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I.                 Til umræðu / kynningar 

A. Innleiðingaferli kerfisbreytinga um vinnutíma   

B. Starfsþróunar- og fræðslusjóður, samstarf við Reykjavíkurborg  

C. Umsagnir um frumvörp til nefndarsviðs Alþingis  

D. Grænbókarnefnd umsögn frá SLFÍ 

E. Fjölmiðlavöktun á erindum sem varða SLFÍ  

F. Aðalfundir deilda 

G. Breytingar á reglum deilda  

 

II.                Til afgreiðslu 

A. Engin mál til afgreiðslu  

 

III.               Til upplýsingar 

A. Maður ársins – heilbrigðisstarfsmaðurinn (Vísir)  

B. Stéttir ársins – sjúkraliðar og hjúkrunarfræðingar (Rás 1)  

 

      Önnur mál 

 

 

 

 

Fundargerð 

 

 

1. Fundur settur  

Sandra B. Franks (SBF) formaður Sjúkraliðafélags Íslands (SLFÍ) setti fund og bauð 

fundarmenn velkomna til fyrsta fundar þessa árs og óskaði öllum gleðilegs árs með 

þökk fyrir samstarfið á liðnum árum.   

 

 



2. Fundargerð síðasta fundar 

Jóhanna Traustadóttir (JT) ritar SLFÍ gerði grein fyrir að síðasta fundargerð væri 

samþykkt og komin á heimasíðu félagsins. 

 

3. Til umræðu og kynningar 

Innleiðingaferli kerfisbreytinga á vinnutíma 

• SBF fór yfir stöðuna á innleiðingu styttingar vinnuvikunnar bæði í dagvinnu og 

síðan í vaktavinnu. Fram kom að í flestum tilvikum hafi gengið vel, en því miður 

væru dæmi um mistúlkun á aðferðafræðinni í dagvinnunni og á einhverjum 

stöðum virðist engin stytting hafa átt sér stað. JJS velti upp þeirri spurningu um 

hvað gerist varðandi styttingu vinnutíma í dagvinnu ef stjórnendur draga 

lappirnar, verður það bætt? Spurst verður fyrir um málið. 

SBF nefndi námskeið um styttingu vinnuvikunnar sem mikilvægt væri fyrir allt 

okkar fólk að taka þátt í.   

SBF fór einnig yfir skjal sem er í vinnslu sem varðar aðferðafræðina við 

innleiðingu styttingar vinnuviku vaktavinnufólks. 

  

Starfsþróunar- og Fræðslusjóður, samstarf við Reykjavíkurborg 

• SBF fór yfir að Reykjavíkurborg vilji greiða til jafns við ríkið til menntamála 

sjúkraliða sem starfa hjá borginni og þar með koma inn í stjórn 

Starfsþróunarsjóðs með fulltrúa eins og er frá ríkinu.  Í stjórninni verða því 6 

aðalmenn. 

 

Umsagnir um frumvörp til nefndarsviðs Alþingis 

• SBF fór yfir fyrirkomulag félagsins á umsögnum um ákveðin frumvörp, sem 

varða félagið og félagsmenn. Send var inn umsögn um m.a. sóttvarnarlögin, 

fagráðin inni á heilbrigðisstofnun og könnun á þunglyndi aldraðra.  

 

Grænbókarnefnd umsögn frá SLFÍ 

• GÖG fór yfir skjalið og gerði grein fyrir innihaldi þess, sem tók á núverandi 

stöðu á íslenskum vinnumarkaði og þær breytingar sem SLFÍ vill sjá á þeim 

vettvangi.  
 

Fjölmiðlavöktun á erindum sem varða SLFÍ  

• SBF fór yfir að keyptur hafi verið aðgangur að fjölmiðlavöktun 2020 og þeim 

kaupum hefðu fylgt eldri skýrslur, sem mjög áhugavert er að hafa til hliðsjónar. Í 

skýrslunum er samantekt á umfjöllun um félagið og félagsmenn í hinum ýmsu 

fjölmiðlum.  

 

Aðalfundir deilda 

• SBF fór yfir umræðuna á félagsstjórnarfundi um fyrirhugaða aðalfundi deilda, en 

eins og ljóst er þá hafa þeir dregist vegna ástandsins.  Fram kom á 

félagsstjórnarfundinum að formenn deilda væru í startholunum varðandi að öllum 

líkindum rafræna fundi og af loknum fundum yrðu þeir tilkynntir til skrifstofu 

SLFÍ. 

 

Breytingar á reglum deilda 

• SBF fór yfir hvaða vinna lægi fyrir varðandi uppfærslu reglna sem varða deildar 

og þurfa að vera í takt við ný uppfærð lög félagsins. Framkvæmdastjórn hefur 

ákveðið vinnudag þann 28. janúar. 



 

 

4. Til afgreiðslu  

      Ekkert mál til afgreiðslu. 

 

5. Til upplýsinga 

        

• SBF fór yfir val á manni ársins 2020, en heilbrigðisstarfsmaðurinn varð fyrir 

valinu hjá Vísi og síðan á rás 1 voru stéttir ársins sjúkraliðar og 

hjúkrunarfræðingar.  

 

 

• Önnur mál  

o SBF nefndi að fyrir lægi að semja þurfi bréf þ.s. nám sjúkraliða verður 

kynnt og hvaða möguleikar bjóðast þeim sem hugsanlega hefðu áhuga.  

o SBF nefndi rannsóknir sem sýna fram á mikilvægi réttrar mönnunar á 

hjúkrunarheimilum og gæði þjónustunnar.  

 

Fundi slitið kl.  17.15 
 

 

 


