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Starfsdagur sjúkraliða sem starfa hjá Reykjavíkurborg var haldinn í Nauthól þriðjudaginn 
22. október og miðvikudaginn 30. október síðastliðinn. Dagskráin stóð báða dagana frá klukkan 
átta til sextán.

Yfirskrift dagsins var „Samskipti og fjórða iðnbyltingin“. Yfirskriftin vísaði til þess að meðfram 
aukinni sjálfvirknivæðingu, sem á eftir að létta undir ákveðnum verkefnum sjúkraliða, mun að 
öllum líkindum aukinn áhersla verða lögð á samskiptahæfni í störfum framtíðarinnar, þar með 
talið störf sjúkraliða.

Bjarki Þór Baldvinsson, mannauðsráðgjafi, flutti erindið: Rænir tæknin af okkur störfunum? 
Edda Björgvinsdóttir fjallaði um gleði og húmor á vinnustað. Jóhann Ingi Gunnarsson sálfræðingur 
talaði um sjálfstraust í samskiptum. Að lokinni kynningu á starfsemi Velferðartæknismiðjunnar 
hélt Helga Sif Friðjónsdóttir hjúkrunarfræðingur erindi um áhugahvetjandi samtal.

 

Framkvæmdastjórn
Sjúkraliðafélags Íslands (SLFÍ):
Sandra B. Franks, formaður.  
Kristín Ólafsdóttir, varaformaður.
Jóna Jóhanna Sveinsdóttir, gjaldkeri. 
Jóhanna Traustadóttir, ritari.

Skrifstofa félagsins:
Skrifstofa Sjúkraliðafélags Íslands er  
að Grensásvegi 16, 108 Reykjavík.
Sími 553 9493 eða 553 9494.
Símabréf, fax 553 9492.
Heimasíða félagsins er www.slfi.is
Skrifstofan er opin mánudaga til föstu- 
daga frá kl. 09:00 til 17:00 en ekki verður 
svarað í síma á milli 12:30 og 13:00.
Starfsfólk félagsins annast alla almenna
skrifstofuþjónustu, upplýsingamiðlun 
túlkun kjarasamninga og erindrekstur 
fyrir félagið og félagsmenn.
Skrifstofan sér um sjóði félagsins svo 
sem félagssjóð, orlofssjóð, Minningar- og 
styrktarsjóð, Vinnudeilu- og verkfalls-
sjóð auk þess sem hún afgreiðir erindi  
Starfsmenntasjóðs SLFÍ og Styrktarsjóðs 
BSRB. Ennfremur sér skrif stofan um 
úthlutun á orlofsíbúðum og orlofs húsum 
félagsins í umboði Orlofsnefndar.

Starfsfólk á skrifstofu
Sjúkraliðafélags Íslands
Sandra B. Franks, formaður,
netfang: sandra@slfi.is
Gunnar Örn Gunnarsson,
framkvæmdastjóri,
netfang: gunnaro@slfi.is
Birna Ólafsdóttir, skrifstofustjóri,
netfang: birna@slfi.is
Birna Ósk Björnsdóttir, skrifstofumaður,
netfang: birnaob@slfi.is
Sigríður Ríkharðsdóttir, skrifstofumaður
netfang: sigga@slfi.is

Sjúkraliðinn:
Sjúkraliðinn er gefinn út af Sjúkraliðafé-
lagi Íslands í 3.300 eintökum.

Ábyrgðarmaður:
Sandra B. Franks

Ritnefnd:
Bára Hjaltadóttir, netfang: fells1@mi.is 
María Busk, netfang: mbusk@rang.is
Unnur María Sólmundardóttir,  
netfang: unnurmariasolm@gmail.com
Varamaður: Steinunn Svanborg Gísla-
dóttir, netfang: steinunn@dvalaras.is

Umsjón:
Gunnar Örn Gunnarsson

Prentvinnsla og umbrot:
Prentun.is 
Hafnarfirði

Margir tóku þátt í að leysa lukkuleikinn í síðasta tölublaði Sjúkraliðans. Nú hefur verið 
dregið úr innsendum lausnum. Sú heppna heitir Heba Gísladóttir. Hér afhendir Sandra B. 
Franks formaður Sjúkraliðafélags Íslands henni vinninginn sem var helgargisting fyrir tvo í 
einu af sumarhúsum félagsins. Til hamingju!

Jóhann Ingi Gunnarsson sálfræðingur flutti frábært erindi fyrir sjúkraliða hjá Reykjavíkurborg.

