu á nýliðnu fulltrúaþingi félagsins lýsti ég því sem einu af þremur nýjum
áhersluatriðum hjá félaginu. Þar lagði ég
áherslu á að menntun stéttarinnar sé ekki
metin að verðleikum þar sem „… stjórnendur
í heilbrigðiskerfinu hafa ekki svarað aukinni
menntun sjúkraliða með nýjum starfslýsingum, nýjum starfsleiðum eða nýjum
tækifærum til aukins starfsframa.“
Þetta er ekki bara mín persónulega skoðun.
Fræðimenn sem hafa skoðað hvernig aukin
menntun hefur speglast í starfsþróun sjúkraliða eru á sama máli. Í yfirgripsmikilli skýrslu
sem gerð var á vegum Háskólans á Akureyri
til undirbúnings háskólanámi fyrir sjúkraliða komst höfundur skýrslunnar, Arnrún
H. Arnórsdóttir, aðjúnkt og doktorsnemi, að
svipaðri niðurstöðu. Hún greindi hvaða áhrif
sérnám fyrir sjúkraliða sem um árabil fór fram
við Fjölbrautaskólann í Ármúla hefði haft á
stöðu stéttarinnar innan heilbrigðiskerfisins.
Vægilega orðuð niðurstaða hennar var að
„misbrestur“ væri á því að „framhaldsnámið
skili sér eins og til var ætlast út í vinnuumhverfi sjúkraliða“. Það ber alfarið að skrifa á
reikning stjórnenda kerfisins og um það gæti
ég haft miklu fleiri og litríkari orð.

Skýr stefna sjúkraliða
Á nýliðnu fulltrúaþingi Sjúkraliðafélagsins
var einróma samþykkt ályktun sem forysta
félagsins lagði fram, þar sem stjórnendur heilbrigðisstofnana voru harðlega átaldir í ljósi
þess að „þrátt fyrir meira en áratugagamlar
leiðbeiningar frá vinnuhópi Embættis landlæknis um að heilbrigðisstofnanir samræmi
starfslýsingar og nýjar starfsleiðir hærra
menntunar- og færnistigi sjúkraliða hefur
ekkert áorkast í þeim efnum“.
Í sömu ályktun var skorað á stjórnendur að
þróa starfsleiðir í samræmi við síhækkandi
menntastig sjúkraliða. Það er ekki síst brýnt í
ljósi þess að á næstu árum koma á markaðinn
sjúkraliðar með háskólamenntun. Þeir munu
einfaldlega leita í önnur störf ef þau sem stýra
stofnunum svara ekki aukinni færni stéttarinnar með meiri ábyrgð, nýjum tækifærum
og stærra hlutverki.
Heilbrigðiskerfið hefur ekkert við slíka
stjórnendur að gera.
14 SJÚKRALIÐINN DESEMBER 2020

Formenn skrifa bréf

Sonja Ýr Þorbergsdóttir formaður BSRB, Drífa Snædal forseti ASÍ, Þórunn Sveinbjarnardóttir formaður BHM, Haraldur Freyr Gíslason formaður Félags leikskólakennara
og Sigurður Sigurjónsson formaður Félags stjórnenda leikskóla hafa skrifað fulltrúum í
sveitafélögum landsins bréf þar sem sveitarstjórnarfólk er hvatt til að kynna sér málin vel
og leggja sitt af mörkum til að starfsfólk setji sér markmið um að stytta vinnuvikuna um
fjóra tíma, öllum til hagsbóta.
Í þessu bréfi segir meðal annars:
Um þessar mundir standa yfir samtöl um betri vinnutíma í dagvinnu í sveitarfélögum
landsins. Samkvæmt nýlegum kjarasamningum er heimilt að stytta vinnuvikuna í allt að 36
stundir á viku með umbótum í starfsemi og breytingu á fyrirkomulagi neysluhléa. Reynslan
sýnir að vel hefur tekist að stytta vinnuvikuna í opinberri þjónustu um fjórar stundir á viku
með því að undirbúa ferlið vel.
Breytingar á vinnutíma krefjast nýrrar nálgunar á skipulag vinnudagsins til að auka
skilvirkni vinnunnar og starfseminnar í heild. Þetta er til dæmis hægt að gera með því að
endurhanna daglega rútínu, vinnustaðamenningu, samstarf, útrýma sóun og nýta tæknilausnir. Í mörgum störfum hefur núverandi vinnulag verið nánast óbreytt um árabil. Oft hefur
verið lítill hvati til að brjótast úr viðjum vanans og aðlaga vinnunna betur að þörfum starfseminnar og þjónustunni sem þar er veitt. Verkefnið „betri vinnutími“ býr til þennan hvata og
kemur bæði starfsfólki og starfseminni til góða.

Meiri ánægja og aukin afköst
Styttri vinnuvika leiðir til meiri ánægju fólks í starfi, aukinna afkasta, betri þjónustu og er
lóð á vogarskálar aukins jafnréttis kynjanna. Heilsa og vellíðan batnar með styttri vinnudegi
auk þess sem öryggi starfsfólks og þeirra sem nýta sér þjónustuna eykst. Starfsfólk fær meiri
tíma með fjölskyldu sinni og skil milli vinnu og einkalífs verða skýrari með betra skipulagi
vinnutíma. Starfsumhverfið verður betra og það dregur úr fjarveru vegna veikinda. Starfsmannavelta minnkar og auðveldara verður að ráða nýtt fólk á vinnustaðinn sem eykur
samkeppnishæfni hans í samanburði við aðra vinnustaði.
Orðalag kjarasamnings varðandi fyrirkomulag matartíma eða annarra hléa hefur valdið
misskilningi. Sé vinnuvikan stytt í 36 stundir umbreytast matar- og kaffitímar og hlé verða
sveigjanleg. Starfsfólk skuldbindur sig til að reyna að nýta vinnutímann sem best en er þó
heimilt að taka hvíldarhlé og neyta matar. Slíkt skipulag er auðvelt fyrir starfsfólk sem nýtur
sveigjanleika í störfum sínum og getur sjálft skipulagt hvenær það bregður sér frá til að nærast.

Starfsfólk undir miklu álagi
Starfsfólk sveitarfélaga hefur lagt mikið á sig á undanfarinn áratug til að veita góða þjónustu
þrátt fyrir harkalegan niðurskurð. Um þessar mundir vinnur fólk undir miklu álagi vegna
heimsfaraldursins en stytting vinnuvikunnar stuðlar að aukinni hvíld starfsfólks sem styrkir
það í störfum sínum.
Samkvæmt kjarasamningi byggir ferlið við innleiðingu styttingar vinnuvikunnar í
dagvinnu á samtali allra á vinnustaðnum, samtali um að finna tækifæri til umbóta. Það er
því ekki stjórnenda að ákveða einhliða hvernig fyrirkomulagið verður heldur á að ræða það
á fundi starfsfólks innan hvers vinnustaðar. Starfsfólk þekkir sín störf best og veit hvar tækifærin liggja. Skilaboð og hvatning frá stjórnendum skipta miklu máli.

Eftirlaunadeildin

Jólakaffi aflýst vegna Covid

Stjórn Eftirlaunadeildar Sjúkraliðafélags Íslands hefur ákveðið að fresta eða aflýsa
aðalfundi deildarinnar þetta árið og aflýsa hefðbundnu jólakaffi félagsmanna vegna Covidfaraldursins. Það verður auglýst síðar ef mögulegt verður að halda aðalfundi deildarinnar.
Um leið sendir stjórnin hugheilar jóla- og áramótakveðjur til allra félagsmanna, með þökk
fyrir góð samskipti á árinu.

HEILBRIGÐISKERFIÐ

Heilbrigðisþing 2020

Mikil tækifæri til breytinga
Þörf miðað við mannfjöldaspá

Á næstu árum eru mikil tækifæri til að
auka teymisvinnu í heilbrigðiskerfinu,
færa verkefni milli fagstétta, mennta fleiri
heilbrigðisstarfsmenn og nýta allar heilbrigðisstéttir til hins ýtrasta, en þær eru 34 talsins,
sagði Ásta Valdimarsdóttir, ráðuneytisstjóri
heilbrigðisráðuneytisins, á Heilbrigðisþingi
sem haldið var 27. nóvember síðastliðinn og
fjallaði um menntun, mönnun og nýsköpun í
heilbrigðisþjónustu.
Svandís Svavarsdóttir, heilbrigðisráðherra,
setti þingið, þar sem mörg fróðleg erindi voru
flutt, og hún stjórnaði pallborðsumræðum í lokin.
Ásta Valdimarsdóttir flutti athyglisvert
erindi um „Tækifæri og áskoranir – mönnun
til framtíðar,“ en þar kynnti hún meðal annars
niðurstöður könnunar á þörf fyrir fagstéttir
í heilbrigðiskerfinu á komandi árum. Hún
minnti á að í nýrri heilbrigðisstefnu til ársins
2030 fjalla tveir þættir sérstaklega um mönnun
heilbrigðiskerfisins; „Fólkið i forgrunni“ og
„Hugsað til framtíðar.“ Í ljósi þeirra markmiða
sem þar koma fram fjallaði hún nánar um stöðu
menntunar og mönnunar heilbrigðisstétta.

4051 sjúkraliði með starfsleyfi
Fram kom í máli Ástu að á síðustu 20 árum
hefur Íslendingum fjölgað að meðaltali um
2,5% á ári. Hlutfall eldri einstaklinga muni
vaxa verulega á komandi árum.
Hún beindi athyglinni sérstaklega að
menntun sex starfsstétta; lækna, hjúkrunarfræðinga, sjúkraliða, iðjuþjálfa, sálfræðinga og
sjúkraþjálfara. Fram kom að útskriftum lækna,
hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða fer fjölgandi, en sálfræðingum hefur þó fjölgað mest
hlutfallslega.
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> mikill
skortur
á hjúkrunarfræðingum
Ásta
birti
yfirlit
yfir fjölda þeirra heilbrigðisstarfsmanna
sem
höfðu fengið starfsleyfi
hjá
Mat á mönnunarþörf
(apríl 2020)
ráðuneytinu
við
lok
ársins
2019,
voru
70
ára
> mikill skortur á hjúkrunarfræðingum

Mat á mönnunarþörf (apríl 2020)
> mikill skortur á hjúkrunarfræðingum

Þörf miðað við mannfjöldaspá

Hjúkrunarfræðingar

Læknar

Sjúkraliðar

Spá um þörf fyrir fjölgun sjúkraliða, lækna og hjúkrunarfræðinga fram til 2030.

