
Fundargerð 398. fundar 

framkvæmdastjórnar Sjúkraliðafélags Íslands,  

haldinn 20. janúar 2021 kl. 15.30 í zoom fjarfundi. 
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Fundargerð 

 

 

1. Fundur settur  

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

fundarmenn velkomna til fundar.  

 



 

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 

Átaksverkefni til að fjölga sjúkraliðum, kostnaður, umfang og áætlun 

• SBF fór yfir að fara eigi í átaksverkefni í að fjölga sjúkraliðum eins og áður hefur 

verið rætt. Stefnt er að því að vinna með skólum, stofnunum og Framvegis að 

framgangi átaksins. Fyrir liggur að samið var um við gerð síðustu kjarasamninga 

ákveðinn stuðning stofnana og í vinnslu er raunfærnimat sjúkraliða í forsvari 

Framvegis og verður átakið einnig byggt á skýrslu stafshóps heilbrigðisráðherra  

„ Tillögur um menntun og viðbótarmenntun sem leitt geta til fjölgunar útskrifaðra 

sjúkraliða“. GÖG er búinn að gera drög að bréfum til skólastjórnenda, 

væntanlegra nema og stjórnenda stofnanna. Málið rætt og ákveðið að velja fólk í 

átaksverkefnið og vera tilbúinn með fulltrúa í verkefnahópinn.  

 

Stofnanasamningar, skrefin framundan 

• SBF fór yfir að bráðlega þurfi að fara í uppfærslu allra stofnanasamninga m.a. í 

ljósi styttingar vinnuviku vaktavinnumanna og þeirra breytinga sem eru að verða 

á starfsumhverfinu. SBF fór yfir skjal frá KMR þ.s. fram kom launasetning 

sjúkraliða hjá öllum stofnunum ríkisins. Mikilvægt verður þegar uppfærsla 

stofnanasamninga fer í gang að nýta þessar upplýsingar til upplýstar umræðu við 

stjórnendur. GÖG mun vinna frekari gögn úr skjalinu.  

 

Stytting vinnuvikunnar – betri vinnutími og innleiðingarferlið 

• Farið var yfir stöðuna á innleiðingu styttingar vinnuvikunnar í dagvinnu og 

vaktavinnu. Fram kom að enn væru ákveðin atriði frekar óljós en þeim fjölgar sem 

eru að verða skýrari. Eitt af því sem náðst hefur samkomulag um er skilgreiningin 

á dagvinnumanni og vaktavinnumanni. Nú liggur það fyrir ef viðkomandi vinnur 

einungis tæp 20% eða minna utan dagvinnutíma þá er hann dagvinnumaður og 

fellur þ.m. undir fylgiskjal eitt/1 og á þá ekki að lækka í launum. Það að lækka 

ekki í launum var ekki fullkomlega skilgreint og verður þess krafist áfram af SLFÍ 

að sú viðbótargreiðsla sem kemur t.d. vegna áður greiddra kaffitíma verði 

launavísitölutryggð og falli ekki undir sólarlagsákvæði. Vetrarleyfið var einnig 

rætt á fundi morgunsins með innleiðingarhópnum og stjórnendum og þar kom 

fram að vetrarleyfið er áfram inni eins og við höfum alltaf haldið fram, en fara 

þarf nánar í þau skýringargögn sem farið var yfir á fundinum í morgun. Fram kom 

að fjöldinn allur af námskeiðum hefur verið haldinn og á þau hefur verið mjög góð 

mæting. Nú er að hefjast kennsla á nýja reiknilíkanið Gullinbrú og munu 

einhverjir starfsmenn SLFÍ fara á þau námskeið þ.s. það reiknilíkan verður notað 

til að styðja við umbótasamtalið og skipuleggja vinnu vaktavinnufólks út frá þeim 

gæðum sem eru að koma inn í samningana.  

 

Tillaga að reglugerðarbreytingu  

• SBF fór yfir að diplómanámið fer af stað næsta haust við HA. Það er því 

mikilvægt að inn í reglugerðina um sjúkraliða komi sérstakt ákvæði um þá 

sjúkraliða sem lokið hafa diplómanámi. Allir sammála um að vinna áfram í 

málinu.  

 



 

Húsnæðismál á skrifstofu 

• Rætt var um hugmyndina um kaup á húsnæðinu hér á fyrstu hæðinni til m.a. að 

bæta aðgengi félagsmanna. Búið er að ræða við eiganda hæðarinnar, sem er 

jákvæður fyrir sölu ef rétt verð finnst.  

 

 

4. Til afgreiðslu  

      Ekkert mál til afgreiðslu. 

 

5. Til upplýsinga 

     Stofnun fagráða, framvinda   

• SBF fór yfir bréf sem hún sendi í gær á stjórnendur heilbrigðisstofnanna um allt 

land þ.s. spurt er út í stofnun fagráðs og hvort í þeim sé sjúkraliði. Svör eru farin 

að berast og í þeim kemur fram að undirbúningur og stofnun fagráða er mislangt 

á veg komið, en fram kom að á SAK hafi verið auglýst eftir þátttakendum í 

fagráðinu, en engin sjúkraliði hafi gefið kost á sér.   

 

Námsmatskerfið 

SBF fór yfir að ákveðnir annamarkar hefðu komið upp í innslætti á símenntun 

sjúkraliða í uppfærða námsmatskerfið. Búið er að boða til fundar með 

kerfisfræðingnum og verður hann á föstudaginn 22. janúar. 

 

Trúnaðarmannaráðsfundur 18. febrúar á zoom. 

• SBF fór yfir að trúnaðarmannaráðsfundurinn verði rafrænn og þar verði 

aðalumræðuefnið stytting vinnuvikunnar. Allir sammála því.  

 

Önnur mál 

• Engin önnur mál.  

 

Fundi slitið kl.  17.30 
 

 

 

 