Reykjavíkurborg

Tveggja daga dagskrá
á starfsdegi sjúkraliða

Lukkan var með henni!

Á  D A G S K R Á
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FORSÍÐUMYNDIN
Eva Björg Guðmundsdóttir umkringd 
fagnandi sjúkraliðum.

Sandra. B. Franks formaður 
Sjúkraliðafélags Íslands skrifar.

Vinnutími 
og launakjör
lykilatriði

Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs, 
Framsóknar- og Sjálfstæðisflokks, kemur m.a. fram  að á kjörtímabilinu eigi að 
vinna gegn kynbundnum launamun, auk þess vill ríkisstjórnin vinna með aðilum 
vinnumarkaðarins að ábyrgum vinnumarkaði. 

Sjúkraliðafélag Íslands hefur um árabil vakið athygli á viðvarandi mönnunar-
vanda í heilbrigðiskerfinu, skorti á sjúkraliðum og að nýliðun gangi allt of hægt. 
Allir sem til þekkja vita að skortur á sjúkraliðum veldur auknu álagi á þá sem 
starfinu sinna. Þessi staða eykur líkurnar á kulnun og eru mörg dæmi þess að 
sjúkraliðar hafi hrakist úr starfi vegna hennar.  

Fagfólk sem vinnur við hjúkrun er burðarvirki heilbrigðisþjónustunnar. Sjúkra-
liðar gegna þar lykilhlutverki og er um 98% þeirra konur. Starfið er mjög gefandi 
og fjölbreytt, en reynir á og er oftar en ekki virkilega krefjandi. Um 90% sjúkraliða 
vinna í vaktavinnu, en rannsóknir sýna að vaktavinna er sérstakur áhættuþáttur 
varðandi alvarleg veikindi, sem brýnt er að taka tillit til við skipulag á vinnutíma. 
Auk þess er heilbrigðisstarfsfólk útsettara fyrir veikindum og þá sérstaklega sjúkra-
liðar sem sinna nærhjúkrun. 

Það er því brýnt að leggja fram raunhæfar leiðir til þess að bæta mönnun í heil-
brigðisþjónustunni. Vinnutími og launakjör er þar lykilatriði. Það þarf að taka tillit 
til breyttra gilda á vinnumarkaði, því viðhorf unga fólksins til vinnu hafa breyst. 
Ungt fólk hefur sett sér skýr markmið um mikilvægi fjölskyldulífs. Auk þess þarf 
að leiðrétta stöðu kvenna á vinnumarkaði. Fjölmargar rannsóknir sýna að konur 
bera þungan af heimilisstörfum og að samanlagður vinnutími kvenna í vinnu og á 
heimili er 30% lengri en hjá körlum. Krafa sjúkraliða er skýr í yfirstandandi kjaravið-
ræðum. Við viljum að vinnuvikan verði stytt í 35 klukkustundir og enn meira fyrir 
vaktavinnufólk, án skerðingar á launum. Við viljum líka að launakjör okkar séu 
þannig að hægt sé að lifa af þeim.  

Sjúkraliði er löggiltur heilbrigðisstarfsmaður, sem lokið hefur þriggja ára metn-
aðarfullu starfsnámi. Byrjunarlaun hans eru 328.584 kr. á mánuði fyrir fullt starf. 
Byrjunarlaun sjúkraliða eru sambærileg byrjunarlaunum 16-18 ára unglinga 
samkvæmt lágmarkstekjutryggingu í lífskjarasamningi. Þessi staðreynd er ekki 
einungis niðurlægjandi fyrir sjúkraliðastéttina, heldur stríðir hún gegn stefnu 
ríkisstjórnarinnar um að leiðrétta kynbundin launamun og stuðla að ábyrgum og 
réttlátum vinnumarkaði. 

Það er ekki að ástæðulausu að stytting vinnuvikunnar og betri launakjör eru 
helstu baráttumál sjúkraliða. Sjúkraliðar vilja að kjarasamningur skili þeim og 
samfélaginu raunverulegum ávinningi, sem fellst í betra starfsumhverfi og launa-
kjörum sem hægt er að lifa af og eru í samræmi við menntun þeirra og ábyrgð.