Hjúkrunarfræðingar

Læknar

eða yngri og búsettir á Íslandi. Þar kom fram að
hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar eru langfjölmennustu stéttirnar; 4470 hjúkrunarfræðingar
höfðu starfsleyfi við upphaf þessa árs og 4051
sjúkraliði. Læknar eru þriðja fjölmennasta
stéttin með 1437 starfsleyfi. Þá er stétt sjúkraflutningamanna líka fjölmenn.
Ráðuneytisstjórinn vék einnig að þeirri
úttekt á mönnun og framleiðni í heilbrigðisþjónustu á Íslandi og í Svíþjóð sem nánar segir
frá á öðrum stað í blaðinu, og vakti athygli
á þeirri niðurstöðu að hlutfall hjúkrunarfræðinga á móti sjúkraliðum er mun hærra hér
á landi en á Skáni í Svíþjóð og munar þar um
50 prósentum.

Sjúkraliðar

Stofnanirnar töldu yfirleitt mikinn skort á
42
sjúkraliðum úti á landi og einnig verulegan
skort á höfuðborgarsvæðinu, mikinn skort
á hjúkrunarfræðingum og nokkurn skort á
42
læknum sérstaklega á landsbyggðinni. Megin-

niðurstöður Ástu voru þessar:
Skorturinn er mun meiri á stofnunum á
vegum hins opinbera en öðrum stofnunum.
Meiri skortur er á landsbyggðinni en á höfuðborgarsvæðinu. Þörfin er mest fyrir sjúkraliða,
sálfræðinga og sjúkraþjálfara á landsbyggðinni
hjá hinu opinbera.
Ráðuneytið gerði í kjölfarið mannaflaspá
fyrir heilbrigðiskerfið fram til 2030 og birti á
ráðstefnunni þrjár mismunandi spár, hæstu
spá, lægstu spá og miðspá.
Mat á mönnunarþörfinni
Það er ljóst að það þarf að auka meira í
Heilbrigðisráðuneytið hefur leitað til heil- sumum stéttum en öðrum, sagði Ásta, en
brigðisstofnana um allt land til þess að reyna að háspáin krefst um 12% aukningar á mannafla
leggja mat á mönnunarþörf næstu ára. Í spurn- næstu tíu árin.
Ásta fór að lokum yfir tillögur starfshópa
ingalistanum var spurt um áætlaða þörf fyrir
stöðugildi fagstétta. Leitað var til 46 stofnana um menntunarmál heilbrigðisstarfsmanna, þar
og 33 þeirra skiluðu svörum til ráðuneytisins. á meðal sjúkraliða, og aðgerðir ráðuneytisins
Á stofnununum var hlutfall hjúkrunarfræðinga til að hrinda þeim í framkvæmd. Það á meðal
ríflega 46%, sjúkraliða tæplega 26% og lækna annars við um fagháskólanám sjúkraliða við
Hlutföll eftirfarandi
stétta hjá viðkomandi stofnunum
háskólann á Akureyri.
ríflega 21%.

Mat á mönnunarþörf (apríl 2020)

Hlutföll eftirfarandi stétta hjá viðkomandi stofnunum

> mikill skortur á hjúkrunarfræðingum

Stétt

Fjöldi starfsfólks

Stétt

Fjöldi starfsfólks
2.977

2.977
46,4%

46,4%

Læknar
Læknar

1.354

21,1%
1.354

21,1%

1.642
2,6%

25,6%

Sjúkraliðar

1.642

167

Iðjuþjálfarar

102

Sálfræðingar

177

Sjúkraþjálfarar

Mat heilbrigðisstofnana á skorti á sjúkraliðum.

Hlutdeild af
heild

Hjúkrunarfræðingar
Hjúkrunarfræðingar
Sjúkraliðar
Sjúkraþjálfarar

23

Hlutdeild af
heild

Iðjuþjálfarar
Sálfræðingar

25,6%
1,6%

167

2,6%

102

1,6%

2,8%

177

21

2,8%

Hlutfall fagstétta hjá heilbrigðisstofnunum.
23

23
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FYRIRMYNDARSTJÓRNANDINN

Hildur Sigurjónsdóttir er fyrirmyndarstjórnandi ársins

Hefur góða innsýn í
störf okkar sjúkraliða

„Ég reyni að setja mig í spor starfsmanna
sem leita til mín og kem fram við þá eins og ég
vil að stjórnendur komi fram við mig,“ sagði
Hildur Sigurjónsdóttir hjúkrunarfræðingur
og verkefnisstjóri mannauðsmála hjá
heimahjúkrun Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins í viðtali við Sjúkraliðann þegar
hún tók á móti viðurkenningu Sjúkraliðafélags Íslands sem fyrirmyndarstjórnandi
ársins.
„Að hafa góðan stjórnanda skiptir öllu
máli því hann gerir starfsfólkinu kleift að
líða vel í vinnunni. Vellíðan í vinnu er lykilatriði. Því þegar starfsfólkinu líður vel þá
gengur starfsemin betur. Afköstin verða
meiri, framleiðni rekstrar eykst og reksturinn verður hagkvæmari. Þannig að þegar
yfirmenn eru góðir verður ávinningurinn
betri fyrir alla, allir vinna,“ sagði Sandra B.
Franks formaður Sjúkraliðafélags Íslands
er hún ávarpaði fyrirmyndarstjórnanda
ársins 2020 við athöfn hjá Heilsugæslu
höfuðborgarsvæðisins.

Sjúkraliðar velja
Í ávarpi sínu gerði Sandra grein fyrir því
hvernig árlegt val fer fram:
„Sjúkraliðafélagi Íslands hefur um árabil
lagt til við sjúkraliða að velja sinn fyrirmyndastjórnanda. Nú í ár varð Hildur
Sigurjónsdóttir fyrir valinu og er hún svo
sannarlega vel að því komin. Valið fer
þannig fram að félagsmenn/trúnaðarmenn Sjúkraliðfélagsins eru hvattir til að
fara yfir málin með vinnufélögum sínum,
sjúkraliðum, og meta hvort ástæða sé til að
tilnefna sinn stjórnanda. Stjórnandi getur
verið forstöðumaður, deildarstjóri, millistjórnandi, hópstjóri og/eða verkefnastjóri.
Við valið meta sjúkraliðar viðeigandi
áhrifaþætti mannauðsstjórnunar, það er:
• færni í samskiptum og samvinnu,
• þekking og nýting á námi sjúkraliða,
• hvatning til aukinnar þekkingar og
þjálfunar á störfum við hjúkrun,
• setur sig inn í störf starfsmanna,
• sýnir sveigjanleika,
16 SJÚKRALIÐINN DESEMBER 2020

Sandra B. Franks, formaður Sjúkraliðafélags Íslands, afhendir Hildi Sigurjónsdóttur viðurkenningu
félagsins sem fyrirmyndarstjórnandi ársins 2020.

• hefur þekkingu á kjarasamningum og
stofnanasamningum,
• hrósar og hvetur samstarfsfólk sitt,
• stuðlar að bættri vinnustaðarmenningu
og virkri teymisvinnu.
Við mat á þessum þáttum má segja að
Hildur hafi sprengt skalann því sjúkraliðar
gáfu henni tíu í einkunn á öllum þessum
matsþáttum.“

Ummæli sjúkraliðanna
Sjúkraliðarnir sögðu einnig eftirfarandi í
umsögnum um Hildi:
„Við sjúkraliðar í heimahjúkrun Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins viljum tilnefna
Hildi Sigurjónsdóttur sem fyrirmyndastjórnanda ársins 2020. Hildur er hjúkrunarfræðingur og fer með mannauðsmálin í
heimahjúkrun. Hún hefur góða innsýn í
störf okkar sjúkraliða og hefur þægilegt

„Að hafa góðan stjórnanda skiptir öllu máli“

viðmót og kemur fram af virðingu og
kurteisi. Hún sér um og skipuleggur vaktaskýrslur, reynir alltaf að koma til móts við
okkar óskir þegar kostur er og hliðra til. Þá
hefur hún góða þekkingu á málefnum og
viðfangsefnum okkar.
Hildur er líka góður vinnufélagi og
heldur uppi góðum starfsanda. Kjóladagar
á föstudögum er hennar hvatning. Okkur
finnst hún vera okkar allra og því viljum
við sjúkraliðar í heimahjúkrun tilnefna
hana sem fyrirmyndastjórnanda ársins.“

Verkefnisstjóri mannauðsmála
frá 2016
„Ég útskrifaðist sem hjúkrunarfræðingur
árið 1998 og hóf störf hjá Heilsugæslunni
í Hamraborg árið 2003 sem hjúkrunarfræðingur í heimahjúkrun“ segir Hildur
í viðtali við Sjúkraliðann. „Ég tók við
núverandi starfi mínu sem verkefnisstjóri
mannauðsmála þegar heimahjúkrun fluttist
útaf heilsugæslustöðvunum í Kópavogi,
Hafnarfirði og Garðabæ og sameinaðist í
eina einingu í Hlíðarsmára í Kópavogi.“

FYRIRMYNDARSTJÓRNANDINN

Margir sjúkraliðar voru viðstaddir afhendingu viðurkenningarinnar.

- Heimahjúkrun höfuðborgarsvæðisins
er mjög fjölmennur vinnustaður. Hvað eru
sjúkraliðarnir margir?
„Hérna starfa rúmlega eitt hundrað starfsmenn og þar af um 45 sjúkraliðar,“ svarar
Hildur. „Starfshlutfallið er mjög misjafnt,
allt frá 20% upp í 100%, en flestar eru í 80%
starfi.“
- Margir sjúkraliðar urðu til þess að benda á
þig sem fyrirmyndarstjórnanda. Hvað viltu segja
okkur um innihald starfsins sem verkefnastjóri
mannauðsmála?
„Mitt meginverkefni er að halda utan um
mannauðsmálin almennt ásamt því að vera
hluti af stjórnenda teymi heimahjúkrunar.
Allt frá ráðningu starfsmanna til starfsloka.
Öll samskipti sem snerta vinnu og persónuleg mál starfsmanna. Ég sé um ráðningar
í samráði og samvinnu við svæðisstjóra
heimahjúkrunar og vinn náið með launadeild
og mannauðssviði. Í samráði við starfsmenn
ákveðum við vinnu- og vaktafyrirkomulag og ég geri vaktaskýrslur sem uppfylla
þarfir starfsmanna og stofnunarinnar eins og
hægt er hverju sinni. Ég tryggi að við höfum
nægan starfsmannafjölda til að starfsemin
gangi, að næg mönnun sé á öllum vöktum.
Dags daglega koma upp ýmis mál sem þarf
að leysa og takast á við,“ svarar Hildur. „Ég
held utan um veikindatilkynningar starfsmanna og fylgi þeim eftir með viðtölum
og símtölum. Það þarf að sýna starfsmanni
nærgætni, hlýju og stuðning og ef útlit er
fyrir langvarandi veikindi þá þarf oft að ráða
inn afleysingu tímabundið. Ég fer yfir og
samþykki leyfisóskir og skipulegg sumarfrí.
Til að allir komist í sumarfrí þarf að ráða inn

töluverðan fjölda af sumarafleysingum. Ég
hef lagt mikla áherslu á að geta tekið á móti
sjúkraliðanemum í launaða starfsþjálfun
því námstækifærin eru fjölbreytt og mörg í
heimahjúkrun. Við höfum verið svo lánsamar
að fá til okkar framúrskarandi nema sem
margir hverjir eru í starfi hjá okkur í dag sem
sjúkraliðar. Heimahjúkrun hefur verið mjög
eftirsóttur vinnustaður og hefur starfsandinn
verið mjög góður.“
- Hefur þú langa reynslu af mannauðsmálum?
„Ég vann sem hjúkrunarfræðingur og
teymisstjóri í heimahjúkrun í Kópavogi í níu
ár, en árið 2012 var ég beðin um að taka við
stöðu hverfisstjóra. Ég held að sú reynsla
nýtist mér mjög vel í starfi sem stjórnandi að
hafa unnið mjög náið með sjúkraliðum og
þekki því þeirra störf mjög vel. Ég var því
búin að vera millistjórnandi í fjögur ár áður
en ég tók við þessu nýja starfi.“

