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SÓKN OG SIGRAR 
Á ERFIÐUM TÍMUM 

Síðasta starfsár reyndi verulega á sjúkraliða og fjölskyldur þeirra. Mörg okkar voru í framlínunni í Covid-
faraldrinum en aðrir sjúkraliðar stóðu vaktina í störfum sem ekki voru síður mikilvæg. Nú eru bjartari tímar 
framundan og þegar ég lít til baka er ég stolt af því hve frábærlega sjúkraliðastéttin stóð sig. Faraldurinn 
beindi athyglinni svo sannarlega að því hversu mikilvægir sjúkraliðar eru í heilbrigðiskerfinu.

Þrátt fyrir að Covid-faraldurinn hafi yfirskyggt allt annað unnust miklir sigrar og faglega var starfsárið mjög 
árangursríkt fyrir sjúkraliðastéttina. Á síðasta fulltrúaþingi félagsins voru samþykktar ítarlegar, stefnumótandi 
ályktanir í öllum helstu málaflokkum og þeim var fylgt eftir. Ánægjulegt er að segja frá því að mótuð var ný námsleið, 
fagnám til diplómaprófs fyrir starfandi sjúkraliða á kjörsviði öldrunar- og heimahjúkrunar sem hefst í haust og á 
kjörsviði samfélagsgeðhjúkrunar sem hefst haustið 2022. Stofnuð voru ný fagráð heilbrigðisstofnana þar sem allar 
fagstéttir eiga aðkomu, þá stendur til að stofna þverfaglegt landsráð, ráðherra til ráðgjafar um mönnun og menntun 
í heilbrigðisþjónustu og við kláruðum gerð kjarasamninga við alla viðsemjendur okkar um betri vinnutíma. Í samvinnu 
við BSRB hefur félagið unnið markvisst að innleiðingu á styttri vinnuviku og betri vinnutíma. Þær breytingar á sagan 
eftir að skrá sem kaflaskil í verkalýðsbaráttu hér á landi. Með betri vinnutíma tekst okkur að bæta lífskjör sjúkraliða, 
hlúa að öryggi þeirra og heilsu og gera fjölskyldufólki kleift að samræma betur vinnutíma og fjölskyldulíf.

Betra starfsumhverfi með vinnutímabreytingum
Innleiðing styttri vinnuviku hjá sjúkraliðum í dagvinnu lauk um síðustu áramót. Samkomulag var um að vinnutíminn 
myndi styttast um 13 mínútum á dag í allt að fjórar klukkustundir á viku. Stjórnendur og starfsfólk hafa lagt mat á 
hversu mikil styttingin getur orðið og hvernig útfærslan verður á hverjum stað fyrir sig. Tilkynningar frá vinnustöðum 
sjúkraliða hafa borist til Sjúkraliðafélag Íslands sem sýna að allflestir hafa ákveðið að stytta vinnuvikuna um fjórar 
klukkustundir á viku. Þann fyrsta 1. maí 2021 urðu síðan kaflaskil í starfsumhverfi sjúkraliða, þegar betri vinnutími 
tók gildi fyrir starfsfólk á vöktum. Innleiðingarferlið var krefjandi, strangt og flókið þar sem sætta þurfti sjónarmið 
margra sem að þessu verkefni komu. Verkefnið var leitt af stýrihóp Ríkissáttasemjara, verkefnastjórn og fjórum 
innleiðingarhópum, ásamt stjórnendum stofnana og starfsmönnum.
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Fyrir mig var það mikil reynsla og lærdómsrík að fylgja eftir ákvæðum 
kjarasamninga um betri vinnutíma. Öfugt við styttingu vinnuvikunnar hjá 
dagvinnufólki þar sem samið var um útfærsluna á hverjum vinnustað munu 
sömu reglur gilda fyrir allt vaktavinnufólk hjá hinu opinbera. Þetta er risavaxið 
verkefni sem nær til níu þúsund starfsmanna hjá hinu opinbera og það þarf að 
huga að ýmsu.

Vinnuvika vaktavinnufólks mun styttast um 10%. Hún fer úr 40 stundum niður í 
36 stundir. Á einu ári nemur styttingin heilum mánuði í vinnu. Í sumum tilvikum 
getur vinnuvikan styst enn frekar, allt niður í 32 stundir á viku. 

Allflestir sjúkraliðar hafa í gegnum tíðina verið í 80 til 90% hlutastarfi, þar sem 
reynslan hefur sýnt að þar lágu þolmörkin fyrir starfsfólk sem vann á vöktum. 
Með breytingunum geta sjúkraliðar í raun unnið jafnmargar stundir og áður, en 
starfshlutfallið sem áður var 80 til 90% breytist yfir í það að vera fullt starf. Þetta er 
ástæðan fyrir því að talað er um betri tíma í vaktavinnu en ekki styttri vinnuviku. 
Þegar samið var um styttingu vinnuvikunnar hjá vaktavinnufólki var áætlað að 
breytingin myndi kosta ríkið um þrjá  til fjóra milljarða króna og að hún þýddi sem 
svarar 450 nýjum stöðugildum. Miðað hefur verið við að kostnaður nemi um 7% 
af heildarlaunakostnaði. Breytilegt er hver kostnaður verður út frá því hvernig 
hægt er að skipuleggja störfin. 

Stytting vinnuvikunnar var í algjöru samræmi við kröfur sjúkraliða um heilsubetra 
og fjölskylduvænna vinnuumhverfi.

Diplómanám verður að veruleika
Söguleg tímamót urðu í menntunarmálum sjúkraliða á starfsárinu. Árum 
saman hafa sjúkraliðar barist fyrir námsbraut á háskólastigi og í síðustu 
kjarasamningum var krafan um hana gerð að úrslitaatriði. Samningarnir voru 
erfiðir en sigur náðist og í haust hefst 60 eininga diplómanám fyrir sjúkraliða við 
Háskólann á Akureyri. 

Í ágústmánuði 2020 hóf sérskipaður hópur vinnu að gerð hinnar nýju náms-
brautar. Vinnuhópurinn var skipaður fulltrúum heilbrigðisvísindasviðs Háskólans 
á Akureyri, þeim Arnrúnu Höllu Arnórsdóttur, aðjúnkts og formanns hópsins og 
Hafdísi Skúladóttur, lektors, auk Áslaugar Lind Guðmundsdóttur verkefnastjóra 
og ritara hópsins. Fulltrúar Sjúkraliðafélags Íslands eru þær Sandra B. Franks, 
formaður félagsins og Birna Ólafsdóttir, skrifstofustjóri. Einnig eru í vinnuhópnum 
þær Inga Björg Ólafsdóttir, brautarstjóri í Verkmenntaskóla Akureyrar og Svava 
Kristín Þorkelsdóttir, mannauðsstjóri heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins sem 
fulltrúi atvinnulífsins. Gísli Kort Kristófersson, sérfræðingur í geðhjúkrun og 
dósent við heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri kom inn í hópinn í upphafi 
árs 2021 sem sérfræðingur á sviði geðhjúkrunar.

Á árinu undirritaði Sjúkraliðafélagið mikilvæga kjarasamninga við alla viðsemjendur um betri vinnutíma. 
Kjarasamningar Sjúkraliðafélags Íslands og Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu voru undirritaðir              
15. september 2020. Sandra B. Franks, Aðalsteinn Leifsson og Tryggvi Friðjónsson.
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Fyrsta sérhæfing námsbrautarinnar verður á kjörsviði öldrunar- og heima-
hjúkrunnar og munu 20 nemendur hefja nám á þessu kjörsviði haustið 
2021. Í framhaldinu er nú unnið að því að bjóða upp á annað kjörsvið innan 
námsbrautarinnar, í samfélagsgeðhjúkrun, sem áætlað er að hefjist haustið 
2022. Námslýsing þeirrar sérhæfingar og námskeiðslýsingar hafa verið unnar af 
vinnuhópnum á vormisseri 2021.

Námsbrautar fagnáms til diplómaprófs fyrir starfandi sjúkraliða á m.a. að svara 
kalli atvinnulífsins eftir aukinni menntun og betri fagþekkingu starfsfólks, sem 
og kröfum fagstétta til möguleika á framhaldsnámi og áherslum stjórnvalda 
til styrkingar fagnáms í landinu. Fjölgun sjúkraliða með viðbótarmenntun á 
háskólastigi er mikilvæg fyrir velferðar- og heilbrigðiskerfið vegna aukinna um-
svifa, fjölbreyttari verkefna og meiri áherslu á þverfaglegt samstarf og nálgun 
í þjónustu. Sérstaða starfs sjúkraliða og mikilvægi þeirra í að viðhalda velferð 
skjólstæðinga er útgangspunktur í innihaldi hins nýja náms. Fjölgun valkosta og 
aukið ábyrgðarsvið sjúkraliða í störfum á heilbrigðissviði dregur fram mikilvægi 
þessarar sérstöðu.

Sjúkraliðar vilja í háskólanám
Síðastliðið haust sendi Sjúkraliðafélagið út spurningalista til félagsmanna 
og kannaði áhuga þeirra fyrir diplómanáminu. Niðurstöðurnar voru mjög 
afgerandi. Alls svöruðu 643 könnuninni og af þeim höfðu 82 % áhuga á að skrá 
sig í nýju námsbrautina. Í dag eru alls um 2.200 sjúkraliðar starfandi í greininni 
og merkasta niðurstaðan var því sú að næstum fjórðungur þeirra lýsti áhuga á 
að efla sig í starfi með 60 eininga diplómanámi. Innan stéttarinnar er uppsöfnuð 
þörf eftir aukinni menntun sem sést vel á því að  65% svarenda í könnuninni 
vilja helst hefja námið strax á þessu ári. Sami vilji til menntunar og framfara í 
starfi endurspeglast í því að ár hvert skrá sig á sjöunda hundrað sjúkraliða í 
sérhæfð námskeið hjá símenntunarstöðinni Framvegis.

Í könnuninni voru sjúkraliðar einnig spurðir að því á hvaða hjúkrunarsviðum 
þeir vilja helst sérhæfa sig. Langmestur áhugi reyndist vera á öldrunarhjúkrun, 
heilsugæslu og heimahjúkrun. Alls vilja 41% mennta sig á þeim sviðum. 
Næstvinsælast er geð- og samfélagshjúkrun en 21% vilja búa sig undir þess háttar 
hjúkrunarþjónustu. Áhugi á öðrum sviðum var minni. 

38% af sjúkraliðum sem hafa áhuga á háskólanámi í greininni eru með 
stúdentspróf. Næstum fjórðungur þeirra, eða 9%, hafa lokið háskólanámi í 
öðrum greinum. Þess má geta að í dag útskrifast sjúkraliðar með svipaðan 
fjölda framhaldsskólaeininga og þeir sem hafa almennt stúdentspróf. Á 
framhaldsskólastiginu taka hins vegar sjúkraliðarnir sterkan grunnkjarna 
úr heilbrigðistengdum greinum. Þeir hafa að því leytinu betri undirbúning 
fyrir sjúkraliðanám á háskólastigi en ætla má að almennt stúdentspróf veiti. 
Sjúkraliðafélagið stefnir að því að allir félagsmenn með starfsleyfi frá Embætti 
landlæknis verði gjaldgengir í námið. 