Við viljum að vinnuvikan verði stytt í  
35 klukkustundir og enn meira fyrir  

vaktavinnufólk, án skerðingar á launum

E F N I  B L A Ð S I N S F O R M A N N S P I S T I L L
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V A K T A V I N N A  O G  H E I L S A

„Rannsóknir benda til þess að vaktavinna 
geti með tímanum stuðlað að þunglyndi, 
streitu og kvíða og þá eru marktæk tengsl 
á milli vaktavinnu og langvinnrar vits-
munalegrar skerðingar,“ sagði Gunnar Örn 
Gunnarsson framkvæmdastjóri Sjúkra-
liðafélags Íslands í fyrirlestri á fundi 
trúnaðarmannaráðs félagsins sem haldinn 
var 10. október síðastliðinn.

Þar sagði Gunnar Örn frá ráðstefnu sem 
hann sótti í Bandaríkjunum um áhrif vakta-
vinnu á starfsfólk, og er hér á eftir sagt frá 
meginatriðum fyrirlestursins.

Ráðstefnan fór fram í bæ/sveit sem heitir 
Coer d´Alene dagana 13.–19. september. 
Á ráðstefnunni voru 160 manns, þar af 6 
frá Íslandi; 4 frá BSRB, einn af mannauðs-
deildinni á LSH og starfsmannastjóri Isavia, 
sagði Gunnar Örn. Það voru alltaf tveir fyrir-
lestrar í gangi og skiptum við BSRB-ingarnir 
þeim á milli okkar til að missa ekki af neinu. 
Það voru 3 frummælendur sem hver fyrir 
sig fékk eina klukkustund, en síðan aðrir 
sem fengu 10 mínútur og 20 mínútur eftir 
dýpt erindisins. Fyrirlesarar voru frá USA, 
Englandi en einnig sérfræðingar í fremstu röð 
frá Svíþjóð, Finnlandi, Noregi og Danmörku, 
sem var sérstaklega áhugavert fyrir okkur þar 
sem við speglum okkur helst í þeirra reynslu 
og vinnuumhverfi. Ráðstefnan var að mörgu 
leyti góð og dagskráin fjölbreytt, efnið var 
víðtækt og á að nýtast vel í umræðunni um 
styttingu vinnuvikunnar.

Allir fyrirlestrar á ráðstefnunni fjölluðu um 
svefn og svefnleysi vaktavinnufólks og áhrif 
þess á heilsu og öryggi í vinnu. Þá var einnig 
fjallað um vaktaskipulag og vinnuskipulag, 
tengsl þreytu, veikinda og fjarvista og heilsu-
eflandi þætti tengda vaktavinnu. Því miður 
getum við ekki, eða viljum ekki, taka með 
okkur heim neitt af því sem við heyrðum um 
vinnumarkaðinn í USA, en þar vinnur fólk allt 
að 60 klukkustundir á viku og á 12 tíma vöktum 
innan heilbrigðiskerfisins, enda eru dauðsföll 
þar að 1/3 hluta vegna mannlegra mistaka.

Hvað er vaktavinna?
Gunnar Örn fjallaði fyrst um vaktavinnu 

hér á landi:
Vaktir geta verið þrískiptar, það er dag-, 

kvöld-og næturvaktir, eða tvískiptar, það er 
dag- og kvöldvaktir eða kvöld- og nætur-
vaktir, en þær geta líka verið fastar dag-, 
kvöld- eða næturvaktir.

Vaktir mega vera frá 4–10 klukkustundum, 

eða 12 klukkustundir með samkomulagi. 
Það á að vera að lágmarki 11 klukkustunda 
lágmarkshvíld á milli vakta, en frá því er 
vond undanþága niður í 8 klukkustundir.

Upp undir 90% sjúkraliða eru í vakta-
vinnu. Við þekkjum það að sjúkraliðar geta 
ekki unnið 12 tíma vaktir vegna gríðar-
legrar keyrslu í vinnunni. Við skulum taka 
umræðuna hér um mismuninn á störfum og 
hvort sjúkraliðar sjái það fyrir sér að vinna 12 
tíma vaktir, sagði hann.

Fjölbreyttar svefnrannsóknir
Svefn einkennist af minnkaðri meðvitund 

og seinkuðum viðbrögðum við umhverfi, 
en getur rofnað á augnabliki við ytra áreiti. 
Hann er frábrugðin meðvitundarleysi að því 
leyti að hann kemur tímabundið, er eðlilegt 
fyrirbæri og auðvelt að ná fullri meðvitund 
samstundis eða fljótlega.