Að setja sig í spor starfsmanna
- Hver er lykillinn að góðum árangri þínum í
starfinu?
„Ég reyni að setja mig í spor starfsmanna
sem leita til mín,“ svarar hún. „Ég kem fram
við aðra eins og ég vil að komið sé fram við
mig, það er mitt mottó. Það bros sem þú
sendir frá þér færðu til baka er heilræði sem
ég hef tileinkað mér. Ég hef mjög sterka
réttlætiskennd og er að eðlisfarið mjög
skipulögð og lausnamiðuð sem ég held að

„Ég hef mjög sterka
réttlætiskennd“

samstarfmönnum mínum líki vel. Þess vegna
reyni ég alltaf að sýna skilning á aðstæðum
starfsmannsins og finna lausn sem hentar
báðum. Mér hefur alltaf fundist viðmót
stjórnenda skipta miklu máli og að það sé
skilningur á þörfum starfsmannanna og vilji
til þess að koma til móts við þær. Mín reynsla
er sú að ég fæ það margfalt til baka ef ég sýni
skilning og sveigjanleika þá verður starfsánægjan mun meiri hjá öllum. Mér líður líka
betur sjálfri ef ég get leyst mál farsællega, það
nærir mig.“
- Hver er aðferðarfræði þín þegar erfið mál koma
upp, eins og hlýtur alltaf að gerast jafnvel hjá
frábærum stjórnendum?“
„Þegar slík mál koma upp þá finnst mér
mikið atriði að sýna gagnkvæma virðingu og
traust. Ef til dæmis kemur upp ágreiningur
eða óánægja finnst mér alltaf best að ræða
málin og klára sem fyrst og því finnst mér
mikilvægt að starfsmenn hafi greiðan aðgang
að mér. Ég tel að hvatning og hrós sé lykillinn
að því að starfsmaður fái að njóta sín og vaxa
í starfi. Í teymisvinnu er mikilvægt að greina
styrkleika hvers og eins og nýta þá bæði fyrir
skjólstæðinga okkar og samstarfsfólk. Ekki
síður veikleika ef þeir eru til staðar því þá er
hægt að vinna sérstaklega í þeim til að byggja
upp sjálftraust og öryggi.“
- Hefur þú tiltekna fyrirmynd í starfinu?
„Ég hef mjög flotta fyrirmynd, Sigríði
A. Pálmadóttur fyrrverandi yfirhjúkrunarfræðing á Heilsugæslunni i Hamraborg og
Hvammi sem réð mig til starfa á sínum tíma.
Hún var yfirmaður minn í 13 ár og við áttum
afskaplega gott samstarf, ég lærði mjög mikið
af henni.“
SJÚKRALIÐINN DESEMBER 2020 17

VIÐHORFSKANNANIR

Mikil ánægja með
orlofshús félagsins

Hátt í sjötíu prósent sjúkraliða hafa
dvalið í einhverju af orlofshúsum
Sjúkraliðafélags Íslands, og hátt í níutíu
prósent voru mjög ánægðir eða frekar
ánægðir með dvölina í húsinu.
Þetta kemur fram í nýrri könnun meðal
sjúkraliða sem AP media gerði fyrir félagið
og kynnt er nánar með gröfum hér á síðunni.

Vinningshafar
Vinningshafar fyrir þátttöku í
könnuninni eru: Aldís Þorbjörnsdóttir
og Ingibjörg Anna Bjarnadóttir.
Vinningarnir eru helgargisting í einu
af orlofshúsum félagsins.

Orlofshúsin á Kiðjabergi eru vinsæl.
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Íbúðirnar í Reykjavík eru vel nýttar.
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Almenn ánægja
með tímaritið

Milli sjötíu og áttatíu prósent sjúkraliða lesa tímarit félagsins, Sjúkraliðann, alltaf eða oft, og álíka hlutfall sjúkraliða er ánægður
eða mjög ánægður með blaðið í núverandi mynd. Langflestir lesa prentaða útgáfu blaðsins heima hjá sér.
Þetta kemur fram í nýrri viðhorfskönnun sem AP media gerði fyrir Sjúkraliðafélag Íslands og kynnt er með gröfum hér á síðunni.
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Aðildarfélög BSRB gerðu flest kjarasamninga í mars árið 2020 og hækkuðu
grunnlaun hjá Reykjavíkurborg um
11% og hjá ríkinu um 7% í apríl það ár.
Á tímabilinu frá mars 2019 til maí 2020
hækkuðu grunnlaun félagsmanna aðildarfélaga BSRB mest hjá Reykjavíkurborg,
um 15,3%, og minnst hjá ríkinu, 9,4%.
Þetta kemur fram í nýrri skýrslu Kjaratölfræðinefndar um þróun grunnlauna í
samningalotunni mars 2019 til maí 2020.
Nefndin var skipuð af félags- og barnamálaráðherra 21. nóvember 2019 og
samkvæmt skipunarbréfi skal hún draga
saman og vinna úr talnaefni um launa- og
efnahagsmál til undirbúnings og eftirfylgni
með kjarasamningum. Markmiðið er að
stuðla að sameiginlegum skilningi á eðli,
eiginleikum og þróun hagtalna sem mestu
varða við gerð kjarasamninga. Áformað er
að skýrslur nefndarinnar komi út tvisvar á
ári.
Aðild að kjaratölfræðinefnd eiga forsætisráðuneyti, félagsmálaráðuneyti, fjármála- og
efnahagsráðuneyti, Alþýðusamband Íslands,
Bandalag háskólamanna, BSRB, Kennarasamband Íslands, Samband íslenskra
sveitarfélaga, Samtök atvinnulífsins og
Hagstofa Íslands.
Nefndin fékk sérvinnslur frá Hagstofu
Íslands sem byggja á gögnum og
aðferðum launavísitölu til þess að geta
greint launaþróun eftir vinnumörkuðum
og heildarsamtökum stéttarfélaga. Í
sérvinnslunum er vinnumarkaðnum skipt
í fjóra hluta: Almenni markaðurinn, ríki,
Reykjavíkurborg og önnur sveitarfélög.
Meginviðsemjendur stéttarfélaganna eru
Samtök atvinnulífsins, Samband íslenskra
sveitarfélaga, Reykjavíkurborg og fjármálaog efnahagsráðherra fyrir hönd ríkisins.
Umfjöllun um launaþróun í samningalotunni er byggð á breytingu grunntímakaups,
sem er grunnlaun á greidda stund, en það
launahugtak endurspeglar best breytingar
á launalið kjarasamninga. Ennfremur er
fjallað um dreifingar grunnlaunahækkana

Mynd 4.6

4 Launaþróun
4.1. Launavísitala Hagstofunnar

Launavísitalan byggir á söfnun launaupplýsinga frá launagreiðendum
í landinu með fleiri en níu starfsmenn og endurspeglar almenna
launaþróun. Upplýsingum er safnað í öllum geirum atvinnulífsins
(fyrirtækjum, stofnunum, ríki og sveitarfélögum) svo heildarmynd fáist
af launaþróun. Launavísitalan er verðvísitala sem mælir breytingar á
reglulegu tímakaupi, sem er regluleg laun á greidda stund. Hagstofan
birtir einnig mánaðarlega sundurliðun vísitölunnar eftir vinnumörkuðum
(almenni/opinberi/ríki og sveitarfélög) og eftir starfsstéttum og
atvinnugreinum á almennum vinnumarkaði.
Í þessari
skýrslu er
fjallað um
kjarasamninga
ogfrá
beinist
kastljósið
að
Gröfin
sýna breytingu
grunnlauna
innan
aðildarfélaga BSRB
mars 2019
til maí 2020.

þeim samtökum sem gegna þar meginhlutverki. Sé litið á samsetningu í
gagnasafni launavísitölu fyrir árið 2019 sést að félagsmenn aðildarfélaga
Alþýðusambands Íslands (ASÍ) leika langstærsta hlutverkið og vega um
horft til samningslotunnar. Þá er stutt Lífskjarasamningnum. Þann 1. apríl 2019
helming í vísitölunni, félagsmenn aðildarfélaga BSRB, Bandalags háskólaumfjöllun um regluleg laun í maí 2020 og hækkuðu bæði launataxtar og almenn laun
manna (BHM)
og Kennarasambands
Íslands (KÍ) samtals um fjórðung,
dreifingu
þeirra auk
þess sem fjallað er um
um 17.000 krónur á mánuði og 1. apríl 2020
félagsmenn
stéttarfélaga
utan
heildarsamtaka
21%launataxtar
og félagsmenn
utankrónur og
samsetningu reglulegra heildarlauna. Loks hækkuðu
um 24.000
8%. Sé eingöngu litið til almenna
er vægi
erstéttarfélaga
fjallað um kaupmáttarþróun.
almennvinnumarkaðarins
laun um 18.000 krónur.
greiningum
Hagstoffélagsmanna aðildarfélaga ASÍ yfir 60% og Samkvæmt
vægi félagsmanna
stéttarfélaga
Þróunin
hjá
aðildarfélögum
unnar hækkuðu grunnlaun félagsmanna
utan heildarsamtaka 23%.