Niðurstöður könnunarinnar sýna að félagið er og hefur verið á hárréttri leið 
með áherslu sinni á háskólanám fyrir sjúkraliða. Diplómanámið við Háskólann á 
Akureyri felur í sér að nú er í fyrsta sinn í boði samfelld námsleið fyrir sjúkraliða 
frá framhaldskólastigi yfir á háskólastig. Þetta mun í senn skerpa faglega ásýnd 
stéttarinnar, efla færni sjúkraliða og gera þeim kleift að axla aukna ábyrgð í starfi 
og taka að sér aukin stjórnunarhlutverk.

Á 29. fulltrúaþingi félagsins haustið 2020 voru samþykktar ítarlegar stefnumótandi ályktanir í öllum helstu 
málaflokkum. Starfsmenn og fulltrúar félagsstjórnar við undirbúning á þinginu 10. september. 
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Sjúkraliðar í fagráð heilbrigðisstofnana
Sjúkraliðar eru stétt í mikilli sókn en hafa þó fram á síðustu ár þurft að berjast 
með kjafti og klóm fyrir áunnum grundvallarréttindum. Þessari baráttu er vel 
lýst í sögulegri frásögn Gísla Guðna Hall, hæstaréttarlögmanns, af setningu 
reglugerðar árið 2013 um réttindi, skyldur og menntun sjúkraliða. Þar kemur 
fram að persónulegt inngrip Guðbjarts heitins Hannessonar, velferðarráðherra 
forðaði stéttinni frá því að vera ýtt enn lengra út á jaðarinn. Um þetta má lesa 
í erindi lögmannsins frá afmælisráðstefnu félagsins árið 2016 sem birt er í 
Sjúkraliðanum sama ár.

Í dag eru sjúkraliðar orðnir „algjör burðarstétt“, svo vísað sé í orð forstjóra Land-
spítalans á sömu ráðstefnu. Stéttin hefur einnig sótt fram á mikilvægum sviðum 
eins og sést vel á því að nú eiga þeir loks kost á fagmenntun á háskólastigi. 
Sjúkraliðar eru lykilstétt í umönnun og hjúkrun aldraðra, heimaþjónustu og 
heimahjúkrun, og sú hjúkrunarstétt sem ber uppi nærhjúkrun við sjúklinga.   
Íslenskar rannsóknir, birtar í tímariti Hjúkrunarfræðinga, sýna þannig að 

sjúkraliði ver langtum hærra hlutfalli af 
starfstíma sínum í beinni snertingu við sjúk-
linginn en nokkur önnur fagstétt.  Oftar en 
ekki er það sjúkraliði sem er hjá sjúklingi 
við andlát. Nærhjúkrun er okkar fag. Stéttin 
býr því yfir sérstakri reynslu og sérmenntun 
á sviði nærhjúkrunar. Hana á vitaskuld 
að nýta við mótun stefnu um hjúkrun og 
umönnun sjúklinga. 

Tímaskekkjan sem hélt sjúkraliðum frá mótun 
hjúkrunarstefnunnar var þó ekki leiðrétt 
fyrr en í lok júní 2020. Þá samþykkti Alþingi 
breytingar á lögum um heilbrigðisþjónustu 
sem leggja af gömlu lækna- og hjúkrunar-
ráðin. Í kjölfarið hafa ný fagráð verið sett á 
laggir með aðild allra fagstétta. 

Á frumvarpsstigi mættu nýju lögin harðri gagnrýni úr röðum fagstétta sem hafa 
verið mjög ráðandi innan kerfisins um árabil. Um það mátti lesa í umsögnum 
þeirra til Alþingis. Í fjölmiðlum bar á svipaðri umræðu í greinum þar sem ráðherra 
og Alþingi voru gagnrýnd fyrir lagasetninguna og reynt að fá fram frestun á 
framkvæmd ákvæðis um fagráðin nýju.  Þá afstöðu má vel skilja. Smákóngar 
og -drottningar vilja sjaldnast missa hásæti sín. Málið snýst þó ekki um hvar í 
goggunarröðinni einstakar fagstéttir eru innan kerfisins. Umræðan verður 
að snúast um tvö grundvallaratriði: hámörkun á gæðum þjónustunnar sem 
sjúklingur fær og skilvirkni kerfisins.

Alþjóðleg þróun í stjórnun í heilbrigðisþjónustu á Vesturlöndum hnígur öll í átt að 
Lean - straumlínustjórnun, aukinni teymisvinnu og teymisstjórnun. Viðfangsefni 
þjónustunnar verða flóknari með hækkandi lífaldri þeirra sem hennar njóta 
þar sem þeir glíma við margbrotnari heilsuvanda en áður. Niðurstaða margra 
alþjóðlegra rannsókna er að þjónustan verði betri með teymisvinnu og 
teymisstjórnun sem miðar að þverfaglegri nálgun. Árangurinn sem fæst fyrir 
fjármuni sem koma úr vösum skattborgaranna verður meiri. Ísland er ekki 
eyland í þessum skilningi - sömu lögmál gilda hér og á öðrum Vesturlöndum.

Í þessum anda er heilbrigðisstefna stjórnvalda sem Alþingi samþykkti samhljóða 
í júní 2019. Hún leggur áherslu á samvinnu fagstétta og teymisvinnu í því skyni 
að tryggja samfellu og gæði þjónustunnar. Fagráð með fulltrúum lykilstétta, þar 
á meðal sjúkraliða með alla sína reynslu af nærhjúkrun, ná því markmiði laganna 
miklu betur en þröng ráð einstakra faggreina.  Ákvörðun Alþingis um að taka upp 
ný þverfagleg ráð heilbrigðisstétta og leggja niður sérstök lækna- og hjúkrunarráð 
er því einfaldlega í samræmi við góða stjórnunarhætti í heilbrigðisþjónustu 
nútímans. Reynsla Íslendinga af Covid-faraldrinum staðfestir þetta. Í faraldrinum 
riðluðust fagleg landamæri og heilbrigðisþjónustan breyttist í stórt teymi þar 
sem allir unnu saman og lögðu ráð og reynslu margra fagstétta í púkkið. Það var 
líklega glæsilegasta frammistaða heilbrigðiskerfisins fyrr og síðar. Hún byggðist á 
teymisvinnu og -lausnum.Á fulltrúaþinginu minnti formaður m.a. á þrjá 

tímamótaáfanga; styttingu vinnuvikunnar, 
fagmenntun á háskólastig og ný fagráð sem 
koma í stað gömlu hjúkrunarráðanna. 
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Frábær liðsheild á Covid-vaktinni
Þegar bakvarðasveit heilbrigðisþjónustunnar var virkjuð í seinni lotu Covid-
faraldursins skráði ég mig sem bakvörð. Þegar fyrri lotan gekk yfir var 
Sjúkraliðafélagið í erfiðum viðræðum um gerð kjarasamninga og ég átti því 
ekki kost á að verða við útkallinu á þeim tíma. Í seinni Covid-19 bylgjunni vann 
ég mikið heimavið fyrir félagið með tilheyrandi fjarfundum og einveru og sá 
fram á að geta hagrætt og forgangsraðað verkefnum þannig að ég gæti sinnt 
bakvarðastörfum á kvöldvöktum. Ég bauð mig fram til að sinna Covid-smituðum.

Ég var kölluð inn eftir að smitið kom upp á Landakoti og brýn þörf skapaðist 
fyrir vant fólk til starfa. Ég fór á lungnadeildina í Fossvogi sem var kölluð 
„jákvæða deildin“ því allir sjúklingar á deildinni voru með jákvæða svörun við 
Covid-19. Hjúkrunin var einstök og á sér í raun engin fordæmi hér á landi. 
Skipulagið var þannig að allar sjúkrastofur voru gerðar að einangrunarstofum. 
Gangurinn frammi var hefðbundinn sjúkrahúsgangur þar sem starfsmenn voru 
í venjulegum vinnufötum, og allir með grímu. Þegar við vorum inni á stofum hjá 
sjúklingum þurftum við að vera í sérstaklega óþægilegum hlífðarfötum. Það 
var mjög krefjandi fyrir starfsfólk og ekki síður fyrir sjúklingana að vera í þessum 
aðstæðum. Sjúklingar sjá óþekkjanlega manneskju í þessum búningi og við það 
missa þeir allt það persónulega sem þeir alla jafna upplifa í samskiptum við 
hjúkrunarfólkið. Það eitt og sér er mjög óþægilegt fyrir sjúklinginn en líka fyrir 
starfsfólkið. Eðli máls samkvæmt voru sjúklingarnir misjafnlega á sig komnir. 
Sumir voru mjög veikir og þurftu mikla hjúkrun og því miður lifðu ekki allir 
af. Aðrir voru hressari og fengu að fara heim þegar þeir þurftu ekki lengur 
súrefnisstuðning við öndun. 

Starfsandinn á lungnadeildinni var mjög góður. Þar var einstakt samstarf og 
yfirleitt létt yfir fólki þrátt fyrir stöðuna. Við vorum öll að róa í sömu átt, öll í sömu 
vegferðinni, öll að sinna Covid-veiku fólki. Hjúkrunarfræðingur og sjúkraliði voru 
í hverju teymi sem saman sinnti ákveðnum sjúklingum. Farið var inn á stofurnar 
til skiptis og stundum þurftum við að vera fleiri til að sinna þeim veikustu. Þá 
var annað hvort hjúkrunarfræðingur eða sjúkraliði frammi á ganginum sem eins 

konar hlaupari sem tók við skilaboðum um hvaða hjúkrunarvörur, mat, lyf eða 
annað sem við þurftum að fá inn í lokaða rýmið. Þannig gátum við tryggt öruggari 
og skilvirkari þjónustu, og þurftum ekki að klæðast úr og í hlífðarfötin til að sækja 
hlutina. 

Samvinnan á deildinni var einstök 
og lærdómsrík. Eitt af því sem var 
óvenjulegt og með allt öðrum hætti 
en venjulega var að það hringdi 
enginn bjöllu og við sáum aldrei 
sjúklingana nema þegar við vorum 
inni á stofunum til að sinna þeim. 
Ekkert ráp var á göngum, allir voru 
lokaðir inni á sinni einangrunarstofu. 
Það var athyglisvert, og stundum 
erfitt, að upplifa hvernig sjúklingarnir 
tókust á við kvíðann sem fylgir ein-
angrun sem þessari. Öll samskipti 
milli rýmanna, á milli þeirra sem voru 
frammi á ganginum og sjúklinga og 
starfsfólks inni á stofunum, voru um 
litlar talstöðvar og spjaldtölvur. Auk 
þess var fylgst með líðan sjúklinga 
á skjám sem voru í vaktherbergjum 
og kaffistofu og sýndi lífsmörk í 
gegnum mónitora. 