Svefn hefur verið rannsakaður með margs 
konar mælingum. Þar má nefna heilalínurit 

Alþjóðleg ráðstefna um áhrif vaktavinnu
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kvíða og þunglyndi
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Efra grafið til vinstri styður þá staðreynd að vaktavinnufólk vinni í lægri starfsprósentu. Neðra 
grafið segir að 66% kvenna hjá ríkinu vinna vaktavinnu og einungis 34% karla.  Á grafinu til hægri 
sjáið þið að upp undir 90% sjúkraliða eru í vaktavinnu. Súlurnar villa aðeins því þær eru einnig að 
fanga fjölda einstaklinga hjá hverju félagi.
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(EEG), augnhreyfingar (EOG), vöðvaspennu 
(EMG), hjartalínurit (EKG), hreyfingar, loft-
flæði um munn og nef og súrefnismettun í 
blóði (SO2).

Svefn hefur nánast sömu uppbyggingu hjá 
öllum sem sofa eðlilega og ótruflaðir, en hann 
skiptist í fimm stig: fjögur svokölluð NREM-
-stig (enska: non-rapid eye movements), sem 
einkennast af lítilli vöðvaspennu og hægum 
rúllandi augnhreyfingum og loks REM-stig 
(enska: rapid eye movements) sem er fimmta 
stigið, en þar má greina hraðar augnhreyf-
ingar og algera slökun beinagrindarvöðva. 
Álitið er að REM-svefn og djúpsvefn (svefn-
stig 3 og 4), séu mikilvægustu svefnstigin, 
enda kemur í ljós að ef þau eru stytt til dæmis 
eina nótt, verður aukning á þeim næstu nótt 
eða nætur.

Í ljós hefur komið að við síbreytilega 
vaktavinnu, þar sem unnið er á mismunandi 
tímum, er sérstaklega mikil hætta á því að 
svefnskortur hafi þær afleiðingar að þreyta 
og syfja hlaðist upp með þeim afleiðingum að 
einstaklingurinn verður þreyttur og syfjaður, 
á erfitt með einbeitingu og athygli vegna þess 
að við styttri svefn næst ekki svefn á stigi 
4 og 5, sem eru þau svefnstig sem talin eru 
mikilvægust varðandi hvíld og endurhleðslu. 
Þess vegna má almennt fullyrða að bestu 
svefngæðin fáist þegar vilji stendur til þess að 
leggjast til svefns með uppsafnaða svefnþörf 
eftir eðlilega vöku og dægurklukkan er stillt á 
nótt, það er á kjörsvefntíma. 

Það sem hefur komið fram í rannsóknum 
er að ef illa gengur að klára svefninn, það 
er að komast á REM stigin, þá á sér ekki 
stað ákveðin uppbygging bæði andleg og 
líkamleg, það er hvíldar- og endurnýjunarfasi 
á því sem svefninn einn skilar.

Hvers vegna þurfum við að sofa?
Á ráðstefnunni kom fram að það er ekki 

enn vitað að fullu hvers vegna við þurfum að 
sofa. Þó er vitað að draumsvefn (REM svefn) 

tengist minni og hvíldarsvefn (non-REM 
svefn) tengist endurnýjun og viðhaldi. Ef upp 
á þetta vantar hefur það alvarlegar afleiðingar 
til lengri tíma, sem staðfestir hversu mikil-
vægur góður svefn er.

Dægurklukkan (líkamsklukkan): Hún 
tekur mið af sólarklukkunni, en líka af 

staðarklukkunni – en getur verið á skjön við 
þær báðar. Hún byggir á innbyggðri takt-
bundinni frumuvirkni í heila, þó ívið lengri 
en 24 klukkustundir. Hún skorðast þó við 24 
klukkustundir og gengur þannig í takt við 
sólarhringinn, með merkjum frá báðum ytri 
klukkum.

V A K T A V I N N A  O G  H E I L S A

Hvað er dægurklukka?
Flestar lífverur hafa dægurklukku (líkamsklukku; enska: circadian clock), sérstakan 

frumuklasa sem fær boð um dagsbirtu og miðlar upplýsingum um dægur (dag/nótt) til 
annarra frumna lífverunnar.

Í manninum er hún í heilanum, það er í krossbrúarkjarna (SCN) í undirstúku (enska: 
hypothalamus). Frumur þar mælast með taktbundna virkni gena, sem er nokkurn veginn 
jafnlöng sólarhringnum (enska: circa-dian). En þó ekki alveg. Hún mælist nefnilega ívið 
lengri en 24 tímar (24,2 klukkustundir) í algerri einangrun frá ytra umhverfi, það er við 
stöðuga birtu og hitastig. En við eðlileg skilyrði hefur dægurklukkan 24 klukkustunda takt.