ASÍ

Á tímabilinu
Mynd
4.1 Alls frá mars 2019 til maí 2020
urðu
tvær launabreytingar samkvæmt
Vægi heildarsamtaka

Grafið sýnir vægi heildarsamtaka á vinnumarkaði.

aðildarfélaga ASÍ á bilinu 10,5-18% á
tímabilinu
2019 til maí 2020, mest hjá
Mynd 4.2 mars
Almenni
Reykjavíkurborg
Vægi heildarsamtakaog minnst á almennum
vinnumarkaði.
Hækkunin var áberandi mest hjá Reykjavíkurborg og kom nær öll í einu stökki í
apríl 2020 þegar grunnlaun hækkuðu um
14,8%. Hækkun grunnlauna á almennum
vinnumarkaði var minni en á þeim
opinbera, en jafnari yfir tímann, en á þeim
síðarnefnda hækkuðu grunnlaun um 3,7%
í apríl 2020.
Samsetning félagsmanna í aðildarfélögum ASÍ er mismunandi á almenna og
opinbera markaðnum og launastigið lægra
á þeim opinbera. Heimild: Hagstofa Íslands
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Langveik börn og
fjölskylduhjúkrun
- hugmyndafræði fjölskylduhjúkrunar og áhrif

Í þessari ritgerð verður kannað hvernig
kerfið Calgary fjölskylduhjúkrun virkar og
hvernig henni er skipt.
Calgary kerfið skiptist í tvennt, þar að
segja matslíkan og síðan meðferðarlíkan.
Matslíkanið leggur áherslu á að kortleggja
fjölskylduna í heild sinni, bæði til þess að finna
veikleika hennar og síðan styrkleika hennar
til að efla hana til sjálfshjálpar meðal annars.
Meðferðarlíkanið er síðan til þess að vinna
með vanda fjölskyldunnar og efla hana til
breytinga sem leiðir til betri líðan og árangurs
hjá fjölskyldunni og meðferð hins veika.
Vitsmuna- og tilfinningasvið fjölskyldunnar
spilar stóran þátt í meðferðinni. Hugmyndir,
viðhorf og skoðanir fjölskyldunnar geta haft
mikil áhrif á hvernig fjölskyldan horfir á erfiðleikanna sem fylgja þegar veikindi koma upp.
Fjölskyldan þarf ekki endilega að hafa sömu
hugmyndir og því er mikilvægt að þau skilji
hugmyndir hvors annars til að geta unnið
saman. Tilfinningar fjölskyldunnar fara líka
á flug í veikindaferlinu og því er mikilvægt
að vinna í þeim svo að fjölskyldan skilji hvers
vegna fólki líði svona og láti það ekki hafa
áhrif á hvort annað.
Einnig verður skoðað hvaða áhrif Calgary
fjölskyldumeðferð hefur á langveik börn og
foreldra þeirra. Rannsóknir hafa meðal annars
verið gerðar á Barnaspítala Hringsins sem
leiddi í ljós að meðferðin hefur áhrif á líðan
foreldra. Í ritgerðinni verður aðeins komið inn
á innleiðingu Calgary fjölskylduhjúkrunar á
Landspítalanum og ráðgjafateymi fyrir fjölskyldur langveikra barna á Barnaspítalanum.

Langveik börn
Samkvæmt lögum eru einstaklingar undir
18 ára aldri börn. Barnavernd getur framlengt
þessa skilgreiningu allt að 20 ára aldri með
samþykki viðkomandi ungmennis, í þeim
tilgangi að hægt sé að sinna einstaklingnum
áfram sem barni. (Lög um barnavernd nr.
80/2002).
Langveik börn eru þau börn sem hafa þurft
að vera undir lækniseftirlit í meira en þrjá
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Fjölskyldan

Edda Anika Einarsdóttir

mánuði samfellt. Veikindi barnanna hafa
mikil áhrif á þeirra daglega líf. Sum þessara
barna þurfa að vera undir lækniseftirliti það
sem eftir er af ævinni á meðan önnur þeirra ná
að yfirstíga veikindin. (Félags- og tryggingamálaráðuneytið 2008).
Dæmi um þessa sjúkdómar geta verið
illkynja sjúkdómar, alvarlegir hjarta-, lungna-,
nýrna- eða lifrasjúkdómar, bæklunarsjúkdómar, innkirtlasjúkdómar og meltingarfærasjúkdómar. (Halldóra Jónasdóttir og
Ingibjörg Freyja Gunnarsdóttir 2018)

Höfundurinn
Edda Anika Einarsdóttir
skrifaði þessa ritgerð í
Fjölbrautaskólanum við
Ármúla vorið 2020.
Leiðbeinandi var Hildur
Sólveig Sigurðardóttir.

Fjölskyldan er stór partur af lífi hvers
og eins, hún hefur mikil mótandi áhrif á
einstaklinginn og líf hans. Einstaklingar hafa
mismunandi skoðun á því hver er fjölskyldan
hans og hver ekki. Oft getur það verið vegna
tengsla, samskipta, hegðunar, búsetu, blóðtengsla, ættleiðingu eða hjónabanda.
Fjölskyldan hefur verið skilgreind á nokkra
vegu meðal annars að fjölskylda sé hópur
einstaklinga sem hafa áhrif á hvort annað.
Oftast blóðtengd, í gegnum hjónaband eða
ættleiðingu. Einstaklingarnir eru háðir hvort
öðrum til að sinna störfum og hlutverkum
innan fjölskyldunnar. (Åstedt-Kurki o.fl.
2002). Eins hefur fjölskyldan verið skilgreind
sem hópur einstaklinga sem deila saman
heimili þar sem þeir deila ábyrgð, verkefnum,
efnahag, hvíld, tilfinningum og tómstundum.
Fjölskyldumeðlimir eru oftast fullorðnir
einstaklingar af báðum kynjum eða einn
fullorðinn einstaklingur ásamti barni eða
börnum. Einstaklingarnir skuldbinda sig
hverjum örðum í siðferðilegri og gagnkvæmri
hollustu. Þessi skilgreining var sett fram árið
1994 á ári fjölskyldunnar. (Sigrún Júlíusdóttir,
2001). Því er hún orðin úreld af því leyti að í
dag er fólk mun opnara með samkynhneigð
og ekki gefið lengur að fullorðnu aðilarnir sé
af sitthvoru kyninu.

Fjölskylduhjúkrun
Hjúkrunarmeðferð er sú meðferð sem
skjólstæðingurinn fær til þess að bæta ástand
eða líðan sína. Meðferðin er byggð upp á
klínísku mati og getur bæði falist í beinni eða
óbeinni ummönnun sem hefur áhrif á skjólstæðinginn, fjölskylduna eða samfélagið.
(Bulechek og McCloskey 2000). Með beinni
umönnun er átt við þá hjúkrun sem sjúklingi
er veitt bæði með beinni snertingu og beinum
samskiptum eða vinna sem fer fram hjá eða
með honum. Óbein umönnun er öll önnur
vinna sem snýr að sjúklingnum eða er fyrir
hann sem felur ekki í sér beina snertingu eða
bein samskipti. (Jinks og Hope 2000)
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Þegar einhver greinist með langvinnan
sjúkdóm er líkleglegt að það hafi mun
meiri áhrif á líf fjölskyldunnar í kringum
hann heldur en fólk gerir sér grein fyrir. Því
hefur færst í aukana að hjúkrunarfræðingar
þurfi að sinna fleirum en bara þeim sem er
veikur. Það þarf að huga að fjölskyldunni og
breytingunum sem hún þarf að takast á við.
Síðasta áratuginn hafa vinnuferlar hjúkrunarfræðinga breyst mikið og nú fær fjölskyldan
meiri athygli frá hjúkrunarfræðingum og
meðferð hins veika snýst ekki eingöngu um
líffræðileg áhrif. Einnig er horft á tilfinningar, andlegu og félagslegu hliðina. (Elísabet
Konráðsdóttir og Dr. Erla Kolbrún Svavarsdóttir 2006:18)
En hvenær eigum við að hefja fjölskyldumeðferð hjá fjölskyldum veikra
einstaklinga? Er eitthvað sem mælir gegn því?
Fyrst og fremst þarf að byrja á því að meta
fjölskylduna og er það gert með stuttu fjölskylduviðtali. Þá getur hjúkrunarfræðingur
séð með eigin augum hversu virk fjölskyldan
er, færni hennar og bjargráð og úr hverju
hjúkrunarfræðingurinn hefur að vinna. Mælt
er með fjölskyldumeðferð ef að einstaklingur
í fjölskyldunni greinist með sjúkdóm sem
hefur skaðleg áhrif á aðra í fjölskyldunni,
ef einstaklingur í fjölskyldunni ýtir undir
einkenni einhvers annars í henni, þegar bati
veldur afturför eða einkennum hjá öðrum
einstakling inna fjölskyldunnar, þegar börn
fara að sýna tilfinngarleg, hegðunarleg eða
líkamleg einkenni í tengslum við veikindin
og eins þegar nýr sjúkdómur greinist innan
fjölskyldu. (Wright. L. og Leahey M. 2011:35).
Mikil vinna fer í að sinna barninu en
veikindi barnsins eru ekki einu vandamálin
því fjölskyldur þurfa að glíma við vandamál
og viðfangsefni dagsdaglega sem hafa áhrif á
það hvernig fjölskyldan virkar. (Ragnheiður
Ósk Erlendsdóttir og Dr. Erla Kolbrún Svavarsdóttir 2002)

Calgary aðferðin
Í daglegu tali er alltaf talað um Calgary
fjölskylduhjúkrun en í raun og veru skiptist
þetta í tvennt. Fjölskyldumatslíkanið eða
Calgary family assessment model og síðan
fjölskyldumeðferðarlíkanið eða Calgary
family intervention model. (Christer Magnusson 2009:14) Líkön geta ekki staðið ein og
sér og eru ekki uppskriftir af því hvernig við
eigum að lifa lífinu og haga okkur. Tilgangur
þeirra er að leiða okkur að margskonar
hugmyndum, skoðunum og hugtökum.
Líkön eru oftar en ekki betur skilin þegar
þau eru byggð upp á góðum kenningum sem
settar eru upp á skiljanlegan hátt.
Calgary aðferðin byggist upp á sex

Langveik börn eru þau börn sem hafa þurft að vera undir lækniseftirlit í meira en þrjá mánuði
samfellt.

fræðilegum þáttum, en þeir eru póstmódernismi, kerfakenningin, stýrifræði,
samskiptakenningin, breytingarkenningin og
líffræði hugarstarfs. (Wright. L. og Leahey M.
2011:43)