Það sem mér finnst standa upp úr 
þessari reynslu er hversu fagfólkið 
okkar í framlínunni brást vel við 
þessum framandi aðstæðum. Í 
kjölfar Covid-19 verða til verkferlar 

„Nærhjúkrun er okkar fag“

Á „jákvæðu deildinni“ voru allar sjúkrastofur gerðar að 
einangrunarstofum. Frammi var hefðbundinn sjúkrahús-

gangur þar sem starfsmenn voru í venjulegum vinnufötum 
en samskipti fóru fram í gegnum talstöðvar.
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og breytt vinnulag sem tryggja að verkefni sem þessi ganga upp. Landspítalinn 
fór yfir á neyðarstig, sem er mjög alvarlegt ástand en með því frábæra starfsfólki 
sem við höfum í heilbrigðiskerfinu tókst að koma í veg fyrir að verr færi. Allir unnu 
sem einn maður og hefðbundin fagleg landamæri hurfu. Ég er reynslunni ríkari 
eftir að hafa tekið þátt í þessu verkefni og þakklát fyrir að hafa fengið tækifæri til 
að leggja mitt að mörkum.

Reynt á þanþol stéttarfélagsins
Kjaraviðræðum sem stóðu yfir í næstum eitt og hálft ár lauk haustið 2020 en 
þá tók við krefjandi ferli sem fólst í því að innleiða styttingu vinnuvikunnar. Flókin 
útfærsla á nýju launamyndunarkerfi ásamt breyttu verklagi við skipulag vakta og 
vinnutíma starfsmanna reyndu á starfsemi Sjúkraliðafélagsins með öðrum hætti 
en áður.   Þetta var risavaxin kerfisbreyting og mjög flókin í framkvæmd.  Auk 
vinnutímabreytinga voru kjaramál í brennidepli á þessum tíma og bárust margar 
fyrirspurnir vegna þeirra og eins þurfti að greiða úr ýmsum málum sem snertu 
orlofssjóðinn, námsmat og ýmsa styrktarsjóði félagsins.

Á þessu óvenjulega starfsári hefur Covid-19 faraldurinn markað sinn þátt. 
Faraldurinn kom í veg fyrir að hægt væri að kynna samningana á hefðbundnum 
fundum með sjúkraliðum, ræða um innihald þeirra og útskýra ávinning styttingu 
vinnuvikunnar en sjúkraliðafélagið vann í samstafi við önnur stéttarfélög og 
heildarsamtök að innleiðingu kerfisbreytinganna. 

Samhliða því að unnið var að kerfislausnum og mótun á nýju vaktakerfi var 
nýtt mönnunarlíkan kynnt fyrir stjórnendur, fræðslumyndböndum miðlað til 
starfsmanna og stjórnenda auk þess sem reglubundnar kynningar og umræður 
fóru fram á fjarfundum þar sem tekist var á um ólík sjónarmið og nálgun á 
útfærslu verkefnisins. Álitaefnin voru mörg og sneru ýmist að vinnutímanum, 
frítímanum, skipulagi vinnunnar og réttindum.   Eðli málsins samkvæmt eru 
sjúkraliðar hugsi yfir innleiðingarferlinu. Fyrirspurnir og efasemdir um efnisatriði 
kjarasamninganna og túlkun þeirra í innleiðingarferlinu komu ítrekað fram. Það 
sem helst brann á okkar fólki voru spurningar um hvernig nýja launamyndunin 

kæmi til með að vera? Hvað hefði orðið um kaffitímagreiðslurnar? Hvað verði 
með þennan 11 stunda hvíldartíma, af hverju sé bannað að taka kvöldvakt – 
morgunvakt? Af hverju sé búið að stytta vaktirnar? Hvað sé með þessar vaktskrár, 
af hverju er bannað að vinna sjö næturvaktir í röð? Hvað eru jöfn vinnuskil? Af 
hverju má ekki safna upp rauðum dögum og taka þá út sem vetrarfrí? Hvað er 
vaktahvati og hvernig virkar hann? Stöðluð svör og tilbúið fræðsluefni svara ekki 
öllum vangaveltum okkar félagsmanna og því hafa starfsmenn stéttarfélagsins 
reynt að upplýsa félagsmenn eftir bestu getu á hverjum tíma.

Lokað var fyrir heimsóknir á skrifstofu félagsins seinni hluta marsmánaðar 2020 
vegna Covid-faraldursins. Reynt var að sinna öllum erindum sem bárust með 
tölvupósti en boðið upp á sérstaka símatíma milli kl. 13 og 16 á virkum dögum. 
Félagsmönnum var sérstaklega bent á að nýta sér ýmsa rafræna þjónustuþætti 
sem hægt er að finna á heimasíðu félagsins. Aftur var lokað fyrir heimsóknir á 
skrifstofuna í byrjun október vegna óheillaþróunar í útbreiðslu Covid-veirunnar 
og félagsmenn voru enn á ný hvattir til að nýta sér rafræn samskipti í auknum mæli.

Innleiðing á styttingu vinnuvikunnar er kerfisbreyting sem kallaði á samvinnu og 
samstöðu í okkar röðum. Trúnaðarmenn okkar á hverjum vinnustað voru lykilfólk 
í þeirri vinnu.

Þrátt fyrir Covid-faraldurinn þurfti að ræða mörg mikilvæg málefni og það var gert á fjarfundum. Allir fundir 
félagsstjórna fóru fram á Zoom.



Ársskýrsla SLFÍ 20218

Þannig var það margt sem lagist á eitt við að gera árið einstakt og torveldaði 
starfið en þó var reynt að bæta þjónustuna við félagsmenn. Farið var af stað með 
þjónustukönnun um orlofsmál og tímaritið Sjúkraliðann í lok nóvember og var 
ánægjuleg að sjá hve mikil ánægja var meðal félagsmanna með bæði tímaritið og 
það hvernig staðið er að orlofsmálum.

Margvísleg verkefni framundan
Á síðasta starfsári kallaði Sjúkraliðafélagið eftir því að ríkið markaði skýra stefnu 
um mönnun heilbrigðiskerfisins. Engin lágmarksviðmið eru til af hálfu hins 
opinbera og eini vísirinn að þeim eru viðmiðunarreglur frá Embætti landlæknis 
sem ekki eru bindandi. Þetta stefnuleysi hefur verið harðlega gagnrýnt meðal 
heilbrigðisstétta og einnig í úttekt Ríkisendurskoðunar fyrir nokkrum misserum.

Sjálf gagnrýni ég hve lítið ber á sjúkraliðum í umfjöllun stjórnvalda um mönnun 
kerfisins. Viðmiðunarreglur landlæknis fela til dæmis ekki í sér neinar leiðbeiningar 
um það hvert hlutfall sjúkraliða í kerfinu eigi að vera en þó kemur skýrt fram í 
úttekt frá embættinu að þegar fagfólk skortir á hjúkrunarheimili minnka gæði 
þjónustunnar. Þá er það gagnrýnivert að enga íslenska rannsókn er að finna þar 
sem sjónum er beint að fylgni á milli gæða þjónustunnar og hlutfalls sjúkraliða. 
Heilbrigðiskerfið þarf að átta sig betur á lykilhlutverki sjúkraliða við umönnun 
sjúklinga og á viðfangsefnum þeirra.

Stjórnvöld þurfa að meta hvað það kostar samfélagið í lífsgæðum og fjármunum ef 
stofnanir eru undirmannaðar sjúkraliðum. Á síðasta vetri beindi Sjúkraliðafélagið 
þeim eindregnu tilmælum til heilbrigðisyfirvalda að hlutast til um að Embætti 
landlæknis geri ítarlega og nákvæma úttekt á mönnunarviðmiðum, þar sem 
tengsl gæðavísa við hlutfall fagmenntaðra hjúkrunarstétta, þ.e.a.s. sjúkraliða og 
hjúkrunarfræðinga verði könnuð til hlýtar. Ný stefna um mönnun og menntun í 
heilbrigðisþjónustu ætti meðal annars að byggja á þeim viðmiðunum.  Í kjölfar 
heilbrigðisþingsins sem haldið var í lok nóvember 2020 lagði  Svandís Svavars-
dóttir ráðherra fram þingsályktun um að sett yrði á stofn þverfaglegt landsráð um 
mönnun og menntun í heilbrigðisþjónustu. 

Það yrði svo sannarlega fagnaðarefni að fá slíkt landsráð.

Segja má að margt hafi unnist á mörgum sviðum en þó bíða okkar enn mörg 
verkefni á komandi árum.

Gagnkvæm virðing og traust
Meðal félaga í Sjúkraliðafélagi Íslands hefur það tíðkast um árabil að velja 
fyrirmyndastjórnanda ársins og veita viðurkenningu. Valið fer þannig fram að 
trúnaðarmenn félagsins íhuga málin með vinnufélögum sínum, sjúkraliðum, og 
meta hvort ástæða sé til að tilnefna þeirra stjórnanda. Stjórnandi getur verið 
forstöðumaður, deildarstjóri, millistjórnandi, hópstjóri og/eða verkefnastjóri. 
Við valið meta sjúkraliðar viðeigandi áhrifaþætti mannauðsstjórnunar; færni í 

Sjúkraliðar veittu Hildi Sigurjónsdóttur viðurkenningu við athöfn hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins.       
Við það tækifæri minnti formaður félagsins á að það skipti öllu máli að hafa góðan stjórnanda því hann gerir 
starfsfólkinu kleift að líða vel í vinnunni.

„Nærhjúkrun er okkar fag“
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samskiptum og samvinnu; þekkingu og nýtingu á námi sjúkraliða; hvatningu til 
aukinnar þekkingar og þjálfunar á störfum við hjúkrun; hæfni til setja sig inn í 
störf starfsmanna og getu til að sýna sveigjanleika; þekkingu á kjarasamningum 
og stofnanasamningum; hrós og hvatningu til samstarfsfólk og eins hvort 
viðkomandi stuðli að bættri vinnustaðarmenningu og virkri teymisvinnu. 

Árið 2020 varð Hildur Sigurjónsdóttir fyrir valinu sem fyrirmyndarstjórnandi 
og  var haft á orði að hún hefði sprengt skalann því sjúkraliðar gáfu henni tíu 
í einkunn á öllum matsþáttum. Hildur er hjúkrunarfræðingur og verkefnisstjóri 
mannauðsmála hjá heimahjúkrun Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Við athöfn 
þar sem henni var veitt viðurkenningin minnti ég á að það skipti öllu máli að hafa 
góðan stjórnanda því hann gerir starfsfólkinu kleift að líða vel í vinnunni. Vellíðan 
í vinnu er lykilatriði því þegar starfsfólkinu líður vel þá gengur starfsemin betur, 
afköstin verða meiri, framleiðni eykst og reksturinn verður hagkvæmari. Þannig 
að þegar yfirmenn eru góðir verður ávinningurinn betri fyrir alla, allir sigra.