Þau ytri merki sem skorða dægurklukkuna við sólarhringinn eru umhverfisþættir 
sem lífveran skynjar, svo sem birta, hljóð og hitastig, en rannsóknir sýna að dagsbirtan 
er sú langmikilvægasta. Félagslegur tímarammi, svo sem vinna og skóli og reglubundnir 
matmálstímar, skiptir líka miklu máli við stillingu dægurklukkunnar, en allir þessir þættir 
taka mið af staðarklukkunni. 

En hvernig frétta frumur líkamans hvort það er dagur eða nótt? Augu okkar skynja 
dagsbirtu með sérstökum skynfrumum. Þessar frumur eru með litarefni (enska: mela-
nopsin) sem brotnar niður við tiltekna orku ljóseinda í sýnilega ljósinu (400-700 nm) og 
við það fara af stað taugaboð. Stafir og keilur eru skynnemarnir sem koma að venjulegri 
sjónskynjun okkar. Frá þeim fara boð um ljós til heilabarkar til úrvinnslu sem gerir okkur 
kleift að sjá myndir í gráskala eða lit, allt eftir því hvernig birtuskilyrði eru. En tiltölulega 
nýlega fundust enn aðrir birtunæmir skynnemar í sjónunni (ipRGC; enska intrinsically 
photosensitive retinal ganglion cells). Rannsóknir sýna að þessir skynnemar eru sérstak-
lega næmir fyrir bláu ljósi (nálægt 480 nm) en ljósstyrkur hefur líka áhrif. Frá þessum 
skynnemum fara boðin beint til dægurklukkunnar og þaðan áfram til heilaköngulsins 
(enska: pineal gland), þar sem hormónið melatónín er framleitt. Það er einungis í myrkri 
sem melatóníni er seytt út í blóð og berst til allra frumna líkamans með þau skilaboð að 
nótt ríki. Við þurfum því skýr merki um sólarupprás, en ekki síður sólarlag (eins konar 
AF/Á merki). Önnur veikari merki eru líka notuð til að stilla dægurklukkuna, svo sem 
umhverfishljóð, reglulegur tímarammi sem miðast við staðarklukkuna, til dæmis fastur 
fótaferðartími (oftast með aðstoð vekjaraklukkunnar), matmálstímar, útvarpsdagskrá o.fl.

Rannsóknir benda til þess 
að konur eigi erfiðara með að 
venjast vaktavinnu og finni 
frekar fyrir svefntruflunum 

og þreytu en karlar. Ein nefnd 
skýring á þessum mun á milli 
kynja er hlutverk kynjanna í 
nútímasamfélagi þar sem það 

er oftar í verkahring kvenna að 
sinna heimili og börnum.
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Sólarklukkan: Dagsbirta er skynjuð og 
upplýsingum um hvenær nótt og dagur ríkir 
miðlað til innra umhverfis líkamans.

Staðarklukka: Hún er reglulegur tíma- 
rammi sem við setjum um daglega hegðun 
okkar, umhverfishljóð o.fl.

Svefn er háður stillingu dægurklukkunnar. 
Þegar best lætur ganga þessar þrjár klukkur 
saman í takt. En ef staðarklukku er til dæmis 
flýtt miðað við sólarklukku, aukast líkur á því 
að dægurklukkunni seinki!

Áhrif vaktavinnu
Vaktavinna, sem er veruleiki margra sjúkra-

liða, getur haft margvíslegar afleiðingar á 
heilsu þeirra og lífsgæði bæði til skemmri og 
lengri tíma.

Rannsóknir benda til að vaktavinna geti með 
tímanum stuðlað að þunglyndi, streitu og kvíða 
og þá eru marktæk tengsl milli vaktavinnu 
og langvinnrar vitsmunalegrar skerðingar. 
Sjúkdómar í meltingarfærum, hjarta- og 
æðasjúkdómar, efnaskiptasjúkdómar, frjó-
semisvandamál, ofþyngd og auknar líkur á 
áfengisdrykkju ásamt misnotkun svefnlyfja 
og róandi lyfja, eru allt þekktir áhættuþættir 
vaktavinnunnar. Þá eru vísbendingar um að 
vaktavinnufólk sé í meiri hættu en aðrir að fá 
ákveðnar tegundir krabbameina.