Fjölskyldumatslíkanið
Fjölskyldumatslíkanið er rammi í kringum
hvernig hægt er að meta fjölskyldur á
árangursríkan hátt. Líkanið er byggt á grunni
kerfakenningar, stýrifræði, samskipta- og
breytingakenningum og líffræði hugarstarfs. Líkanið er undir miklum áhrifum
póstmódernisma. (Wright. L. og Leahey M.
2011:75)
Af hverju er verið að meta fjölskyldur
eftir ákveðnu líkani? Við notkun á líkaninu
fær heilbrigðisstarfsmaðurinn betri skilning
á hverju hann er að leita að og hvað þarf að
hafa í huga með mismunandi fjölskyldur með
mismunandi þarfir. Í grófum dráttum skiptist
fjölskyldumatslíkanið í þrennt: formgerð,
þroski og virkni. Hver flokkur á sér sína
undirflokka sem geta síðan átt ennþá fleiri
undirflokka til þess að skilgreina hluti lífsins
ennþá betur.
Í formgerðinni er verið að skoða bæði innri
og ytri þætti fjölskyldunnar ásamt aðstæður
hennar. Í þroskanum er lögð áhersla á á hvaða
þroskastigi fjölskyldan er, verkefni hennar og
tengingar. Virkni fjölskyldunnar er síðan ívið
flóknari en þar er verið að skoða athafnir og
daglegt líf ásamt tjáningu. En tjáning er flókið
form og getur farið fram á svo mismunandi
hátt eftir fjölskyldum. Ekki er bara verið að

Meðferðin hefur áhrif á
líðan foreldra

skoða hvernig samskipti fólks eru og hvernig
það tjáir sig heldur einnig hvernig það vinnur
úr vandamálum og virðir skoðanir hvors
annars en ásamt því eru skoðuð áhrif og völd
innan fjölskyldunnar. (Wright. L. og Leahey
M. 2011:77)
Snemma í ferlinu hittir hjúkrunarfræðingurinn fjölskylduna. Það getur verið
í almennri umönnun eða að hjúkrunarfræðingurinn setjist niður með þeim til að eiga
gott spjall og byrja að kortleggja fjölskylduna
í samræmi við fjölskyldumatslíkanið. Til þess
er notað fjölskyldutré og tengslakort. Fjölskyldutréið er notað til þess að sýna skýra
mynd af því hvernig fjölskyldan er samansett en tengslakortið er notað til þess að sýna
tengsl fjölskyldunnar við umheiminn og oft
finnast þar mikilvæg sambönd. Duhamel og
Campagna hönnuðu aðferð til þess að teikna
ættartréið á auðveldan máta þar sem allskyns
leiðir eru til að útskýra tengsl milli fólks í
trénu. Sumstaðar er búið að innleiða þetta inn
í tölvukerfin sem stofnanir nota en einfaldasta
og mest notaða leiðin er að taka blað og penna
og rissa þetta niður til frekari nýtingar. Með
spjalli við fjölskylduna og umræðum er oftar
en ekki hægt að finna fljótt hvar vandinn
liggur. Hjúkrunarfræðingur metur einnig
bjargráð fjölskyldunnar sem geta spilað stór
hlutverk í að laga vandan sín á milli. (Wright.
L. og Leahey M. 2011:105)

Fjölskyldumeðferðarlíkanið
Calgary meðferðalíkanið er byggt upp á
styrkleika og sveigjanleika. Áherslur hjúkrunarfræðinganna er að koma fjölskyldum
upp úr veikleikunum og vöntuninni í lífinu.
Meðferðin snýst um að aðstoða fjölskyldur
við að finna styrkleika sína og bjargráð til að
geta unnið úr erfiðleikunum sem upp koma
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í gegnum veikindin. (Wright. L. og Leahey
M. 2011:187) Í meðferðarlíkaninu er unnið
með þrjú mismunandi svið fjölskyldunnar,
vitsmunalega virkni, tilfinningalega virkni
og atferlislega virkni. Megin áherslan er á að
efla, laga og viðhalda árangursríkri virkni
fjölskyldunnar.
Til þess að meðferðinni skili árangri
þarf fjölskyldan að vera meðtækileg fyrir
meðferðinni og vera tilbúin að taka þátt.
Hjúkrunarfræðingarnir geta einungis boðið
fjölskyldunni þessa meðferð en ekki krafist
eða stjórnað breytingum og stefnu í virkni
fjölskyldna. Það að laga vandamál innan
eins sviðs getur jafnvel lagað vandamál á
öðru sviði á sama tíma eða gert það svo
smávægilegt að lítið þarf að gera til að laga
það. Fjölskyldur geta verið mjög misjafnar
með mörg misjöfn vandamál og því þarf að
sérsníða og aðlaga allar meðferðir að hverri
og einni fjölskyldu. Stundum virkar sama
meðferðin á tvö ólík vandamál. (Wright. L. og
Leahey M. 2011:188-189)

Vitsmunasvið
Á vitsmunasvið fjölskylda er verið að vinna
að hugmyndum, skoðunum og viðhorfum
fjölskyldu ásamt upplýsingaflæði og fræðslu
fyrir þau. Unnið er að því að virkja fjölskylduna til þess að breyta hugmyndum,
skoðunum og viðhorfum sínum til þess
að skilja betur hvað á sér stað heilsufarslega í fjölskyldunni og jafnvel finna lausnir
á heilsufarsvandamálum. Oft leiðir gott
upplýsingaflæði og fræðsla af sér að fólk
hugsar meira um vandamálin og lausnirnar
fara að blasa við. (Wright. L. og Leahey M.
2011:195)
Meðal meðferða sem gott er að nota á
vitsmunasviði er að aðstoða fjölskylduna
við að finna styrkleika sína. Gott er að taka
samtöl um fjölskylduna og hvernig hún er að
vinna saman. Oft sjá hjúkrunarfræðingarnir
eitthvað sem fjölskyldurnar sjá ekki lengur
sem þarf að benda þeim á. Það er oftast
eitthvað sem fjölskyldan er sterk í og hefur
jafnvel haft mikil áhrif án þess að fjölskyldan
geri sér grein fyrir því og nýti það áfram.
Önnur meðferð er virk upplýsinga og álitsgjöf til fjölskyldanna, og er mikilvægt að í
fjölskylduviðtölum sé farið yfir hvernig sjúkdómurinn og meðferðin þróast. Foreldrarnir
sjá þau verkefni sem framundan eru og geta
sett sér markmið hvað varðar áhrif veikindanna. Eins að benda á áhrif veikindanna á
systkini hins veika til þess að foreldrar sinni
þeim líka en ekki að öll einbeitingin fari að
veika barninu. (Wright. L. og Leahey M.
2011:197)
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Foreldrar þurfa á fræðslu að halda um veikindi barns síns og hvað sé framundan hjá þeim.

Tilfinningarsvið
Meðferðir á tilfinngarsviði eru hugsaðar
til að draga úr erfiðum tilfinningum fjölskyldunnar og efla þær góðu. Tilfinningar
geta verið mjög miklar og stórar og haft
hamlandi áhrif og komið í veg fyrir að unnið
sé í vandamálum. Hinsvegar geta góðu tilfinningar fjölskyldunnar verið drifkraftur ef
þær fá að vera til staðar. (Wright. L. og Leahey
M. 2011:199-200)
Meðal meðferða sem notaðar eru er að
viðurkenna tilfinningar sem eðlileg viðbrögð.
Viðurkenning á tilfinningunum getur dregið
úr eða mýkt tilfinningarviðbrögðin sem koma
í kjölfarið, og aðstoðað einstaklingana við
að tengja viðbrögð sín saman við veikindin
í fjölskyldunni. Fjölskyldan þarf á því að
halda að hjúkrunarfræðingurinn viðurkenni
þessar miklu tilfinningar og fá hughreystingu
og fullvissu um að hægt sé að ná tökum á
aðstæðunum og ná að aðlagast með tímanum.
(Wright. L. og Leahey M. 2011:199-200)
Mikilvægt er að fjölskyldur tjái sig líka um
sjúkrasöguna og þar með talið upplifun sína
af veikindum. Viðtal með hjúkrunarfræðingi
getur oft búið til þær aðstæður að fjölskyldan
tjáir sig um ólíka upplifun af veikindunum
og veikindaferlinu. Þá sjá þau mismunandi
upplifanir hvors annars og skilja betur tilfinningar hvors annars. Fyrir mörgum getur
þetta linað þjáningu og létt á líðan þeirra.
Þetta opnar líka á aðra mikilvæga meðferð
sem er að vera stuðningur fyrir hvort annað
í fjölskyldunni, en til þess að geta verið
stuðningur fyrir hvort annað er mikilvægt að
skilja upplifanir og tilfinningar hinna aðilana

Calgary-aðferðin byggir á
sexfræðilegum þáttum

í fjölskyldunni. (Wright. L. og Leahey M.
2011:199-200)

Áhrif fjölskyldumeðferðar á
börnin
Í dag tíðkast að hafa foreldra hjá börnunum
á spítala sem var ekki gert áður fyrr, það veitir
börnunum mikinn stuðning að hafa þau hjá
sér. Gerðar hafa verið rannsóknir á áhrif
barnanna að hafa foreldrana hjá sér á meðan
það er á sjúkrahúsi. Niðurstöðurnar sýna
að aðlögunarhæfni barna að aðstæðunum
verður meiri, kvíðinn minnkar og þau þurfa
minna af verkjarlyfjum. (American Academy
of Pediatrics, 2003).