Í viðtali við tímaritið Sjúkraliðann sagði Hildur að sitt meginverkefni í starfi 
væri að halda utan um mannauðsmálin almennt ásamt því að vera hluti af 
stjórnendateymi heimahjúkrunar. Hildur sagði að í starfi sínu reyndi hún að 
setja sig í spor starfsmanna sem leita til hennar. „Ég kem fram við aðra eins og 
ég vil að komið sé fram við mig, það er mitt mottó,“ sagði Hildur. Þá lagði hún 
áherslu á að sér fyndist viðmót stjórnenda skipta miklu máli og að hjá þeim væri 
skilningur á þörfum starfsmannanna og vilji til þess að koma til móts við þær. 
Hennar reynsla væri sú að hún fengi það margfalt til baka ef hún sýndi skilning 
og sveigjanleika, starfsánægjan yrði mun meiri hjá öllum. Ég tek heilshugar undir 
þessi orð. Gagnkvæm virðing og traust eru þau atriði sem stjórnandi ársins boðar 
og sjúkraliðar í starfi kunna að meta.

Frumherji lætur af störfum
Á þessu ári lætur Birna Ólafsdóttir, skrifstofustjóri, af störfum hjá Sjúkraliðafélagi 
Íslands. Hún hefur starfað óslitið hjá stéttarfélaginu frá byrjun og staðið í fremstu 
víglínu. Ég vil nota tækifærið og færa henni þakkir fyrir vel unnin störf og fyrir 
að vera góð fyrirmynd og sýna djörfung og dug í baráttu sjúkraliða fyrir bættum 
kjörum og betri menntun. Samtakamátturinn er það sem gerir stéttarfélög sterk 
og áhrifamikil en án drífandi og sterkra einstaklinga eins og Birnu væru þau lítils 
virði. 

Sandra B. Franks, 
formaður Sjúkraliðafélags Íslands

„Sjúkraliðar sækja fram“
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Kaflaskil urðu í starfsumhverfi sjúkraliða þegar betri vinnutími tók gildi fyrir starfsmenn á vöktum. 

Ársskýrsla SLFÍ 202110



Ársskýrsla SLFÍ 2021 11

Starfandi félagsmenn á aldrinum 19 til 60+ eru 2100. 
Í apríl 2021 voru 55% félagsmanna skráðir í Svæðisdeild höfuð-
borgarsvæðisins og 45% eru í öðrum deildum félagsins.  

FÉLAGIÐ
Í TÖLUM

1155

51
51

246

92

50

173

129

153

STYRKVEITINGAR 
VEGNA FRÆÐSLUMÁLA
Úr fræðslusjóðum Sjúkraliðafélagsins var í heildina úthlutað 1.173 styrkjum 
sem félagsmenn sóttu um vegna sí- og endurmenntunar og námu þeir 
alls 36.540.169 mkr. Úr Starfsþróunarsjóði voru veittir 603 styrkir, alls 
að upphæð 20.368.183 mkr. en úr Starfsmenntasjóði 570 styrkir, alls 
að upphæð 16.171.986 mkr.

STYRKTARSJÓÐUR BSRB
Á starfsárinu úthlutaði Styrktarsjóður BSRB félagsmönnum Sjúkraliðafélagsins 
samtals 109.7 mkr. í heilsuverndarstyrki og dagpeningagreiðslur.  

Sjúkradagpeningar
Sjúkraþjálfun
Hjartavernd
Tannlæknakostnaður
Sálfræðiaðstoð
Líkamsrækt 
Dvöl á heilsustofnun
Aðrir styrkir

FJÖLDI STARFANDI FÉLAGSMANNA 
INNAN FÉLAGSDEILDANNA 

Svæðisdeild höfuðborgarsvæðis
Vestfjarðadeild 
Norðurlandsdeild vestri
Norðurlandsdeild eystri
Vesturlandsdeild
Austurlandsdeild
Vestmannaeyjadeild 
Suðurlandsdeild
Suðurnesjadeild

55,3 mkr.-

21,9 mkr.-

12, mkr.-

9,9 mkr.-

0,7 mkr.-

5,0 mkr.-
3,7 mkr.-

„Sérmenntuð stétt á sviði nærhjúkrunar“
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Skrifstofa Sjúkraliðafélags Íslands er til húsa á Grensásvegi 16 í Reykjavík 
og þar starfa fimm manns. Skrifstofustjóri er Birna Ólafsdóttir og 
hún hefur starfað þar í 35 ár en lætur nú senn af störfum. Birna er frá 
Vestmannaeyjum en kom til höfuðborgarinnar árið 1982. Hún hóf strax störf 
í heilbrigðisgeiranum og var fljótlega hvött til þess að fara í sjúkraliðanám. 
Það gerði hún og 1986 gekk hún til liðs við sjúkraliðaféalgið sem þá var 
fagfélag og síðan tók hún þátt í því að stofna og móta Sjúkraliðafélag 
Íslands sem stéttarfélag árið 1991. Félagið hafði verið til sem fagfélag frá 
árinu 1966 en sjúkraliðar voru í ýmsum stéttarfélögum um allt land uns þeir 
sameinuðust loks í eigin félagi. 

Kjarabaráttan endalausa 
Það stóð ekki á svari þegar Birna var spurð að því hverjir væru að hennar áliti 
helstu áfangarnir á þessum 35 árum: „Kjarabaráttan er sagan endalausa og þrátt 
fyrir mörg verkföll sjúkraliða á þessum tíma hefur enn ekki tekist að fá ásættanleg 
laun þó þau hafi vissulega lagast. Það þarf breytt verðmætamat á störfum í 
samfélaginu til þess að breyta því. Að vera sjúkraliði sem stundar hjúkrun er að 
sumra mati framlenging á þér sem konu og þá á ekkert sérstaklega að launa það 
mikið. Kannski yrði viðhorfsbreyting ef í stéttinnni væru fleiri karlmenn. Eins og 
allir vita sem vilja vita eru starfsstéttir sem eru að meirihluta konur yfirleitt á lægri 
launum en hefðbundnar kalrastéttir. Þannig er launamenningin á Íslandi.“

Margt hefur áunnist en það kostaði mikla og harða baráttu á upphafsárunum. 
„Ég hef tekið þátt í nánast öllu sem inn á borð félgsins hefur komið. Meðal 
annars hef ég tekið þátt í gerð kjarasamninga og var í samninganefnd til 
margra ára. Ég hef alltaf stýrt undanþágunefndinni í öllum verkföllum. Í 
stóra verkfallinu 1994, sjö vikna verkfallinu, sem stóð frá nóvember fram til 
áramóta var ég að skrifa út ávísanir til sjúkraliða eftir því sem aurar leyfðu. 
Félagið átti ekki eina krónu í verksfallssjóði en margir stóðu við bakið á 
okkur og við erum ávallt þakklát fyrir þann stuðning. 

Ég var í marga mánuði að ná mér eftir þetta verkfall, þetta var erfitt. Þarna 
voru margir sjúkraliðar, einstæðar mæður og þær áttu ekki peninga fyrir 
mat og hvað þá fyrir jólagjöfum barnanna. Þetta var skelfilegt. Ég tók þetta 
mjög inn á mig, þessa erfiðleika margra sjúkraliða. Við reyndum allt hvað við 
gátum til þess að styrkja þennan hóp en það dugði skammt. Þannig þurftu 
sjúkraliðar að fara í gegnum harða baráttu til þess að ná einhverjum árangri 
og þurfa þess ennþá. Í dag er félagið orðið að góðu og sterku stéttarfélagi 
sem ræður betur við verkfallsaðstæður en það þarf að halda vel á spöðunum 
og það þarf alltaf að vera að berjast. Okkur er aldrei rétt neitt.“ 

Áhersla á menntun sjúkraliða
Mikið hefur áunnist í baráttu fyrir bættri og aukinni menntun sjúkraliða síðan 
Birna hóf störf fyrir félagið, bæði hvað varðar sjúkraliðamenntunina sjálfa, 
framhaldsnám og símenntun sjúkraliða. Sú vinna var að miklu leyti í höndum 
Birnu innan Sjúkraliðafélagsins. Fjölbrautaskólinn í Ármúla er eins konar móður-
skóli sjúkraliðanámsins ásamt Fjölbrautaskólanum í Breiðholti og einnig hefur 
sjúkraliðanám verið kennt í öllum landshlutum. Nú er enn einum áfanga náð.

Ég hef lagt mikinn metnað í menntun sjúkraliða í gegnum árin, að sjúkraliða-
menntunin sé góð og það sé hægt að byggja ofan á hana. Í 15 ár hefur 
félagið barist fyrir því að framhaldsnám sjúkraliða verði á háskólastigi. Það 
er loksins að raungerast núna þegar fyrsti hópurinn fer af stað í haust í 
fagnmáni til diplómaprófs á kjörsviði öldrunar- og heimahjúkrunar við 
Háskólann á Akureyri. Síðan í kjölfarið verður kjörsvið samfélags- og geð-
hjúkrunar tekið til kennslu. Ég var í mörgum nefndum og ráðum fyrir hönd 
félagsins þar sem rætt var um og teknar ákvarðanir um menntunarmál 
stéttarinnar. Engin stétt leggur jafn mikið upp úr símenntun og sjúkraliðar en 
ég hef stundum sagt að ég myndi ekki hætta störfum fyrr en framhaldsnám 
á háskólastigi yrði í höfn. Nú hefst það í haust og þá get ég hætt.

BIRNA ÓLAFSDÓTTIR
LÆTUR AF STÖRFUM
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„KJARABARÁTTAN ER 
SAGAN ENDALAUSA“
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Varamenn
Ólöf Jóna Friðriksdóttir
Jakobína Rut Daníelsdóttir

Framkvæmdastjórn framfylgir ákvörðunum fulltrúaþings og félagsstjórnar auk 
þess að sjá um daglega starfsemi félagsins í umboði félagsstjórnar.
Fundir framkvæmdastjórnar eru að jafnaði haldnir aðra hverja viku.

