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Stjórn Suðurlandsdeildar SLFI starfsárið 2019 - 2020 
 

Tv. Elínborg Telma Ágústsdóttir, Kolbrún Ásta Jónsdóttir, Margrét Auður 
Óskarsdóttir, Kristín Laxdal Guðmundsdóttir, Guðbjörg Sigrún Stefánsdóttir og Helga 
Sigríður Sveinsdóttir 
  
 

 
Ágætu sjúkraliðar! 

 
Starfsárið hefur nú styst. Er það núna frá 1. október 2019 til 31. ágúst 2020. Er þetta 
gert til að deildir hafi meiri tíma til að ganga frá reikningum, en það hafði oft verið 
heldur lítill tími þegar aðalfundur var haldinn snemma í nóvember. Framvegis verða 
því starfsár frá 1. sept til 31. ágúst.  
 



 

Suðurlandsdeild hefur upplifað óvenjulegt starfsár sökum Covid-19 veirunar. 
Árið sem fagna átti 40 ára afmæli deildarinnar með hinum ýmsum 
uppákomum varð þannig að heldur viðburðasnauðu ári.  

 
Aðalfundur var haldinn á Hótel Selfossi 21. nóvember 2019. Þóra Bjarney Jónsdóttir 
var kosin fundarstjóri. Í ár var kosinn formaður og gaf Helga S. Sveinsdóttir kost á sér 
með engan í mótframboði. Var hún því löglega kosin til næstu tveggja ára. Kolbrún 
Jónsdóttir og Kristín L. Guðmundsdóttir gáfu einnig kost á sér áfram og hlutu kosningu.  
Í ferða- og skemmtinefnd var lyflæknisdeildin kosin. Dagný Ómarsdóttir kom ný inn í 
kjörstjórn en fyrir eru Þóra Bjarney Jónsdóttir og Guðbjörg Stefánsdóttir. 
Skoðunarmenn reikninga voru endurkosnar, þær Ragnheiður Jónsdóttir og Guðrún 
Ágústsdóttir.  Fulltrúar til setu á fulltrúaþingi SLFI voru kosnar Helga S. Sveinsdóttir og 
Margrét Auður Óskarsdóttir með 136 félagsmenn að baki sér. Gestur fundarins var 
Sandra B. Franks formaður SLFI.  

 
Eftir fund var fræðsla sem Jónína Lóa Kristjánsdóttir hjúkrunarfræðingur og 
jógakennari sá um. Mjög fróðlegt og áhrifaríkt. Skemmtinefnd frá Heilsugæslu HSU 
sá um skemmtilegt og flott happadrætti.  
 
Evrópudagur sjúkraliða þann 26. nóvember er alltaf skemmtilegur. Boðið er upp á 
ýmsa smáhluti merkta félaginu og þar má nefna gleraugnaklúta, mintur og fleira.  
Á HSU bjóðum við samstarfsfólki upp á vöfflukaffi. Aðrir sjúkraliðar utan HSU á Selfossi 
brydda upp á einhverju og minna á félagið sitt. 
 
Fundir stjórnar voru fjórir og síðan var netið notað til samskipta. Reynt var að 
upplýsa stjórn um framvindu mála í kjaraviðræðum. Stytting vinnuvikunnar er mikið 
framfaraskref og voru kjaraviðræður vandasamar. Skrifað var undir nýjan 
kjarasamning þann 9. mars 2020.  
 
Mikil vinna fór í undirbúning afmælisferðar til Hollands sem fara átti í enda maí 2020. 
Beðið var fram á haust eftir betri fréttum af ferðabönnum vegna Covid-19. Að 
endingu var Hollandsferðin slegin af og fengu allir endurgreitt frá hótelinu og í formi 
inneignar hjá Icelandair flugfélagi. Við látum þessa undirbúningsvinnu ekki fara 
forgörðum og blásum til ferðar þegar um hægist og óhætt verður að ferðast aftur. 
Þakkir fara til Aldísar Þórunnar Bjarnadóttur fyrir hennar vinnu, en hún sá um allar 
bókanir og það á bestu kjörum. 
 
Fastir fundir félagsstjórnar voru með reglubundnum hætti, í október 2019 og febrúar 
2020. Trúnaðarráðsfundir voru þá einnig á sama tíma. Fulltrúaþingið  
frestaðist fram í september og þá haldið í fjarfundi. Ágætlega tókst til og var þetta 
fundarform framandi fyrir flesta.  Það venst þó að endingu og fólk kemst upp á lagið 
að sitja slíka fundi. 
 
Gott samstarf er við Fræðslunetið og býður það upp á námskeið fyrir sjúkraliða. 
Okkur er boðið að sitja hátíðarfund Vísinda- og Rannsóknasjóðs Suðurlands í janúar. 
Þar eru veittir styrkir til ýmissa rannsókna og afhendir forseti Íslands styrkina.  
 



 

 
 

Nokkrir sjúkraliðar útskrifuðust í desember 2019. Brottfall nemenda á 
sjúkraliðabraut er áhyggjuefni. Mikið er um að nemendur færi sig annað  
og útskrifist þaðan. Þetta hlýtur að vekja upp spurningar sem skólayfirvöld 
þurfa að bregðast við.  

 
Nokkrar vaskir sjúkraliðar hafa farið og þrifið orlofsíbúðir í Reykjavík. Þetta safnast 
inn á reikning deildarinnar og notast þegar samkomubanni léttir.  
 
Mikið hefur mætt á skrifstofu félagsins á Grensásveginum.  Kynning á 
kjarasamningunum og þeim breytingum sem stytting vinnuvikunar hefur í för með 
sér. Sandra og Gunnar komu til okkar 15. júni og kynntu samningin. Vefsíðan 
betrivinnutimi.is er með allar upplýsingar og skrifstofan leysir úr öllum vanda, nú sem 
endranær. 
 

26. janúar 2021 
Helga S. Sveinsdóttir, 

formaður Suðurlandsdeildar 

 
 

Fundur á Selfossi 15. Júní 2020 um nýjan kjarasamning. 