Áhrif fjölskyldumeðferðar á
foreldra
Foreldrar þurfa á fræðslu að halda frá
hjúkrunarfræðingum og öðru heilbrigðisstarfsfólki um veikindi barns síns og hvað
sé framundan hjá þeim. Það minnkar hugarangrið og öryggisleysið því biðin getur verið
erfið ef það er ekki vitað hvað sé framundan
hjá þeim. Hjúkrunarfræðingar þurfa að hafa
þessar þarfir í huga til að veita árangursríkari meðferð. ( Helga Bragadóttir o.fl.,2007).
Niðurstöður rannsókna gefa ákveðnar
hugmyndir um að fjölskyldur þurfa stuðning
hjúkrunarfræðinga til að kynnast sjúkdómi
barnanna, meðferðanna, reglum og siðum
spítalans og hvað sé gert þar. Þær fjölskyldur
sem fá stuðning og ráðgjöf hjúkrunarfræðinga
á meðan barnið er inniliggjandi á sjúkrahúsi
öðlast meira sjálfstraust og eru tilbúnari að
takast á við erfileika þegar þeir koma upp.
Eins eru þessar fjölskyldur hæfari til að sinna
börnum sínum að lokinni útskrift þegar heim
er komið. (Sarajarvi o.fl. 2006).
Í rannsókn Erlu Kolbrúnar og Önnu
Ólafíu þar sem þær skoðuðu áhrif stuttra
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meðferðarsamtala við foreldra barna með
astma kom í ljós að þeir foreldrar sem
fengu viðtölin upplifðu meiri heildarstuðning ásamt tilfinningarlegum og hugrænum
stuðningi en samanburðarhópurinn. (Anna
Ólafía Sigurðardóttir og fl. 2013) Á Barnaspítala Hringsins hafa verið gerðar nokkrar
rannsóknir þar sem skoðuð eru áhrif stuttra
meðferðarsamtala sem byggjast á Calgary fjölskylduhjúkrunar hugmyndafræðinni. Notast
var við mælitæki sem kallast „Stuðningur og
fræðsla hjúkrunarfræðinga við fjölskyldur“.
Niðurstöður þessara rannsókna gáfu það til
kynna að markvissar fjölskyldusamræður við
hjúkrunarfræðinga juku upplifun foreldra
á heildarstuðningi og hugrænum og/eða
tilfinningarlegum stuðningi miða við samanburðahópa. (Erla Kolbrún Svavarsdóttir og
Anna Ólafía Sigurðardóttir 2011, Sólrún
Kamban og Erla Kolbrún Svavarsdóttir 2013
og Auður Ragnarsdóttir og Erla Kolbrún
Svavarsdóttir 2014)

Innleiðing Calgary á
Landspítalanum
Árið 2003 var haldið endurmenntunarnámskeið hjá Endurmenntunarstofnun. Til
landsins komu Lorraine Wright og Janice
Bell til að fjalla um „Nursing interventions
with families experiencing chronic illness“.
Þær kenndu sína útgáfu af fjölskylduhjúkrun
sem fengið hefur íslenska nafnið Calgary
fjölskyldumats- og meðferðarlíkanið. Á
krabbameinsdeildinni voru nokkrir hjúkrunarfræðingar sem voru virkir í að nota þessa
aðferð sem leiddi til þess að hún var formlega
tekin upp árið 2004 á krabbameinsdeildum.
Árið 2007 var ákveðið að innleiða þessa
hjúkrunarmeðferð á öll svið spítalans. Hjúkrunarfræðingarnir á barnadeildum voru með
þeim fyrstu til að fara á formlegt námskeið, en
þeir höfðu farið að vinna með Calgary til hliðsjónar árið áður. (Christer Magnusson 2009)

Ráðgjafarteymi Barnaspítalans
fyrir langveik börn
Á Barnaspítala Hringsins er starfrækt
ráðgjafar- og stuðningsteymi fyrir fjölskyldur
langveikra barna. Teymið er sett saman af
hjúkrunarfræðingum,
fjölskyldufræðingi,
þroskaþjálfa og félagsráðgjafa. Engir læknar
eru í teyminu, en teymið hefur mjög góð
tengsl og aðgengi að læknum ef það vantar
læknisfræðilegar ráðleggingar eða samstarf
við þá. Helstu skjólstæðingar teymisins eru
fjölskyldur barna með sjaldgæfa sjúkdóma
eða miklar ummönnunarþarfir eins og til
dæmis litninga- eða erfðagallar, taugahrörnunarsjúkdómar, ónæmisgalla eða sértækar

Á Barnaspítala Hringsins er starfrækt ráðgjafar og stuðningsteymi fyrir fjölskyldur langveikra
barna.

næringarþarfir vegna sjúkdóma. Skortur er á
fyrsta stað fyrir börn sem passa hvergi inn í
annan stuðning.
Reynsla fagaðilanna í teyminu er margvísleg og kemur úr ólíkum áttum. Einn
fagaðili í teyminu er hjúkrunarfræðingur,
djákni og fjölskyldufræðingur sem er mjög
góður bakgrunnur fyrir störf teymisins. Hún
er sérhæfð í líknandi hjúkrun og sér það sem
góðan kost í framtíðarstarf teymisins. Hinn
hjúkrunarfræðingurinn er master í Global
health og unnið mikið í geðhjúkrun. Hún telur
þá reynslu nýtast og segist horfa á hlutina frá
öðru sjónarhorni og koma auga á mynstur
og hegðun fjölskyldna. En andleg vanlíðan
leggst oft þungt á fjölskyldur langveikra
barna. (Eygló Einarsdóttir og Valgerður
Hjartardóttir munnleg heimild 11. mars 2020)
Teymið er nýtt í starfi spítalans og vinnur
því ekki ennþá eftir einhverri ákveðinni
hugmyndafræði, en þeirra hlutverk eru að
veita heildræna þjónustu með fjölskyldumiðaðri nálgun, stuðla að bættum lífsgæðum
fjölskyldunnar, stuðla að og styrkja sjálfstæði
og bjargráð fjölskyldunnar ásamt því að
fyrirbyggja afleiðingar áfalla og langvarandi
álags. Teymið vinnur í samstarfi við spítalann
og nærþjónustu fjölskyldunnar og aðstoðar
við utanumhald ef þess er óskað og þörf er á.
Því er hægt að líta á það sem millistykki sem
tengir saman alla þjónustu sem fjölskyldan
þarf á að halda. Teymið vinnur náið og lengi
með fjölskyldunum, en stefnan er ekki sett á
að útskrifa þær heldur vera til staðar þegar
fjölskyldan þarf á því að halda.

Mikilvægt að fara yfir
hvernig sjúkdómurinn og
meðferðin þróast

Í upphafi samstarfs koma fjölskyldur í
viðtal sem áætlað er að taki 1,5 til 2 klukkutíma. Þar er farið yfir stöðu fjölskyldunnar
á þeim tímapunkti, bjargráð og styrkleikar
dregnir fram, skoðuð þörf á hverslags ráðgjöf
og þjónustu fjölskyldan þarf á að halda. Oft
þurfa fjölskyldur aðstoð með réttindi eða
andlegan stuðning. Teymið sinnir eftirfylgni
og samstarfi við aðra fagaðila og sérfræðinga
eins og þörf er á. Fjölskyldur stjórna ferðinni
og eru viðtöl með mislöngum tíma á milli eftir
þörfum hvers og eins. (Eygló Einarsdóttir og
Valgerður Hjartardóttir munnleg heimild 11
mars 2020)

Lokaorð
Langveik börn er stór og fjölbreyttur hópur
með misjafnar þarfir. Fjölskyldurnar sem
standa á bakvið börnin eru líka misjafnar
að byggingu með mismunandi þarfir. Fyrir
flestar fjölskyldur yrði fjölskylduhjúkrun
gagnleg. Fjölskylduhjúkrun er ekki einfaldur
hlutur, en samt sem áður mjög mikilvægur
fyrir fjölskylduna í heild sinni. Fjölskylduhjúkrunin er ekki einungis byggð upp af
hjúkrun heldur líka af félagsfræðilegum
kenningum um hvernig fjölskyldan og samfélagið virkar saman. Kerfakenningin leitast
eftir því að einingar myndi saman kerfi sem
búa svo til ennþá stærri kerfi sem hafa áhrif
á hvort annað. Breytingar við veikindi valda
því breytingum á alla fjölskylduna og þarf
hún oft aðstoð með að finna sig aftur eins og
þegar það kemur upp villa í kerfi.
Calgary fjölskylduhjúkrun byggist upp á
að hjúkrunarfræðingur kynnist fjölskyldunni
með stuttu viðtali til þess að meta hana sem
er gert eftir sérstöku líkani kerfisins. Líkanið
byggist upp á því að teikna fjölskylduna á
ákveðinn hátt og öll tengsl hennar og nærumhverfi. Hjúkrunarfræðingurinn metur síðan
þarfir, bjargráð og styrkleika fjölskyldunnar
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meðal
annars.
Hjúkrunarfræðingurinn
stýrir fjölskyldunni síðan áfram í að tala
saman, skilja hvort annað og gera breytingar
til hins betra með styrkleikum sínum í
meðferðarhluta kerfisins. Megin áherslan er á
að efla, laga og viðhalda árangursríkri virkni
fjölskyldunnar. Hugmyndir, viðhorf og
skoðun fjölskyldunnar hefur oft mikil áhrif á
líðan og samskipti þeirra. Fjölskyldumeðlimir
geta átt erfitt með að skilja sjúkdóminn, þróun
og framvindu. Því er mikilvægt að fjölskyldur
ræði þessa hluti til að skilja hvort annað og
geta unnið áfram saman. Vanlíðan getur oft
orðið mikil og því þarf fjölskyldan að skilja
líðan hvors annars til að vinna saman.
Í dag eru fjölskyldurnar mikið saman á
spítalanum og nærveran oft góður stuðningur fyrir hvort annað innan fjölskyldunnar.
Áður fyrr tíðkaðist ekki að foreldrar væru
með börnum á spítalanum heldur kæmu
í heimsókn á fyrirfram ákveðnum tímum.
Eftir að hafa skoðað rannsóknir sem framkvæmdar voru á Barnaspítalanum á Calgary
fjölskylduhjúkruninni kemur í ljós að flestir
foreldrarnir voru mjög ánægðir með hana og
heildarstuðninginn og leið almennt betur en
þeim sem fengu ekki þessa sömu hjúkrun.
Foreldrar eru almennt slakari og rólegri ef
þeir fá fræðslu og upplýsingar um komandi
framhald. Það hefur líka sýnt sig að stuðningur á meðan innlögn stendur styrkir og
eflir sjálfstraust foreldranna. Þau eru þá betur
undirbúin að fara heim með börnin og hugsa
um þau þar en líka tilbúnari til að takast á við
aðstæður ef eitthvað kemur upp.
Ég leitaði líka að rannsóknum þar sem
skoðuð væru áhrif fjölskyldumeðferðar á
börnin sjálf en því miður er það lítið rannsakað og erfitt að finna eitthvað um það. Á
einum stað var komið inná rannsókn sem
komst að því að börnin væru minna kvíðinn
og samvinnuþýðari ef að foreldrarnir væru
hjá þeim og að taka virkan þátt. Mér finnst
sjálfri líklegt að börnum líði betur og séu
tilbúnari ef að foreldrarnir eru líka slakir og
þeir sýni börnunum að þau vilji fá barnið
með sér í lið. Oft ef maður spjallar við foreldrana og verður vinur þeirra er meiri vilji hjá
börnunum að vera með og taka þátt.
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Sjúkraliðanámskeið
Vorönn 2021

Skráning á námskeið

Skráning fer fram á heimasíðu Framvegis www.framvegis.is
en einnig er hægt að hringja í síma 581 1900 og mun starfsfólk
leggja sig fram um að aðstoða þig og svara þeim spurningum sem
kunna að koma upp.
Af gefnu tilefni eru þátttakendur beðnir um að fylgjast með
tölvupósti sínum eftir skráningu. Upplýsingaflæði fer fram í
gegnum tölvupóst og er mikilvægt að netfang sé rétt skráð.