Framkvæmdastjórn    Varamenn
Sandra B. Franks, formaður    Ólöf Jóna Friðriksdóttir
Kristín Ólafsdóttir, varaformaður   Jakobína Rut Daníelsdóttir
Jóna J. Sveinsdóttir, gjaldkeri
Jóhanna Traustadóttir, ritari

Félagastjórn
Sandra B. Franks, formaður
Kristín Ólafsdóttir, varaformaður
Jóna J. Sveinsdóttir, gjaldkeri
Jóhanna Traustadóttir, ritari
Þórhildur Una Stefánsdóttir, Svæðisdeild höfuðborgarsvæðisins
Inga Lilja Sigmarsdóttir, Vesturlandsdeild 
Jóhanna Guðrún Þórðardóttir, Vestfjarðadeild
Guðrún Elín Björnsdóttir, Norðurlandsdeild vestri
Hafdís Dögg Sveinbjarnardóttir, Norðurlandsdeild eystri
Helga Sigríður Sveinsdóttir, Suðurlandsdeild
Helga Sveinsdóttir, Austurlandsdeild
Áslaug Steinunn Kjartansdóttir, Vestmannaeyjadeild

Svæðadeildir félagsins eru níu talsins með kjörnar stjórnir og deildarformenn. 
Hlutverk deildanna felst einkum í því að vera tengiliður milli félagsmanna 
og félagsstjórnar auk þess að sinna þeim viðfangsefnum sem fulltrúaþing 
eða félagsstjórn fela þeim. Framkvæmdastjórn Sjúkraliðafélagsins fer með 
stjórn Suðurnesjadeildar. Deildarformenn eiga sæti í félagsstjórn, sem í 
venjulegu árferði kemur saman til fundar þrisvar á ári en vegna flókinna 
úrlausnarefna á tímum Covid-19 hafa verið haldnir Zoom-fundir einu sinni í 
mánuði. Stjórnin hefur æðsta vald í málefnum félagsins á milli fulltrúaþinga 
og kemur fram sem málsvari félagsins. Félagsstjórn gætir sjóða og eigna 
félagsins, gefur út árlega skýrslu um starfsemi deilda, fylgist með rekstri og 
framgangi deildanna og miðlar fréttum af starfi sínu.  

SKIPULAG 
OG STARFSEMI 

Framkvæmdastjórn: Kristín Ólafsdóttir, Sandra B. Franks,  Jóhanna Traustadóttir og  Jóna J. Sveinsdóttir.

„Gagnkvæm virðing og traust“
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Gunnar Örn Gunnarsson, Birna Ólafsdóttir, Birna Ósk Björnsdóttir og Sigríður Ríkharðsdóttir.
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Kjarnastarfsemi félagsins fer fram á skrifstofunni sem sinnir allri þjónustu 
við félagsmenn. Skrifstofa veitir félagsmönnum viðeigandi upplýsingar 
og ráðgjöf um réttindi þeirra og skyldur, laun og starfskjör, og efnisatriði 
kjarasamnings og stofnanasamninga. Auk þess sinnir skrifstofan umsýslu 
sjóða og afgreiðslu umsókna um styrki svo sem úr orlofssjóði og fræðslu-
sjóða, og veitir aðstoð vegna umsókna í Styrktarsjóð BSRB. Þá sinnir hún 
umsýslu og afgreiðslu á námsmati vegna sí- og endurmenntunar sjúkraliða.

Skrifstofan heldur einnig utan um innra starf félagsins og er í virku samstarfi 
við bæði framkvæmdastjórn og félagsstjórn. Jafnframt sinnir hún umsýslu 
og samskiptum við trúnaðarmenn, stjórnir fræðslusjóða og starfsnefnda, 
auk þess að vera í virku samstarfi við BSRB.

Starfsfólkið leggur áherslu á að greiða úr þeim málum sem félagsmenn óska 
eftir hverju sinni, og sér til þess að aðgangur að sjóðum og öðrum upplýsingum 
sé góður. Félagið miðlar upplýsingum til félagsmanna með útgáfu á tímaritinu 
Sjúkraliðinn og kemur á framfæri fréttum og viðburðum á heimasíðu og facebook 
síðu félagsins, og bregst við fyrirspurnum sem berast í gegnum síðuna eða með 
tölvupósti. 

Starfsmenn á skrifstofu eru þau Sandra B. Franks, Gunnar Örn Gunnarsson, 
Birna Ólafsdóttir, Birna Ósk Björnsdóttir og Sigríður Ríkharðsdóttir og eru þau 
bundin trúnaði við félagsmenn sem til þeirra leita.

KJARNASTARFSEMI 
FÉLAGSINS 

http://www.slfi.is/utgafa/sjukralidinn/
http://www.slfi.is
https://www.facebook.com/sjukralidar
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TRÚNAÐARMENN

Trúnaðarmenn eru rúmlega 100 og gegna þeir lykilhlutverki í starfseminni. 
Trúnaðarmaður er fulltrúi stéttarfélagsins á hverjum vinnustað og 
tengiliður við sjúkraliða. Trúnaðarmanni er ætlað að veita sjúkraliðum 
leiðsögn í ýmsum málum og tryggja upplýsingaflæði milli félagsmanna 
og félagsins og í ákveðnum tilvikum að vísa málum til starfsmanna á 
skrifstofu. 28 trúnaðarmenn félagsins sóttu trúnaðarmannanámskeið hjá 
Félagsmálaskóla alþýðu, sem flest voru haldin í fjarnámi þetta árið.

Greiðslur til trúnaðarmanna
Mikið hefur mætt á trúnaðarmönnum vegna undirbúnings að styttingu 
vinnuvikunnar enda er þessi kerfisbreyting á vinnutíma ein sú viðamesta 
sem hefur átt sér stað á íslenskum vinnumarkaði í áratugi. Nauðsynlegt 
var að endurhugsa og skilgreina helstu hugtök í vinnuumhverfinu og því 
reyndi mikið á trúnaðarmenn við að miðla upplýsingum til félagsmanna. 
Á árinu fengu trúnaðarmenn greitt fyrir trúnaðarmannastörf sín frá 
félaginu. Greiðslur eru afgreiddar einu sinni á ári, að hausti, eftir að 
skrifstofan hefur unnið úr umsóknum trúnaðarmanna. 

Efnt var til tveggja trúnaðarmannaráðsfunda á starfsárinu með fjar-
fundabúnaði. Á fyrri fundinn komust færri trúnaðarmenn en vildu til að 
hlýða á þær Sonju Ýr Þorbergsdóttur, formann BSRB og Dagnýju Aradóttur 
Pind, lögfræðing sem kynntu innleiðingaferli styttingar vinnuvikunnar 
og svöruðu fyrirspurnum fundargesta. Á fundinum í febrúar kynnti 
Bergþóra Hrönn Guðjónsdóttir frá Félagsmálaskóla alþýðu trúnaðarmanna- 
námskeið sem að mestu hafa verið í fjarkennslu síðasta árið. Fyrirkomulagið 
hefur reynst vel og er ljóst að í framtíðinni verður boðið upp á námskeiðin 
bæði í stað- og fjarnámi.  Einnig kom Sonja Ýr á fundinn og kynnti ásamt 
Söndru B. Franks framkvæmd innleiðingar styttingar vinnuvikunnar. 
Fjörugar umræður voru á fundinum og mörgum spurningum varpað fram 
sem þær leituðust við að svara.

Vegna breytinga á starfsumhverfi sjúkraliða reyndi mikið á trúnaðarmenn félagsins.
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Samkvæmt upplýsingum frá þeim menntastofnunum sem bjóða 
upp á sjúkraliðanám brautskráðust á árinu 2020, 69 nemendur 
af sjúkraliðabraut og 22 af sjúkraliðabrú, eða alls 91 sjúkraliði. 
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti útskrifaði flesta sjúkraliða, 18 af 
sjúkraliðabraut og 12 af sjúkraliðabrú. 

SJÚKRALIÐANÁM
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Fjölbrautaskóli Sjúkraliðabraut Sjúkraliðabrú

Vor Haust Vor Haust

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti 12 6 5 7

Fjölbrautaskólinn við Ármúla 10 4 3 2

Menntaskólinn á ísafirði 1 2 0 1

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 0 0 0 0

Fjölbrautaskóli Suðurlands 1 0 0 0

Framhaldsskólinn Vestmannaeyjum 2 0 0 0

Fjölbrautaskóli Vesturlands 7 0 0 0

Verkmenntaskóli Austurlands 4 0 1 0

Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra 7 2 2 1

Verkmenntaskólinn á Akureyri 3 3 0 0

Samtals 47 17 11 11

STARF SJÚKRALIÐA ER 
FJÖLBREYTT OG FELUR Í 
SÉR EFTIRLIT OG HJÚKRUN 
EINSTAKLINGA OG 
FJÖLSKYLDNA.

SJÚKRALIÐAR STARFA Á 
SJÚKRAHÚSUM, 
HJÚKRUNARHEIMILUM, 
HEILSUGÆSLUSTÖÐVUM 
OG VIÐ HEIMAHJÚKRUN. 

„Vilji til menntunar og framfara“
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Á starfsárinu vakti athygli hversu sjúkraliðar í framlínunni fagmannlega brugðust við framandi aðstæðum.
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Starfsleyfi fá sjúkraliðar sem lokið hafa sjúkraliðanámi frá viðurkenndri mennta-
stofnun sem starfar á grundvelli aðalnámskrár framhaldsskóla. Starfsleyfi 
fá einnig þeir sem lokið hafa sambærilegu prófi frá menntastofnun sem 
viðurkennd er af heilbrigðisyfirvöldum hér á landi og heilbrigðisyfirvöldum þess 
ríkis þar sem námið var stundað. Embætti landlæknis gefur út starfsleyfi. Skrá 
yfir heilbrigðisstarfsmenn með gilt starfsleyfi hér á landi er nú aðgengileg á 
heimasíðu embættisins; sjá hér. 

Gefin voru út 144 starfsleyfi sjúkraliða árið 2020 og útskrifuðust 22 af þeim úr 
skólum erlendis. 8 karlmenn fengu starfsleyfi á árinu og 136 konur. Með íslenskt 
ríkisfang voru 122, en 22 með erlent ríkisfang.

Árið 2019 voru útgefin starfsleyfi 110 og fengu þau 9 karlar og 101 kona.                 
Af þeim voru 86 með íslensk ríkisfang en 24 með erlent.

Alls eru nú skráð 5120 starfsleyfi sjúkraliða hjá Landlæknisembættinu. 

STARFSLEYFI

144 starfsleyfi sjúkraliða voru gefin út 2020.
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Ríkisfang Fjöldi leyfa

Þýskaland 1

Danmörk 1

Indland 1

Ísland 122

Nepal 1

Filippseyjar 14

Pólland 1

Svíþjóð 1

Singapúr 1

Tæland 1

Samtals 144

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

Karlar         Konur      Samtals

https://www.landlaeknir.is/gaedi-og-eftirlit/heilbrigdisstarfsfolk/finna-heilbrigdisstarfsfolk/
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Starfsmenntasjóður
Starfsmenntasjóður styður félagsmenn Sjúkraliðafélagsins til starfsnáms og 
símenntunar svo þeir geti viðhaldið menntun sinni og þekkingu í samræmi 
við lög um heilbrigðisstarfsmenn. Styrkir úr þessum sjóði eru veittir 
sjúkraliðum til náms eða símenntunar sem að jafnaði varðar annað hvort 
starf eða fagsvið félagsmanns. Nám eða námskeið til að auka almenna 
starfshæfni á sviði tölvutækni og tungumála eru einnig styrkhæf. Nám eða 
námskeið án beinnar tengingar við starf eru einnig styrkhæf að vissu marki.

