
Félagstjórnarfundur þriðjudaginn 5. janúar 2021 

kl. 15.00  á Zoom 

 

Dagskrá 

Kl. 15:00           Fundur settur 

I.                 Til umræðu/kynningar 

A. Aðalfundir deilda  

B. Innleiðing á betri vinnutíma 

C. Breytingar á reglum sjóða, nefnda, ráða og deilda til samræmis við uppfærð 

lög félagsins.  

 

II.                Til afgreiðslu 

A. Ekkert mál til afgreiðslu 

 

III.               Til upplýsingar 

A. Trúnaðarmannaráðsfundur í febrúar / mars -  innleiðing á betri vinnutíma 

B. Formannskjör    

C. Diplómanámið - framvindan 

D. Starfsþróunarsjóður og fræðslusjóður, Reykjavík í samstarf 

 

       IV. Önnur mál 

 

Dagskrá og nýjárskveðjur 

I. Til umræðu/kynningar 

 

A. Aðalfundir deilda  

Framkvæmd aðalfunda svæðisdeilda rædd og formenn deildanna fóru yfir hvað stæði til 

varðandi aðalfundarhöld: 

o Vestfjarðadeild:  Jóhanna Guðrún Þórðardóttir (JGÞ) formaður sagði að ekki hafi 

gengið að halda aðalfund vegna þess erfiða ástands sem verið hefur vegna covid, þ.s. 

sjúkraliðar hafa ekki mátt hittast utan vinnu.  JGÞ sagði að ekki væri enn búið að taka 

ákvörðun um hvenær aðalfundurinn yrði, en mun ræða við stjórnarmenn og kanna 

stöðuna og verður í sambandi við skrifstofuna þegar ákvörðun liggur fyrir. Fram kom 

að aðstoð vegna fjarfundar væri að sjálfsögðu í boði starfsmönnum skrifstofu SLFÍ. 

Svar um væntanlegan fund mun berast í síðasta lagi 12. janúar. 

o  Norðurlandseild Eystri: Hafdís Dögg Sveinbjarnardóttir (HDS) formaður deildarinnar 



telur best að bíða eftir nýjum fyrirmælum frá covid-teyminu sem von er á 12. janúar 

og taka í framhaldi af því ákvörðun um hvernig staðið verði að fundinum. Vilja ef 

mögulegt er halda fundinn á fundarstað, en ekki rafrænan. 

o Suðurlandsdeild: Helga Sigríður Sveinsdóttir (HSS) formaður deildarinnar segir að 

stjórn Suðurlandsdeildar stefni að því að halda fundinn um næstu mánaðamót og hann 

verður rafrænn. HSS óskar eftir að fá póstlista frá SLFÍ til að senda á sína 

deildarfélagsmenn, en stjórnendur deildarinnar stefna á að halda utan um 

skipulagningu og framkvæmd aðalfundarins.  

o Reykjavíkurdeildin: Þórhildur Una Stefánsdóttir (ÞUS) formaður deildarinnar gerir 

grein fyrir að allt væri klárt, reikningar og ársskýrsla til að halda fundinn. Deildin 

ætlar að biðla til nefndarmanna deildarinnar að framlengja nefndar- og stjórnarstörf 

sín um ár vegna þess ástands sem er í samfélaginu. Á svæði deildarinnar vantar 23 

nýja trúnaðarmenn og stefnt er að því að skipta því verkefni á milli stjórnarmanna, þ.e 

að láta kjósa formlega á lögmætan hátt og koma upplýsingum um kjörið til skrifstofu 

félagsins. 

o Norðurlandsdeild Vestri: Guðrún Elín Björnsdóttir (GEB) formaður deildarinnar fór 

yfir að þar væri beðið eftir nýju covid- samskiptareglunum sem koma fram 12. janúar 

og þegar þær liggja fyrir taka ákvörðun um hvenær og hvernig fundurinn fari fram. 

o Vestmannaeyjadeild: Áslaug Steinunn Kjartansdóttir (ÁSK) formaður deildarinnar 

sagði að stjórnendur deildarinn hefðu ákveðið að halda rafrænan aðalfund þann 16. 

janúar. Fram kom að allt væri gott að frétta úr eyjum. 

o Suðurnesjadeild: Viktoría Magnúsdóttir (VM) formaður deildarinnar fór yfir að 

stjórnin muni hittast fljótlega og ákveða í framhaldi hvernig og hvenær fundurinn fari 

fram. Fram kom að Matthildur verði áfram og búið er að finna gjaldkera. VM mun 

halda stjórnendum SLFÍ upplýstum um næstu skref.  

o Vesturlandsdeild: Inga Lilja Sigmarsdóttir (ILS) formaður Vesturlandsdeildar fór yfir 

að ársreikningarnir séu á lokametrunum og óskar eftir að fá aðstoð frá félaginu við að 

halda rafrænan aðalfund. ILS spyr hvort ekki þurfi að fjalla sértækt um brotthvarf 

sjúkraliða frá Hvammstanga yfir í NV deild og jafnvel ganga frá samþykkt varðandi 

þá tilfærslu. Nefndi sérstaklega að hvernig væri staðið að beiðni Hvammstanga um að 

færa sig yfir í Norðurlandsdeild Vestri. 

o Austurlandsdeild: Helga Sveinsdóttir (HS) gerði grein fyrir að deildin hefði nú þegar 

fundað rafrænt eins og áður hefur komið fram.  

o Fram kom að ekki hafi verið haft samband við sérnámsdeildina og heldur ekki 

lífeyrisdeildina.  