Framvegis áskilur sér í öllum tilfellum rétt til að innheimta
kr. 5.000 í umsýslugjald vegna afboðana sem berast seinna en
þremur virkum dögum áður er námskeið hefst.

Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Framvegis
www.framvegis.is

Fjarkennd námskeið
Öll námskeið eru kennd á staðnum en í einhverjum tilfellum er
boðið upp á fjarkennslu. Með fjarkennslu gefst sjúkraliðum um
allt land kostur á að sækja námskeið í rauntíma óháð staðsetningu.

Hugræn atferlismeðferð
Markmið: Að þátttakendur öðlist þekkingu á grunnhugtökum
hugrænnar atferlismeðferðar (HAM) og geti beitt aðferðum sem
kenndar verða á námskeiðinu.
Lýsing: HAM gengur út á að læra að þekkja tengsl hugsana, tilfinninga og hegðunar sem stjórna líðan okkar og viðbrögðum ásamt
því að finna leiðir til að brjóta upp hugsanamynstur eða hegðun
sem veldur vanlíðan. Fjallað er um mikilvæg hugtök og kenningar.
Námsmat: 100% mætingarskylda og virk þátttaka á námskeiðinu.
Leiðbeinandi: Magnea B. Jónsdóttir, sálfræðingur á LSH.
Tími:
Kl:
Lengd:
Verð:

25. og 27. janúar og 3. febrúar
17:00 - 21:00
15 stundir/punktar
37.000 kr.

Framvegis - miðstöð símenntunar
Skeifan 11b, 3. hæð - Sími: 581 1900

Heimahjúkrun, aðferðir til að takast á við
depurð og þunglyndi
Markmið: Að þátttakendur þekki mikilvægi þess að efla sjálfstæði
aldraðra og það hvernig fagfólk og heimilishjálp getur hjálpað
öldruðum að takast á við depurð og þunglyndi. Einnig verður
farið í hvernig hægt sé að aðstoða aldraða við að halda færni sinni
og reisn.
Lýsing: Á námskeiðinu verður skoðuð samþætting þjónustu við
aldraða sem búa í heimahúsi. Margir glíma við miklar breytingar á
efri árum. Líkamleg heilsa fer hrakandi og oft hefur einstaklingurinn upplifað missi, sorg, einmanaleika og depurð. Farið er að draga
úr virkni hans og kvíði yfir að missa tök á færni getur aukist. Þunglyndi og jafnvel uppgjör við lífið sjálft er eitthvað sem oft þarf að
takast á við sem og að verða háðir umönnun nánustu ættingja og/
eða fagfólks. Mikilvægt er að í allri umönnun sé haft í huga að sá
aldraði fái að tjá sig og gera það sem hann getur sjálfur.
Námsmat: 100% mætingarskylda og virk þátttaka á námskeiðinu.
Leiðbeinandi: Salbjörg Bjarnadóttir, geðhjúkrunarfræðingur og
verkefnastjóri hjá Embætti landlæknis.
Tími:
Kl:
Lengd:
Verð:
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26. og 28. janúar og 4. febrúar
17:00 - 21:00
10 stundir/punktar
27.000 kr.

FRAMVEGIS

Smitsjúkdómar og sýkingavarnir
Markmið: Að efla skilning á smitsjúkdómum og aðferðum til að
koma í veg fyrir dreifingu þeirra.
Lýsing: Fjallað verður um sýkingavarnir vegna ýmissa sjúkdóma
s.s. inflúensu, MÓSA, Clostridium diffecile o.fl. Skoðuð verða
grundvallaratriði sótt- og dauðhreinsunar; hvernig örveirum er
haldi í skefjum, þær fjarlægðar og þeim eytt.
Leiðbeinandi: Ása Steinunn Atladóttir, hjúkrunarfræðingur og
verkefnastjóri á sóttvarnarsviði Landlæknisembættisins.
Tími:
Kl:
Lengd:
Verð:

1. og 2. febrúar
17:00 - 21:00
10 stundir/punktar
27.000 kr.

Núvitund og samskipti við skjólstæðinga
Markmið: Að þátttakendur geti nýtt sér núvitund í daglegu lífi og
í starfi með sjúklingum.
Lýsing: Farið verður í grunnatriði núvitundarhugleiðslu. Gerðar
verða stuttar æfingar í hugleiðslu, gangandi hugleiðslu og
líkamsskönnun. Rannsóknir sýna í vaxandi mæli að núvitund ýtir
undir andlega og líkamlega vellíðan og auðveldar okkur að takast
á við áskoranir og verkefni í lífinu. Mælst er til að þátttakendur æfi
sig á milli tíma.
Námsmat: 100% mætingarskylda og virk þátttaka á námskeiðinu.
Leiðbeinandi: Helena Bragadóttir hjúkrunarfræðingur, hefur lokið
leiðbeinendanámskeiði frá Mindfulness Assocition í Skotlandi.
Tími:
Kl:
Lengd:
Verð:

11., 18., 25. febrúar og 4. mars
17:00 - 19:00
10 stundir/punktar
27.000 kr.

Algengir líkamlegir sjúkdómar

Vítamín og steinefni, náttúrulyf,
fæðubótaefni og heilsuvörur
Markmið: Að þátttakendur auki þekkingu sína á vítamínum og
steinefnum, náttúrulyfjum, fæðubótarefnum o.fl. efnum sem eru
mikið auglýst og gífurlega vinsæl meðal almennings sem og hjá
þeim sem glíma við veikindi.
Lýsing: Á námskeiðinu verður fjallað um vítamín og steinefni,
ýmis fæðubótarefni, heilsuvörur og algeng náttúrulyf, s.s. glúkósamín, ginseng, sólhatt, hvítlauk, Freyspálma og fjölmörg önnur.
Farið verður yfir nýlega skráð náttúrulyf hjá Florealis, muninn á
lyfjum og náttúrulyfjum og ýmislegt sem ber að varast við notkun
náttúrulyfja og heilsuvara, s.s. frábendingar, aukaverkanir og
milliverkanir þeirra við lyf og fæðu.
Námsmat: 100% mætingarskylda og virk þátttaka á námskeiðinu
Leiðbeinandi: Bryndís Þóra Þórsdóttir lyfjafræðingur.
Tími:
Kl:
Lengd:
Verð:

22. og 24. febrúar
17:00 - 21:00
10 stundir/punktar
27.000 kr.

Skaðaminnkun
Markmið: Að þátttakendur öðlist þekkingu á skaðaminnkandi
hugmyndafræði, stöðu einstaklinga í samfélaginu sem hafa virkan
vímuefnavanda og geti nýtt þá þekkingu í starfi sínu.
Lýsing: Skaðaminnkandi hugmyndafræði hefur fyrst og fremst
snúist um að lágmarka skaðann hjá þeim einstaklingum sem nota
vímuefni í æð og stuðla að heilsu þeirra miðað við stöðu í hvert
sinn. Fjallað verður um stöðu einstaklinga á Íslandi sem nota
vímuefni í æð, þær hindranir sem þeir geta mætt innan heilbrigðiskerfisins og þau úrræði sem eru í boði.
Námsmat: 100% mætingarskylda og virk þátttaka á námskeiðinu
Leiðbeinandi: Elísabet Brynjarsdóttir, hjúkrunarfræðingur Frú
Ragnheiðar.
Tími:
Kl:
Lengd:
Verð:

23. febrúar
17:00 - 22:00
6 stundir/punktar
16.000 kr.

Markmið: Að þátttakendur auki þekkingu á algengum líkamlegum sjúkdómum, birtingarmynd þeirra, framvindu og meðferð.
Lýsing: Á námskeiðinu verður fjallað um algenga sjúkdóma í helstu
líffærakerfum, greiningu, mat og meðferð. Lögð verður áhersla á
þekkingu á orsökum og mat á einkennum og mat á gagnsemi og/
eða aukaverkunum meðferðar.
Námsmat: 100% mætingarskylda og virk þátttaka á námskeiðinu.
Leiðbeinandi: Jón Garðar Viðarsson, svæfingahjúkrunarfræðingur, ERC leiðbeinandi í sérhæfðri endurlífgun barna og
fullorðinna, slökkviliðs- og sjúkraflutningamaður.
Tími:
Kl:
Lengd:
Verð:

15., 16. og 17. febrúar
17:00 - 21:00
15 stundir/punktar
37.000 kr.
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Hjúkrun sjúklinga við lok lífs
- lífslokameðferð
Markmið: Að þátttakendur efli þekkingu sína og færni í hjúkrun
sjúklinga og fjölskyldna þeirra á síðustu vikum lífs.
Lýsing: Fjallað verður um ýmsa þætti hjúkrunar sjúklinga og
fjölskyldna þeirra á síðustu vikum lífs. Farið verður m.a. í mat og
meðferð einkenna, stuðning og samskipti. Hvatt er til að þátttakendur taki virkan þátt í námskeiðinu.
Leiðbeinandi: Svandís Íris Hálfdánardóttir, sérfræðingur í
líknarhjúkrun Líknardeild LSH.
Námsmat: 100% mætingarskylda og virk þátttaka á námskeiðinu.
Tími:
Kl:
Lengd:
Verð:

1. og 2. mars
17:00 – 21:00
10 stundir/punktar
27.000 kr.

Geðrofssjúkdómar
Lýsing: Á námskeiðinu verður farið yfir hvað gigtarsjúkdómar
eru, birtingarmyndir þeirra, einkenni, meðferð, aukaverkanir
við lyfjameðferðum, ýmsa fylgikvilla og áhættuþætti. Farið
verður yfir áhrif gigtarsjúkdóma á félagslegt og samfélagslegt
umhverfi sem og nærumhverfi sjúklingsins.
Námsmat: 100% mætingarskylda og virk þátttaka á
námskeiðinu.
Leiðbeinandi: Sunna Brá Stefánsdóttir, hjúkrunarfræðingur.
Tími: 12. og 13. október
Klukkan: 17:00 - 21:00
Lengd: 10 stundir/punktar
Verð: 27.000 kr.