Úthlutunarreglur sjóðsins gera ráð fyrir að félagsmaður geti fengið að hámarki 
100.000 kr. samtals í styrk úr sjóðnum á 24 mánaða tímabili.

Þeir sem hafa verið félagsmenn í 6 mánuði eiga rétt á styrk. Félagsmaður þarf 
að vera í starfi bæði þegar hann sækir um styrk og notar hann. Rof á aðild 
má ekki vera lengri en 6 mánuðir, en réttindi falla niður 6 mánuðum eftir að 
síðasta greiðsla í sjóðinn berst.

Eftirfarandi hámarksupphæðir gilda um styrkveitingar:

•  Símenntun, námskeið, nám, kynnisferðir og ráðstefnur, hámark 
   60.000 kr. á 24 mánaða tímabili.

• Námskeið án beinnar tengingar við starf, hámark 40.000 kr. á
   24 mánaða tímabili.

Félagsmenn eru meðvitaðir um mikilvægi þess að viðhalda faglegri þekkingu 
sinni og hæfni og eru iðnir við að sækja námskeið sem veita hagnýta og 
fræðilega kunnáttu sem eykur gildi starfa þeirra. 

Úr Starfsmenntasjóðnum voru veittir 570 styrkir, alls að upphæð 16.2 
mkr.

Sjóðurinn styrkir einnig trúnaðarmannastarf félagsins og var úthlutað 
4,1 mkr. til trúnaðarmanna.

Starfsþróunarsjóður
Tilgangur og markmið sjóðsins er annars vegar að efla starfsþróun 
sjúkraliða með það fyrir augum að þeir verði færari um að takast á við 
sífellt fjölbreytt verkefni og hins vegar að auka möguleika stofnana á að 
þróa starfssvið sitt þannig að það samræmist þeim kröfum sem gerðar 
eru til stofnana á hverjum tíma..

Markmiði sínu hyggst sjóðurinn ná með því að styrkja sjúkraliða til 
frekari menntunar og starfsþróunar og stofnanir ríkisins til framþróunar 
á sama grunni. Einnig styrkir sjóðurinn fræðslu- og þróunarverkefni hjá 
þeim aðilum og stofnunum sem að sjóðnum standa og fjármagnar þau 
verkefni sem sjóðsstjórn skipuleggur. Um styrkúthlutanir fer eftir nánari 
reglum sem stjórn sjóðsins setur.

FRÆÐSLUSJÓÐIR

20

Starfsmenntasjóður úthlutaði 570 styrkjum til náms og símenntunar.
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Félagsmaður þarf að hafa verið félagi í Sjúkraliðafélagi Íslands samfellt 
í eitt ár til að eiga rétt á styrk vegna kostnaðar sem stofnað er til eftir 
að ársaðild er náð. Félagsmaður getur að hámarki fengið 200.000 kr. 
samtals í styrk á 24 mánaða tímabili úr sjóðnum. 

Úr Starfsþróunarsjóði voru veittir 603 styrkir til félagsmanna, alls að 
upphæð um 20.4 m.kr. og aðrir styrkir vegna tiltekinna verkefna voru 
veittir til stofnana og vinnuveitenda. 

Á árinu 2020 var stjórn sjóðsins skipuð fjórum fulltrúum, tveimur frá 
Sjúkraliðafélagi Íslands, tveimur frá fjármála-og efnahagsráðuneyti. 
Varamenn í stjórn voru fjórir, einn frá Sjúkraliðafélagi Íslands og einn 
frá fjármála- og efnahagsráðuneytinu. Í kjölfar samkomulagsins um 
samstarf við Reykjavíkurborg varð breyting á samsetningu stjórnar og er 
hún nú þannig skipuð: 

Stjórn sjóðsins er skipuð sex fulltrúum, þremur frá Sjúkraliðafélagi Íslands, 
tveimur frá fjármála-og efnahagsráðuneyti og einum sameiginlegum 
fulltrúa frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga og Reykjavíkurborg. 
Varamenn í stjórn eru fjórir, tveir frá Sjúkraliðafélagi Íslands, einn frá 
fjármála- og efnahagsráðuneytinu ásamt einum sameiginlegum fulltrúa 
frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga og Reykjavíkurborg.

Fræðslusjóður
Fræðslusjóður var stofnaður til að vinna að fræðslumálum og er honum 
ætlað að styrkja fræðslu sjúkraliða og fyrirkomulag hennar og umhverfi. 
Sjóðurinn getur gert það m.a. í samvinnu við önnur stéttarfélög, 
símenntunarmiðstöðvar og fræðslusetur. 

Úr Fræðslusjóði var veittur einn styrkur til umsækjanda að fjárhæð 2 m.kr. 

Stjórn sjóðsins er skipuð sex fulltrúum, þremur frá Sjúkraliðafélagi Íslands, 
tveimur frá fjármála- og efnahagsráðuneyti og einum frá Reykjavíkurborg. 

Varamenn í stjórn eru fjórir, tveir frá Sjúkraliðafélagi Íslands, einn frá fjármála- og 
efnahagsráðuneytinu og einn frá Reykjavíkurborg.

Á árinu 2020 var stjórn sjóðsins skipuð fjórum fulltrúum, tveimur frá 
Sjúkraliðafélagi Íslands, tveimur frá fjármála- og efnahagsráðuneyti. 
Varamenn í stjórn voru fjórir, einn frá Sjúkraliðafélagi Íslands og einn frá 
fjármála- og efnahagsráðuneytinu. 

Í kjölfar samkomulagsins um samstarf við Reykjavíkurborg varð breyting 
á samsetningu stjórnar og er hún nú þannig skipuð: 

Aðal- og varafulltrúar

Stjórnir Starfsþróunarsjóðs og Fræðslusjóðs
Sandra B. Franks, formaður 
Jóna Jóhanna Sveinsdóttir 
Birna Ólafsdóttir
Einar Mar Þórðarson 
Stefanía Sigríður Bjarnadóttir
Íris Jóhannsdóttir

Varamenn
Aldís Magnúsdóttir
Ellisif Tinna Víðisdóttir 
Kristín Ólafsdóttir
Lára María Valgerðardóttir

„Framverðir þjónustunnar“
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Tvisvar á ári er fagráð sjúkraliða hjá Framvegis kallað saman til að ráðgast 
um námsframboð fyrir sjúkraliða. Miðstöðin byggir framboð sjúkraliða-
námskeiða á greiningu á fræðsluþörfum sem fer fram í gegnum vinnu með 
fagráðinu. Fagráðið skipa fulltrúar frá Sjúkraliðafélagi Íslands, Heilsugæslu 
höfuðborgarsvæðisins, auk sérfræðinga frá t.d. Embætti landlæknis og 
Landspítala.

Sjúkraliðafélag Íslands á 43,14% hlut í Framvegis og hafa sjúkraliðar sótt 
þangað námskeið frá upphafi starfsemi miðstöðvarinnar. Á vorönn 2020 
þurfti að fella niður 5 námskeið vegna lokana tengdum Covid-19, en þrátt 
fyrir það sóttu 653 sjúkraliðar 26 námskeið hjá Framvegis og fengu metnar 
samtals 5562 námsstundir. Meðfylgjandi tafla sýnir fjölda námskeiða og 
þátttakenda, stað- og fjarnema, auk fjölda námsstunda.

Símenntun sjúkraliða 2020 Fjöldi Staðnemar Fjarnemar Klst Námstundir

Samskiptafærni í starfi sjúkraliða 10 10 0 8 80

Skaðaminnkun 14 14 0 5 70

Kvíði og kvíðameðferðir 32 22 10 8 256

Sýnatökunámskeið 30 30 0 5 150

Lyfhrif - samspil lyfs og sjúklings 25 13 12 16 400

Ólögleg fíkniefni og ávanabindandi lyf 30 19 11 5 150

Offita - afleiðingar og meðferðarúrræði 23 13 10 8 184

Vímuefnaröskun meðal eldri borgara, 
skaðaminnkun/meðferð/úrræði

26 15 11 5 130

Samskiptastreita 21 2 19 8 168

Móttaka hjartasjúklinga 26 4 22 8 208

Sár og sárameðferð 19 19 0 12 228

Lífsógnandi sjúkdómar og bráð viðbrögð hjá 
börnum og fullorðnum, Bráðaskólinn

12 12 0 5 60

Sár og sárameðferð 40 20 20 12 480

Kulnun í starfi sjúkraliða 24 11 13 8 192

Rapport/samskipti á vinnustað 18 12 6 8 144

Heimahjúkrun, aðferðir til að takast á við depurð 
og þumglyndi

19 19 0 12 228

Lífslokameðferð 42 20 22 8 336

Lífsógnandi sjúkdómar og bráð viðbrögð hjá 
börnum og fullorðnum, Bráðaskólinn

18 18 0 5 90

Móttaka hjartasjúklinga 24 12 12 8 192

Gigtarsjúkdómar 33 0 33 8 264

Samskiptastreita 26 5 21 8 208

Áhrif Alzheimer á aðstandendur 39 0 39 8 312

Klínískar leiðbeiningar um næringu aldraðra 16 0 16 16 256

Geðrofssjúkdómar 28 0 28 8 224

Leiðbeinendanámskeið 24 0 24 6 144

Algengir líkamlegir sjúkdómar 34 0 34 12 408

Samtals 653 290 363 220 5562

Alltaf er þörf á sjúkraliðum til margvíslegra starfa.
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Hlutverk sjóðsins er að greiða bætur til félagsmanna í slysa- og veikindatilvikum 
eftir að veikindarétti lýkur hjá vinnuveitanda. Sjóðurinn styrkir einnig fyrir-
byggjandi aðgerðir á sviði heilsueflingar og forvarna gegn sjúkdómum. 

Á starfsárinu úthlutaði Styrktarsjóður BSRB til félagsmanna Sjúkraliðafélagsins 109.7 
mkr. vegna umsókna um sjúkradagpeninga, sálfræðiaðstoðar, sjúkraþjálfunar, 
líkamsræktar, tannlæknakostnaðar, hjartaverndar, krabbameinsleitar, dvalar á heilsu-
stofnun og annarra þátta eins og styrkja vegna sjónlagsaðgerða, gleraugna, 
heyrnatækja, ættleiðingar og dánarbóta.

Stjórn sjóðsins er kosin á aðalfundi til tveggja ára í senn. Hana skipa fimm fulltrúar 
þeirra félaga sem að sjóðnum standa.

Starfsemi sjóðsins fer fram í BSRB-húsinu við Grettisgötu 89, 3 hæð, 105 Rvk. 
Starfsfólk sjóðsins eru þau Ástríður Jónsdóttir, Ólafur Bjarni Anderson og 
Skarphéðinn Kristjánsson.

