
Fundargerð 399. fundar 

framkvæmdastjórnar Sjúkraliðafélags Íslands,  

haldinn 3. febrúar 2021 kl. 15.30 í zoom fjarfundi. 
 

 

 

Fundinn sátu:  

Sandra B. Franks, formaður  

Jóna Jóhanna Sveinsdóttir, gjaldkeri  

Jóhanna Traustadóttir, ritari 
Kristín Ólafsdóttir, varaformaður  

 

Fundarritun:  

Gunnar Örn Gunnarsson, framkvæmdastjóri SLFÍ 

 

 

Dagskrá 

 

Fundur settur 

Fundargerð síðasta fundar 

 

I. Til umræðu/kynningar 

A. Aðalfundir deilda, reikningar og fjárhagsáætlanir 

B. Tilnefningar í fagráð heilbrigðisstofnanna   

C. Stofnanasamningar og starfslýsingar, skrefin framundan 

D. Tilnefna í verkefnastjórn til að hrinda af stað átaksverkefni til að fjölga sjúkraliðum 

E. Trúnaðarmannaráðsfundur 18. febrúar á Zoom  

F. EPN stjórnarfundur 18. febrúar á Zoom 

G. Yfirfara athugasemdir við drög að reglugerðarbreytingum - sjá hér: 

https://drive.google.com/drive/folders/1G_4hq_9SkNdly_KzIxbV9Qcl6xzXIQTH  

 

II. Til upplýsingar 

A. Staðfestingarblöð trúnaðarmanna 

 

III. Önnur mál 

 

 

 

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, en fram kom í byrjun þessa fundar 

https://drive.google.com/drive/folders/1G_4hq_9SkNdly_KzIxbV9Qcl6xzXIQTH


athugasemd við síðustu fundargerð og var sú athugasemd tekin til greina og 

fundargerð síðast fundar uppfærð. 

 

3. Til umræðu og kynningar 

Aðalfundir deilda, reikningar og fjárhagsáætlanir 

• SBF og JJS fóru yfir að eins og fram hefði komið á félagsstjórnarfundinum  

2. febrúar þá muni stjórnendur svæðisdeilda skila inn reikningum og 

fjárhagsáætlunum sem fyrst þannig að gjaldkeri hafi tíma til yfirferðar. Búið er að 

opna möppu þ.s. hægt er að vista þessi gögn og þar eru komin einhver gögn. 

 

Tilnefningar í fagráð heilbrigðisstofnanna 

• SBF fór yfir að samkvæmt breytingu á lögum væru heilbrigðisstofnanir að 

uppfæra það sem áður hét hjúkrunarráð og læknaráð í fagráð þ.s. fleiri fagstéttir 

ættu að eiga fulltrúa. Verkefnið er að reyna að tryggja að sjúkraliðar eigi 

fulltrúa/rödd í öllum þessum ráðum. Í vinnslu er að finna fulltrúa í ráðið á LSH 

og á einhverjum stofnunum er kominn fulltrúi, en því miður þá hefur á ákveðnum 

stofnunum ekki náðst að fá inn fulltrúa stéttarinnar, en fylgst verður náið með 

framvindunni á þeim stofnunum sem eru að stofna fagráð og reynt að tryggja 

þátttöku sjúkraliða í ráðunum. 

 

Stofnanasamningar og starfslýsingar, skrefin framundan 

• SBF fór yfir að hún og GÖG væru að kortleggja og útbúa aðgerðaráætlun 

varðandi núverandi stöðu á stofnanasamningum og samræmi þeirra og á hvað 

beri að leggja áherslu, í hverjum og einum samningi og þá helst til samræmingar 

og jafnræðis. Gert er ráð fyrir að fara fljótlega af stað og þá verða fundirnir í 

samstarfsnefndunum að öllu líkindum í zoom. Mikilvægt verður þegar uppfærsla 

stofnanasamninga fer fram að nýta þessar upplýsingar til upplýstar umræðu við 

stjórnendur.  

 

Tilnefning í verkefnastjórn til að hrinda af stað átaksverkefni í að fjölga 

sjúkraliðum 

• SBF fór yfir hugmynd að samsetningu slíks átakshóps, en lagt er til að 3 fulltrúar 

komi frá félaginu, einn frá menntastofnun (FÁ), einn frá LSH og einn frá SFV og 

að GÖG verði starfsmaður hópsins. Fram kom hjá SBF að búið væri að taka fyrir í 

stjórn Starfsþróunarsjóðs SLFÍ hvort mögulegt sé að styðja við verkefnið og var 

það samþykkt. Málið rætt og því velt upp hverjir þessir aðilar verði og voru 

ákveðnir aðilar nefndir. Lagt er til að fulltrúar félagsins verði Birna Ólafsdóttir, 

Jóna Jóhanna, Lára María og varamaður verði KÓ. Málið rætt og fram kom mikil 

jákvæðni fyrir málinu og tilnefningunum. Málið unnið áfram og SBF og GÖG 

setja sig í samband við fulltrúa væntanlegra samstarfsaðila. 

 

Trúnaðarmannaráðsfundur 18. febrúar kl. 13.00 á zoom 

• SBF ræddi að drög að dagsskrá fundarins lægi fyrir, en þar væri lagt til að fara yfir 

stöður styttingar vinnuvikunnar bæði í dag- og vaktavinnu og ath. hvort mögulegt 

sé að fá Báru Hildi verkefnastjóra á fundinn með innlögn og svara spurningum. 

Einnig fari fram kynning á uppfærðum tilkynningarblöðum um trúnaðarmenn. 

 

 

 

 



EPN stjórnarfundur 18. febrúar kl. 10.00 eða kl. 9.00 á íslenskum tíma 

• SBF fór yfir að stjórnarfundur EPN væri sama dag og fundurinn í 

trúnaðarmannaráði og ef hann skaraðist þá væri gott ef Kristín Ólafsdóttir 

varaformaður gæti leyst SBF af. Umræðuefni fundarins eru: 

o Þátttaka og hlutverk sjúkraliða í covid heimsfaraldrinum. 

o Launaþróun sjúkraliða á síðastliðnum árum.  

o Jákvæð þróun á stöðu sjúkraliða á tímum covid. 

o Nýjar og breyttar áskoranir í störfum sjúkraliða á tímum covid. 

Fram kom að skýrslan frá okkur er í vinnslu, en henni er skilað á ensku. 

 

Yfirfara athugasemdir við drög að reglugerðarbreytingum - sjá hér:  
• Ræddar voru athugasemdir sem bárust frá fulltrúa í félagsstjórn vegna 

vals/kosningar á trúnaðarmönnum. Fram kom að breytingarnar ættu ekki að hafa 

áhrif á það fyrirkomulag sem vær á vali á trúnaðarmönnum þ.s. fram kæmi að 

stjórnir hverrar svæðisdeildar hefðu svigrúm til að ákveða hvernig það val fer 

fram. 

https://drive.google.com/drive/folders/1G_4hq_9SkNdly_KzIxbV9Qcl6xzXIQTH  
 

 

 

4. Til afgreiðslu  

      Ekkert mál til afgreiðslu. 

 

5. Til upplýsinga 

      

Staðfestingarblöð trúnaðarmanna 

• Farið var yfir hvað eigi að vera á uppfærðu skráningarblaðið trúnaðarmanna. 

Málið rætt og ákveðið að uppfæra núverandi skjal og bæta inn 

varatrúnaðarmanni. 

 

Önnur mál 

• Engin önnur mál.  

 

Fundi slitið kl.  17.30 
 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1G_4hq_9SkNdly_KzIxbV9Qcl6xzXIQTH