 

B. Innleiðing á betri vinnutíma 

o SBF fór yfir stöðuna varðandi innleiðinguna á styttri vinnuviku, bæði í dagvinnu og 

vaktavinnu. Fram kom að miklar vangaveltur eru í gangi meðal sjúkraliða og fjöldinn 

allur af spurningum kæmu frá sjúkraliðum víðsvegar um landið og mikill áhugi væri 

fyrir þeim breytingum sem væru að fara fram og væru væntanlegar. SBF sagði frá að í 

gangi væru námskeið um styttinguna, sem mjög mikilvægt væri að allir sjúkraliðar 

færu á og benti einnig á síðuna betrivinnutími.is  

Jakobína Rut Daníelsdóttir (JRS) benti á að mikilvægt væri að halda því til haga að 



ekki væri verið að innleiða stubbavaktir með styttingu vinnuvikunnar, en sú skoðun 

hafði komið fram hjá stjórnanda inni á LSH. JRD nefndi sérstaklega upplýsingar sem 

bárust frá formanni verkefnahópsins Báru Hildi sem studdu það sjónarmið og nýttust í 

þrætunni um þá fullyrðingu.  Þórhildur Una fór yfir að hún væri í hópi 

dagvinnumanna á sínum vinnustað þ.s. umræðan hafi verið um að styttingin færi 

hugsanlega þannig fram að einu sinni í viku ætti að mæta frá 8:00 til 10:30 og fara 

síðan heim til að nýta styttinguna. Málið var rætt á vinnustaðnum og uppi var mikil 

óánægja og ákveðið var ræða málið enn frekar á vinnustaðnum.  

C. Breytingar á reglum sjóða, nefnda, ráða og deilda til samræmis við 

uppfærð lög félagsins.  

o SBF fór yfir lagabreytingarnar sem fóru í gegn á síðasta þingi félagsins, en í framhaldi 

af því þarf að uppfæra reglur deilda og félagsins til samræmis við breytingu á 

lögunum og mun framkvæmdastjórn fara í það verkefni fljótlega. 

 

II.                Til afgreiðslu 

A. Ekkert mál til afgreiðslu 

 

III.               Til upplýsinga 

 

A. Trúnaðarmannaráðsfundur í febrúar/mars -  innleiðing á betri vinnutíma 

o SBF minnti á að trúnaðarmannafundur verði í febrúar – mars og þar verði farið yfir 

styttingu vinnuvikunnar. Ákveðið var að hafa fundinn þann 18. febrúar kl. 13.00 til 

15:00 og verður hann rafrænn. Muna að passa að fleiri en 100 geti mætt. 

 

B. Formannskjör 

o Muna eftir að auglýsa eftir formanni og birta hana þannig að sú auglýsing standist lög 

félagsins.  Fram kom að SBF hefur hug á að bjóða sig fram til áframhaldandi 

formennsku SLFÍ.  

    

C. Diplómanámið – framvindan 

o SBF fór yfir stöðu diplómanámsins, sem er mjög góð og allt að verða klárt. Ferlið 

hefur verið mjög farsælt og allir sem að hafa komið mjög vel samstíga. 

Námsbrautalýsing er klár fyrir öldrunar og heimahjúkrun. Í gangi er vinna við 

námsbrautalýsingu fyrir samfélags og geðhjúkrun.  Búið er að mynda vinnuhóp með 

fulltrúum frá stjórnendum/atvinnulífinu sem vinnur að gerð 

starfslýsingar/kröfulýsingar fyrir væntanlega útskrifaða nema úr diplómanáminu. 

 

D. Starfsþróunarsjóður og fræðslusjóður, Reykjavík í samstarf. 

o SBF fór yfir að verið væri að bæta inn fulltrúa frá Reykjavíkurborg í stjórn sjóðsins 

og KÓ komi inn sem aðalmaður í stjórn sjóðsins.   

 

       IV. Önnur mál 

• HS fór yfir það sem gerðist í framhaldi af skriðuföllunum á Seyðisfirði, en til þeirra 

komu einstaklingar frá Seyðisfirði þ.s. hjúkrunarheimilið var tæmt og var 



heimilisfólki komið fyrir á Dyngju Egilsstöðum og Sjúkradeild HSA Neskaupsstað. 

• Hafdís Dögg fór yfir vangaveltur um útfærslu styttingar vinnuvikunnar í 

heimahjúkrun á Akureyri, en fram kom að verið væri að innleiða styttinguna í ósátt 

við sjúkraliða á þann hátt að hætta fyrr á föstudögum. 

Fundi slitið kl. 16.30. 

 

 