Stjórn Styrktarsjóðs
Garðar Hilmarsson frá Sameyki
Ingunn Jóhannesdóttir frá Kili stéttarfélagi starfsmanna í almannaþjónustu
Sandra B. Franks frá Sjúkraliðafélagi Íslands
Vala Hauksdóttir frá Starfsmannafélagi Garðabæjar
Þórveig Þormóðsdóttir frá Félagi starfsmanna stjórnarráðsins

Varamenn
Ásbjörn Sigurðsson frá Félagi opinberra starfsmanna á Suðurlandi
Karl Rúnar Þórsson frá Starfsmannafélagi Hafnarfjarðar

Á óvenjulegum tímum unnu allir sem einn maður og hefðbundin fagleg landamæri hurfu.
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Atkvæðagreiðslu um kjarasamninginn við Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu 
lauk klukkan 16.00 þann 21. september 2020. Á kjörskrá voru 356 og þar af kusu 
210 eða samtals 59%.

Atkvæði féllu með eftirfarandi hætti:

•  76.19% samþykktu samninginn.

•  20.00% höfnuðu samningnum.

•  3.81% tóku ekki afstöðu.

Formannskjör
Í samræmi við lög Sjúkraliðafélagsins var auglýst eftir frambjóðendum 
til formannskjörs. Eitt framboð barst til kjörstjórnar þar sem Sandra 
B. Franks gaf kost á sér til endurkjörs. Er hún því sjálfkjörin formaður 
kjörtímabillið 2021 - 2024.

Kjörstjórn
Hulda Birna Frímannsdóttir, formaður
Þórunn Kristín M. Arnardóttir
Ólafía Ingvarsdóttir 
Ingibjörg Sveinsdóttir
Þórdís Hannesdóttir

Varamenn
Sigrúnu Sigurðardóttur
Lára María Valgerðardóttir
María Finnbogadóttir

SKÝRSLA
KJÖRSTJÓRNAR

Með betri vinnutíma tekst að bæta lífskjör sjúkraliða.
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Orlofstímabilið árið 2021 var í ákveðinni þoku hvað varðar ferðafrelsi vegna 
ástandsins í heiminum. Orlofsnefndin lagði sig þó fram við skapa fjölbreytta 
orlofsmöguleika sem voru kynntir félagsmönnum undir lok árs. Boðið er upp 
á nýja íbúð við Hallgerðargötu, gönguferð um hálendi Íslands og ferðaávísun 
sem nýtist til niðurgreiðslu gistingar á um fimmtíu hótelum víðsvegar um 
landið, og flest það sem áður hefur verið í boði býðst áfram. 

Á komandi orlofsári er einnig ráðgert að bjóða upp á gönguferð um hálendi 
Íslands og tvær gönguferðir á Spáni í nágrenni Malaga. Um áframhaldandi 
samstarf er að ræða við spænska ferðaskrifstofu sem skipuleggur göngu-
ferðirnar og aðrar uppákomur í samstarfi við félagið. Þær ferðir sem hafa 
verið farnar voru mjög vel heppnaðar og allt sem ferðaskrifstofan skipulagði 
og hélt utan um var til fyrirmyndar. Verðinu í ferðarnar verður áfram stillt í 
hóf og eru niðurgreiddar af orlofssjóði. 

Hús og íbúðir á Spáni verða áfram í boði enda hafa þeir kostir reynst mjög vel, 
íbúðirnar góðar og er rekstri þeirra sinnt af kostgæfni og ekki spilla verðin, 
sem eru mjög hófleg og eru niðurgreidd af orlofssjóði.

Íbúðin í Kaupmannahöfn hefur ekkert verið í útleigu í tæpt ár vegna 
faraldursins. Í venjulegu árferði hefur hún verið geysivinsæl og nánast 
alltaf fullnýtt árið um kring. Opið er fyrir umsóknir að íbúðinni allt árið til 
að auðvelda fólki að skipuleggja ferðir sínar með lengri fyrirvara og tengja 
dvölina við flugtilboð.

Eins og áður verður boðið upp gistingu í orlofshúsum Sjúkraliðafélagsins og 
þeim eignum sem félagið leigir af einstaklingum víðsvegar um landið til að 
auka fjölbreytni orlofsmöguleika og einnig er áfram boðið upp á hin vinsælu 
fríðindakort í veiði og golf. Farið er yfir allar orlofseignir félagsins á hverju vori 
og það endurnýjað sem þörf er á, þannig að allir geti notið dvalarinnar eins 
og best verði á kosið.

Flugmiðarnir/gjafabréfin frá Icelandair/Icelandair Connect eru enn í boði og 
eru góður kostur sem vert er að skoða. Miðarnir gilda á alla þá áfangastaði 
sem flugfélagið býður upp á. Annað sem hefur verið í boði verður áfram að 
mestu leyti óbreytt, en við misstum húsið í Stykkishólmi, en fengum íbúð þar 
í staðinn.

Stöðug aukning hefur verið á umsóknum í bústaði félagsins en það veldur 
því óneitanlega að ekki geta allir fengið það sem þeir hefðu helst viljað. 
Orlofsúthlutunarkerfið Frímann er notað við úthlutun í samræmi við forskráð 
kerfi sem raðar umsóknum og metur eingöngu eftir punktafjölda hvers 
félagsmanns.  

FJÖLBREYTTIR
ORLOFSKOSTIR

Líkt og á fyrri árum bjóðast margir orlofskostir, innanlands og utan.
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Starfsemi Fræðslunefndar var með óhefðbundnu sniði síðasta starfsár. Þau 
verkefni sem nefndin hefur að jafnaði tekið þátt í eða séð um voru felld 
niður eða þeim frestað vegna heimsfaraldurs. Þá voru engar heimsóknir 
farnar í framhaldskólana til að kynna starfsemi stéttarfélagsins fyrir sjúkra-
liðanemum, þar sem starfsemi skólanna voru með öðru sniði en áður vegna 
fjöldatakmarkanna.  

Verkiðn, íslandsmót iðn- og verkgreina sem fram átti að fara daganna 11. 
til 13. mars 2021 var frestað um óákveðin tíma. Námskeið hjá Símenntunar-
miðstöðinni Framvegis sem alla jafna voru kennd í staðarnámi, lágu niðri 
þar til búið var að skipuleggja þau í samræmi við kröfur sem gerðar eru til 
fjarnáms. Sjúkraliðar kunnu því vel við að sækja námskeið í fjarkennslu og 
náði aðsóknin á þau nýjum hæðum hvað varðar fjölda sjúkraliða sem nýttu 
sér þessar kennsluaðferðir.

Meginþunginn í menntamálum félagsins fólust í vinnu við útfærslu á diplómu-
náminu við Háskólann á Akureyri. Fræðslunefndin var kölluð til funda á 
undirbúningstíma þegar leggja þurfti línur og hefja undirbúning að hinni nýju 
námsleið. Í ágústmánuði hófst síðan formlegt samstarf Sjúkraliðafélagsins 
við fulltrúa vinnuhóps Háskólans á Akureyri að gerð og útfærslu hinnar nýju 
námsbrautar, og greint er nánar frá hér í skýrslunni á  bls. 3 og 4.

Nefnd
Birna Ólafsdóttir
Hafdís Dögg Sveinbjarnardóttir 
Guðrún Lárusdóttir

Varamaður
Þórdís R. Malmquist

NÝ SÓKNARFÆRI 
Í MENNTUN

Ársskýrsla SLFÍ 202126
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Tímaritið Sjúkraliðinn kom út venju samkvæmt á liðnu ári, 
auk blaðs með upplýsingum um orlofskosti sjúkraliða. 
Tímaritið hefur verið prentað í 3.300 eintökum sem dreift 
er til félagsmanna, heilbrigðisstofnanna, ráðamanna, 
fjölbrautaskóla og annarra sem áhuga hafa á málefnum 
sjúkraliða og til þeirra sem nauðsynlegt er að halda 
upplýstum um málefni félagsins og félagsmanna. Í 
könnun meðal félagsmanna hefur komið í ljós að 
þriðjungur þeirra er hlynntur því að fá blaðið eingöngu 
í rafrænu formi.

Ritnefnd, sem er skipuð þremur félagsmönnum auk 
varamanns, er kosin á fulltrúaþingi til þriggja ára. 
Ritnefnd annast útgáfu og ritstýrir málgagni félagsins 
„SJÚKRALIÐINN “.

Ritnefnd
Bára Hjaltadóttir
María Busk 
Steinunn Svanborg Gísladóttir

Varamaður
Sigurður Guðmann Diðriksson

TÍMARITIÐ 
SJÚKRALIÐINN

3. TÖLUBLAÐ 33. ÁRGANGUR  OKTÓBER  2019

Sjúkraliðar
lykilstétt
- sjá viðtal við heilbrigðisráðherra bls. 16-19

3. TÖLUBLAÐ 33. ÁRGANGUR  OKTÓBER  2019

- sjá viðtal við heilbrigðisráðherra bls. 16-19

SJÚKRALIÐAR 
STANDA 
VAKTINA

Sjúkraliðafélag Íslands    |  
  Grensásvegi 16    |    108 Re

ykjavík    |    Sími 553 9493 /
 553 9494    |    www.slfi.is

2. TÖLUBLAÐ  34. ÁRGANGUR  JÚNÍ  2020
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Siðanefnd er umsagnaraðili ef ástæða þykir til að víkja sjúkraliða úr félaginu 
vegna alvarlegra brota gegn hagsmunum félagsins eða félagsmanna. Nefndin 
fundaði ekkert á árinu þar sem engin mál bárust til nefndarinnar. Sjúkraliðum 
ber að leitast við að fylgja siðareglum og rækja starf sitt af alúð, samviskusemi 
og trúmennsku og í fullu samræmi við þau hjúkrunarmarkmið sem sett hafa 
verið.  

•  Sjúkraliði virðir rétt skjólstæðinga og rækir störf sín óháð  sjúkdómsgreiningu,     
þjóðerni, litarhætti, trúarbrögðum, aldri, kynferði, skoðunum og þjóð-
félagsstöðu.

• Sjúkraliði gætir trúnaðar við skjólstæðinga og sýnir fyllstu þagmælsku um 
einkamál þeirra.

•  Sjúkraliði leitar samráðs við viðeigandi aðila telji hann að á rétt skjólstæðinga 
sé gengið. Hann stuðlar að því í samvinnu við aðrar stéttir að skjólstæðingur 
(eða aðstandendur hans) sé upplýstur um rétt sinn.

• Sjúkraliða ber að viðhalda faglegri þekkingu sinni eins og kostur gefst.

• Sjúkraliði leggur sitt af mörkum til bættrar heilsuverndar.

• Sjúkraliði gætir virðingar stéttar sinnar innan starfs sem utan.

• Sjúkraliði skal aldrei ræða með lítilsvirðingu um skjólstæðinga sína, sam-
starfsmenn eða vinnustað.

• Sjúkraliði stuðlar að góðu samstarfi innan stéttar sinnar og tekur þátt í 
félagsstarfi sem vinnur að bættum hag hennar.

•  Sjúkraliði rækir samvinnu við samstarfsstéttir og gagnrýnir þær ekki í áheyrn 
skjólstæðinga.