Samskipti við sjúklinga
Samtalstækni og virk hlustun
Markmið: Að þátttakendur öðlist þekkingu og færni í samtalstækni,
spurningatækni og virkri hlustun. Þekki mismunandi tegundir
af spurningum og séu meðvitaðir um mikilvægi samkenndar og
speglunar í samskiptum. Verði öruggari í samtölum.
Lýsing: Það er ekki hægt að vera góður í samskiptum án samtalsfærni. Á námskeiðinu er farið í nokkur atriði sem liggja til
grundvallar samtalsfærni eins og virka hlustun, spurningatækni,
mismunandi tegundir af samkennd, að lesa í líkamstjáningu og
raddblæ o.fl. Þátttakendur taka þátt í hagnýtum æfingum þar sem
þeir tileinka sér aukna samtalsfærni.
Námsmat: 100% mætingarskylda og virk þátttaka á námskeiðinu.
Leiðbeinandi: Ingrid Kuhlman (MSc) sálfræðingur.
Tími:
Kl:
Lengd:
Verð:

15. og 16 mars
17:00 - 21:00
20 stundir/punktar
27.000 kr.
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Að gæta vel að sjálfum sér: viðhald
starfsgleði og starfsgetu í álagsstörfum
Markmið: Að efla starfsgleði og starfsgetu í álagsmiklum störfum.
Störf í heilbrigðisþjónustu eru álagsstörf í grunninn og sjúkraliðar
vinna oftast í mikilli nánd við skjólstæðinga sem getur aukið álag
í starfi enn frekar. Að huga vel að eigin líðan er mikilvægur þáttur
í því að halda við starfsgleði og starfsgetu í álagsmiklum störfum.
Þetta hefur í vaxandi mæli verið skoðað í rannsóknum, og hefur
fengið sérstaka athygli víða um heim síðustu mánuði í glímunni
við Covid.
Lýsing: Á þessu námskeiði gefst þátttakendum færi á að fræðast
um rannsóknir varðandi líðan starfsfólks í heilbrigðisstörfum og
velta fyrir sér tengslum á milli velferðar starfsfólks, öryggis og
gæða í þjónustu. Skoðaðar verða leiðir sem geta hjálpað þátttakendum að viðhalda eigin góðri líðan - t.d. einstaklingsígrundun og
jafningjastuðning - og einnig hvernig má vinna með erfiða reynslu
úr starfi. Hluti af námskeiðinu er í formi samtals og þátttakendur
fá þannig tækifæri til að deila og læra af reynslu annarra í því skyn
að hugsa um og velta fyrir sér því sem þeim gagnast best til að
gæta vel að eigin líðan.
Leiðbeinandi: Hulda Dóra Styrmisdóttir, starfar við starfsmannastuðning á Landspítala.
Tími:
Kl:
Lengd:
Verð:

17. mars
17:00 - 22:00
6 stundir/punktar
16.000 kr.

Mis- og ofnotkun geðlyfja og ópíóíða
Hæfniviðmið: Að auka þekkingu og skilning sjúkraliða á
misnotkun lyfseðilsskyldra lyfja sem er vaxandi vandamál
hérlendis. Má þar nefna ýmis geðlyf eins og róandi lyf, svefnlyf
og örvandi lyf.
Lýsing: Á námskeiðinu verður farið í helstu lyfjaflokka sem eru
misnotaðir og ofnotaðir hérlendis. Má þar nefna sterk verkjalyf
(ópíóíða) og geðlyf eins og róandi lyf og svefnlyf, örvandi lyf og
þunglyndislyf. Einnig verður farið lauslega í þá kvilla sem þessi lyf
eru notuð við. Leitað verður skýringa á því af hverju Íslendingar
nota þessi lyf í mun meira mæli en nágrannaþjóðirnar og farið í
mögulegar úrbætur hvað þetta varðar.
Námsmat: 100% mætingarskylda og virk þátttaka á námskeiðinu.
Leiðbeinandi: Bryndís Þóra Þórsdóttir lyfjafræðingur.
Tími:
Kl:
Lengd:
Verð:

22. og 24. mars
17:00 - 21:00
10 stundir
27.000 kr.

FRAMVEGIS

Lausnamiðuð nálgun - samtalstækni
Markmið:
Lýsing:
Námsmat: 100% mætingarskylda og virk þátttaka á námskeiðinu.
Leiðbeinandi: Salbjörg Bjarnadóttir, geðhjúkrunarfræðingur og
verkefnastjóri hjá Embætti landlæknis.
Tími:
Kl:
Lengd:
Verð:

8. og 13. og 15. apríl
17:00 - 21:00
10 stundir/punktar
27.000 kr.

Velferðartækni – grunnur í stafrænum
samskiptum
Markmið: Að efla hæfni í tæknilæsi og samskiptatækni.
Lýsing: Farið verður í helstu atriði varðandi upplýsingatækni svo
sem skýjalausnir, miðlalæsi, meðferð persónuupplýsinga ásamt
skráningu í rafræn skjöl og tölvukerfi ýmisskonar. Lögð verður
áhersla á að fara yfir hvernig hin ýmsu samskiptaforrit virka í
spjaldtölvum og símum og veitt innsýn í hvernig þráðlaust net og
Bluetooth vinna með nettengdum tækjum. Gert er ráð fyrir virkri
þátttöku á námskeiðinu og verða Chromebook tölvur á staðnum
fyrir þá sem vilja en einnig er heimilt að koma með sína eigin
fartölvu eða spjaldtölvu.
Námsmat: 100% mætingarskylda og virk þátttaka á námskeiðinu.
Leiðbeinandi: Sigurður Haukur Gíslason sérfræðingur í upplýsingatækni og miðlun.
Tími:
Kl:
Lengd:
Verð:

12. og 14. apríl
17:00 - 20:00
6 stundir/punktar
16.000 kr.

Klínískar leiðbeiningar um
næringu sjúklinga
Lýsing: Námskeiðið felur í sér ítarlega yfirferð yfir „Klínískar leiðbeiningar um næringu sjúklinga“ og „Ráðleggingar um mataræði
fyrir hrumt eða veikt eldra fólk“. Farið verður yfir mikilvæga þætti
til þess að sporna við vannæringu (forvarnir) við klínískar aðstæður,
auk alvarlegra afleiðinga vannæringar. Sérstaklega verður farið
yfir skimun fyrir áhættu á vannæringu (mat á næringarástandi).
Veitt verður innsýn í áherslur í fæði sjúklingahópa, áferð fæðis,
mötunaraðferðir, umhverfi og aðra mikilvæga þætti. Námskeiðið
mun einnig fela í sér æfingar byggðar á sjúklingatilfellum.
Námsmat: 100% mætingarskylda og virk þátttaka á námskeiðinu.
Leiðbeinendur: Berglind Soffía Blöndal, klínískur næringarfræðingur og doktorsnemi í næringarfræði, sérhæfing: næring
aldraðra og Vilborg Kolbrún Vilmundardóttir næringarfræðingar
(MSc) og doktorsnemi í næringarfræði.
Tími:
Kl:
Lengd:
Verð:

26,. 27., 28. og 29. apríl
17:00 - 21:00
20 stundir/punktar
50.000 kr.

Bættur lífsstíll, betri heilsa
Markmið: Að auka þekkingu og skilning þátttakenda á áhrifum
félagslegrar stöðu og umhverfis á líðan og heilsu.
Lýsing: Á námskeiðinu verður fjallað um hvernig hægt er að bæta
lífsstíl og hlúa að betri heilsu heilbrigðisstarfsmanna. Rætt verður
um hvernig fólk gengur inn í mismunandi hlutverk og hvernig
best sé að haga samskiptum. Samskipti geta falið í sér yfirfærslu
neikvæðra tilfinninga, en geta líka verið jákvæð og gefandi. Fjallað
verður um streitu, hvaða áhrif hún getur haft og hvað er til ráða til
þess að ná tökum á álagi í samskiptum heima og á vinnustað.
Námsmat: 100% mætingarskylda og virk þátttaka á námskeiðinu.
Leiðbeinandi: Dr. Sveinbjörg Júlía Svavarsdóttir, sérfræðingur
í félagsráðgjöf á heilbrigðssviði hjá Meðferðar og Fræðslusetri
Forvarna og Streituskólans, www.stress.is.
Tími:
Kl:
Lengd:
Verð:

3., 4. og 5. september
17:00 - 21:00
15 stundir
kr. 37.000

Fylgist vel með á heimasíðu Framvegis þar sem nánari upplýsingar um námskeiðin er að finna og fleiri námskeið auglýst.
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Sjúkraliðafélag
Íslands

Vorleiga orlofshúsa
og íbúða SLFÍ 2021

Félagsmenn eiga kost á leigu 7 orlofshúsa innanlands,
þriggja íbúða í Reykjavík, tveggja íbúða á Akureyri og
íbúðar í Kaupmannahöfn.

Ferðaávísun
Á orlofsvef Sjúkraliðafélags Íslands er nú hægt að kaupa ferðaávísun sem veitir
félagsmönnum aðgang að sértilboðum á gistingu um allt land. Samið hefur
verð við tugi gististaða vum að bjóða félagsmönnum allra bestu kjörin.

28. nóvember kl. 13:00 var opnað fyrir bókanir
innanlands tímabilið 5. janúar til 7. maí 2021.

Bókanir

Verð:

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

•
•
•
•

Vikuleiga frá föstudegi til föstudags
Helgarleiga frá föstudegi til mánudags
Virkir dagar
Páskar 31. mars til 7. apríl 2021

25.000 krónur
16.000 krónur
5.000 krónur
25.000 krónur

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
verönd með heitum potti fyrir 4 - 6. Áhugaverður
staður fyrir útivistarfólk og golfáhugamenn.
Golfvöllurinn að Kiðjabergi er 18 holur þar geta
leigjendur spilað frítt.

Kiðjaberg - Sumarhús

Sigurhæð - 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.

stærð. Í bústaðnum eru tvö svefnherbergi, svefnpláss
fyrir tvo í hjónaherbergi, þrjá í svefnherbergi og tvo í
koju í barnaherbergi í húsi nr. 67. Í húsinu eru tvær
aukadýnur, sængur og koddar fyrir 6-8 manns. Stór
verönd með heitum potti er við húsið.
Eiðar - Sumarhús

Munaðarnes - Sumarhús

Prentun.is

Fellsmúli 16 - Íbúð í Reykjavík

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.

Jaðarleiti 2 - Íbúð í Reykjavík

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,
geti gist í íbúðinni.

Íbúð við Kirkjusand í Reykjavík

Þriggja herbergja íbúð við Kirkjusand 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. Um
s 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
lmargt annað.

Holtaland 9 á Akureyri

Orlofshús í Varmahlíð

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, Skaga rði, 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.
Orlofshúsahver
u suðvestan í Reykjarhólnum, ofan við
r upp í
Varmahlíð, í skjólsælu og vel grónu umh
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
hæð í lyftuhúsnæði við C.F. Møllers Allé 34. Leiguverð er óbreytt,
það er 13.000 krónur fyrir eina nótt.
Íbúðin er á Amager, rétt hjá Íslandsbryggju, og í góðri tengingu
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