Siðanefnd     Varamaður
Sigrún Vallaðsdóttir    Árný Ósk Hauksdóttir 
Hulda Ragnarsdóttir 
Þorbjörg Einarsdóttir

SIÐAREGLUR
SJÚKRALIÐA

Sjúkraliðum ber að leitast við að fylgja siðareglum og rækja starf sitt af alúð ...
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FORMLEGT
SAMSTARF

BSRB er bandalag opinberra starfsmanna á Íslandi. Samtökin 
eru skipuð 23 aðildarfélögum og er fjöldi félagsmanna 
rúmlega 22.000. Hlutverk BSRB er að fara með forystu í 
hagsmuna- og réttindabaráttu starfsmanna í almannaþjónustu 
hjá ríki, sveitarfélögum og á almennum vinnumarkaði gagnvart 
atvinnurekendum og stjórnvöldum og stuðla að bættu vel-

ferðarsamfélagi. Bandalagið fer með samningsrétt í sameiginlegum málum 
félaganna og þeim sem því er falið hverju sinn. 

Þing BSRB fer með æðsta vald í öllum málum bandalagsins en formannaráð 
BSRB fylgir eftir stefnu þinga og mótar áherslur bandalagsins milli þinga. 
Stjórn BSRB fer með æðsta vald í málefnum bandalagsins milli þinga og 
aðalfundar. Hún stýrir starfsemi bandalagsins í samræmi við samþykktir 
BSRB og stefnumörkun þings, formannaráðs og aðalfundar. Í stjórninni sitja 
níu manns og er  formaður BSRB jafnframt formaður stjórnarinnar. Í henni 
sitja einnig fyrsti og annar varaformaður BSRB ásamt sex stjórnarmönnum 
sem kjörnir eru á þingi bandalagsins. Þá eru fjórir varamenn jafnframt kosnir 
á þingi BSRB.

Stjórn BSRB
Sonja Ýr Þorbergsdóttir, formaður BSRB   Jón Ingi Cæsarsson
Garðar Hilmarsson, 1. varaformaður BSRB   Karl Rúnar Þórsson 
Arna Jakobína Björnsdóttir, 2. varaformaður BSRB  Sandra B. Franks
Árni Stefán Jónsson      Snorri Magnússon 
Helga Hafsteinsdóttir

Varamenn
Þórveig Þormóðsdóttir  Magnús Smári Smárason
Rita Arnfjörð    Birna Friðfinnsdóttir

Fimm starfsnefndir og einn starfshópur eru starfandi innan BSRB. Nefndirnar 
vinna út frá þeirri stefnu sem mótuð er á þingum BSRB og móta út frá 
stefnunni framkvæmdaáætlun hvers árs.

Velferðarnefnd
Sandra B. Franks, formaður SLFÍ, er formaður Velferðarnefndar BSRB. 
Hlutverk nefndarinnar er að bera ábyrgð á og taka til umfjöllunar stefnu 
BSRB í heilbrigðismálum, almannaþjónustunni og almannatryggingum 
ásamt velferðarmálum og starfsumhverfi opinberra starfsmanna. 

Réttindanefnd
Gunnar Örn Gunnarsson, framkvæmdastjóri SLFÍ, situr í réttindanefnd BSRB. 
Hlutverk nefndarinnar er að taka til umfjöllunar þau mál sem aðildarfélög 
skjóta til BSRB varðandi túlkun á réttindamálum sem eru almenn fyrir 
aðildarfélögin. Nefndin getur einnig að eigin frumkvæði tekið til athugunar 
mál sem snerta sameiginlega hagsmuni félaganna.

Menntanefnd
Birna Ólafsdóttir, skrifstofustjóri SLFÍ, situr í Menntanefnd BSRB. Hlutverk 
nefndarinnar er að bera ábyrgð á og taka til umfjöllunar stefnu BSRB í 
menntamálum. Hlutverk nefndarinnar er jafnframt að taka til umfjöllunar 
álitaefni sem snúa að framtíð vinnumarkaðar.
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The European Council of Practical Nurses (EPN) eru Evrópusamtök sjúkraliða 
sem vinna að því að efla sameiginlega hagsmuni á starfssviði sjúkraliða í Evrópu 
og er markmið þess m.a. að vinna að sameiginlegum hagsmunum sjúkraliða í 
aðildarlöndunum, móta sjálfsmynd þeirra, sem og annarra faghópa sem sinna 
hjúkrun og umönnun, auk þess að upplýsa félaga um stöðu sjúkraliða í hverju 
landi fyrir sig.

Þing samtakanna hafa að jafnaði verið haldin annað hvert ár. Þinginu sem 
halda átti á starfsárinu var frestað vegna Covid. Einn stjórnarfundur fór fram 
í gegnum fjarfundarbúnað þar sem rætt var um starfsumhverfi sjúkraliða, 
menntun þeirra, ráðningar og vinnutíma. Einnig var rætt um aðbúnað og 
ástand heilbrigðisþjónustunnar í Covid-faraldrinum, eftirköst og afleiðingar 
vegna viðvarandi álags á heilbrigðisstarfsfólk og möguleg viðbrögð stjórnvalda 
við þeim.

Á starfsárinu stóðu margir sjúkraliðar vaktina í óþægilegum hlífðarfötum„Algjör burðarstétt“

ERLEND
SAMVINNA
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Uppstillinganefnd
Eins og venja er gerði uppstillinganefnd tillögur um fulltrúa í stjórnir, nefndir, 
ráð og önnur störf og embætti sem fulltrúaþing kýs og sá til þess að afla 
staðfestingar viðkomandi einstaklings á að hann gefi kost á sér til starfsins. 
Vinnan í ár var með hefðbundnu sniði. Send var út auglýsing og óskað eftir 
framboðum til stjórnar og nefndarstarfa.

Uppstillinganefnd
Jakobína Rut Daníelsdóttir
Ásdís Þorsteinsdóttir
Hafdís Dögg Sveinbjarnardóttir 
Soffía Líndal 
Ásdís María Jónsdóttir 

Varamenn
Sigurlaug Björk J. Fjelsted
Bjarney Olsen Richardsdóttir

Laganefnd
Laganefnd er skipuð þremur félagsmönnum auk varamanns. Nefndin hefur 
það hlutverk að sjá um endurskoðun á lögum félagsins og aðlaga þau að 
breyttum viðhorfum á hverjum tíma. Einnig á nefndin að taka til skoðunar 
tillögur um breytingar á lögum sem félagsstjórn berst frá svæðisdeildum og 
einstaklingum. Laganefnd fékk til umsagnar tillögur til breytinga á lögum 
félagsins, auk breytinga á reglum um svæðisdeildir, lífeyrisdeild, vinnudeilu-  
og verkfallssjóð og orlofssjóð. Engar athugasemdir voru gerðar við tillögurnar.   

Laganefnd
Freydís Anna Ingvarsdóttir 
Sigurlaug Ingimundardóttir
Hermann Grétar Jónsson 

Varamaður
Ásta Marteinsdóttir

UPPSTILLINGANEFND / 
LAGANEFND
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Vinnudeilu- og verkfallssjóður 
Tilgangur sjóðsins er að aðstoða félagsmenn ef til vinnudeilu eða verkfalls 
kemur, eftir því sem ástæða þykir til, þó ekki til að standa undir venjulegum 
kostnaði af gerð kjarasamninga. Ekki reyndi á starfsemi sjóðsins til að standa 
undir verkfallsaðgerðum, þar sem samkomulag náðist um gerð kjarasamninga.

Vinnudeilu- og verkfallsjóðir
Guðrún Elín Björnsdóttir 
Svava Bjarnadóttir 
Freydís Anna Ingvarsdóttir
Ragna Kolbrún Ragnarsdóttir  

Varamenn
Bergþóra Andrea Hilmarsdóttir 
Anna Spalevic

Minningarsjóður
Engar umsóknir né úthlutanir fóru fram á starfsárinu og var því ekkert fundað.

Úthlutunarnefnd
Ingibjörg Ingimundardóttir
Kristín Ólafsdóttir
Ingibjörg Sveinsdóttir

Félagskjörnir skoðunarmenn reikninga
Skoðunarmenn reikninga eru tveir og tveir varamenn. Hlutverk 
skoðunarmanna er að fara yfir reikninga og staðfesta að þeir séu rétt unnir, 
eftir að þeim hefur verið skilað.

Skoðunarmenn reikninga
María Þórarinsdóttir 
Ólafía Ingvarsdóttir 

Varamenn
Ásdís María Jónsdóttir 
Guðlaug Þráinsdóttir

„Sjúkraliðar standa vaktina“
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Svæðisdeild höfuðborgarsvæðisins 

Vesturlandsdeild

Vestfjarðadeild 

Norðurlandsdeild vestri

Norðurlandsdeild eystri

Austurlandsdeild 

Vestmannaeyjadeild 

Suðurlandsdeild 

Suðurnesjadeild

Deild sjúkraliða með sérnám 

ÁRSSKÝRSLUR
FÉLAGSDEILDA

Sjúkraliðar voru víða í mikilvægum framlínustörfum á árinu sem leið.
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http://www.slfi.is/wp-content/uploads/2021/03/Arsskyrsla-Svaedisdeildar-hofudborgarsvaedisins-2019-2020.pdf
http://www.slfi.is/wp-content/uploads/2021/05/Arsskyrsla-Vesturlandsdeildar-2019-2020.pdf
http://www.slfi.is/wp-content/uploads/2021/05/Arsskyrsla-Vestfjardadeildar-2019-2020.pdf
http://www.slfi.is/wp-content/uploads/2021/03/Arsskyrsla-Nordurlandsdeildar-vestri-2019-2020-1.pdf
http://www.slfi.is/wp-content/uploads/2021/04/Arsskyrsla-Nordurlandsdeildar-eystri-2019-2020-1.pdf
http://www.slfi.is/wp-content/uploads/2021/02/Ársskýrsla-Austurlandsdeildar-2019-2020-1.pdf
http://www.slfi.is/wp-content/uploads/2021/05/Arsskyrsla-Vestmannaeyjadeildar-2019-2020.pdf
http://www.slfi.is/wp-content/uploads/2021/03/Arsskyrla-Sudurlandsdeild-2019-2020.pdf
http://www.slfi.is/wp-content/uploads/2021/02/Ársskýrsla-Suðurnesjadeildar-2019-2020.pdf
http://www.slfi.is/wp-content/uploads/2021/03/Arsskyrsla-deildar-sjukralida-med-sernam-2019-2020.pdf
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Myndir í skýrslu 
Landspítali-Háskólasjúkrahús,
Þorkell Þorkelsson, 
Sjúkraliðafélag Íslands

Myndir af framkvæmdastjórn og 
starfsfólki á skrifstofu félagsins
Ingigerður Einarsdóttir

Ritstjórn og ábyrgðarmaður 
Sandra B. Franks

Umbrot 
Prentun.is



SÓKN OG SIGRAR 
Á ERFIÐUM TÍMUM