Rannsóknir benda til þess að konur eigi 
erfiðara með að venjast vaktavinnu og finni 
frekar fyrir svefntruflunum og þreytu en 
karlar. Ein nefnd skýring á þessum mun á 
milli kynja er hlutverk kynjanna í nútíma-
samfélagi þar sem það er oftar í verkahring 
kvenna að sinna heimili og börnum. Tíðir, 
tíðarhringurinn, meðganga, brjóstagjöf og svo 
breytingaskeiðið hafa einnig áhrif á svefngæði 
kvenna. 

Persónuleiki virðist hafa áhrif á þol einstak-
lings gagnvart vaktavinnu því svokallaðar 
B-týpa sem eru sveigjanlegir, afslappaðir, 
lítið taugaveiklaðir einstaklingar með sterka 
innri stjórnhvöt, virðast búa yfir meira þoli 
gagnvart vaktavinnu. Aldur einstaklinga 
virðist einnig hafa áhrif en rannsóknir gefa til 
kynna að vaktavinna verði erfiðari fyrir fólk 
með hækkandi aldri.

Hormón myrkursins!
Melatónín er hormón sem myndast í heilakönglinum sem er fyrir miðju 

heilans. Melatónín á þátt í að stilla hina eðlislægu klukku okkar og stuðlar að 
því að okkur syfjar jafnan á kvöldin og við erum vel vakandi á daginn. 

Heilaköngullinn byrjar að seyta melatóníni (láta það frá sér) þegar myrkt er 
orðið og hámarksseyti er um miðja nótt, þ.e. kl. 02 - 04. Þegar birta tekur dregur 
úr seyti melatóníns.

Tvíblind víxlrannsókn leiddi í ljós að þegar sex heilbrigðir sjálfboðaliðar tóku 
0,3 til 1 millígramm af melatóníni einum til tveimur klukkutímum áður en þeir 
tóku venjulega á sig náðir voru þeir fljótari að sofna, þeir náðu dýpri svefni  fyrr 
og einnig kviksvefni (REM-svefni). Efnið hafði þau áhrif að þeir voru sofnaðir 
að meðaltali fjórtán mínútum fyrr en áður, það er að segja þegar þeir fengu 
ekkert melatónín. Þeim fannst þeir ennfremur sofa betur og tíminn, sem þeir 
lágu andvaka yfir nóttina eftir að þeir sofnuðu fyrst, styttist um tuttugu og fjórar 
mínútur. Konur sem æskja þess að verða þungaðar ættu að sneiða hjá melatóníni, 
þar sem það getur verkað sem getnaðarvörn í stórum skömmtum.

Tvíblind rannsókn merkir að hvorki þátttakendur í rannsókninni né rannsak-
endur vita hverjir í hópi þátttakendanna fá lyfið og hverjir lyfleysuna, og það 
dregur úr líkum á skekkjum í niðurstöðum. Í víxlrannsókn taka þátttakendur 
á víxl lyf og lyfleysu, en þeir vita aldrei hvort þeir taka hverju sinni. Í flestum 
tilvikum dregur þessi tilhögun úr skekkju í niðurstöðum. Þær rannsóknir takast 
jafnan best þar sem þátttakendur eru ámóta vel á sig komnir að líkamlegri og 
andlegri heilsu.

Melatónín hlýtur að vera mjög breytilegt yfir sólarhringinn og líka milli árstíða?
Já – dægursveiflur eru í melatónín, það mælist í litlum styrk yfir daginn, en þegar 

rökkvar, eykst losun melatóníns úr heilaköngli í blóðið. Um miðbik nætur hefur 
styrkurinn margfaldast en undir morguninn fellur melatónín styrkurinn á nýjan 
leik. Rannsóknir á mönnum hafa sýnt að á veturna hækkar melatónín fyrr á kvöldin 
og er lengur í blóðinu – og endurspeglar þannig styttri daga. En nútímaraflýsing 
hefur afgerandi áhrif líka: á kvöldin seinkar hún melatónínaukningunni í blóði og á 
morgnana dregur hún úr melatónínstyrk. Díóðuljós (LED-perur) auka enn áhrifin 
miðað við fyrri lýsingu með glóperum, þar sem bláar ljósbylgjur eru öflugar í þeim.

Rannsóknir á mönnum hafa sýnt að á veturna hækkar melatónín fyrr á kvöldin 
og er lengur í blóðinu – og endurspeglar þannig styttri daga. En nútímaraflýsing 
hefur afgerandi áhrif líka: Á kvöldin seinkar hún melatónínaukningunni í blóði og 
á morgnana dregur hún úr melatónínstyrk. Díóðuljós (LED-perur) auka enn áhrifin 
miðað við fyrri lýsingu með glóperum, þar sem bláar ljósbylgjur eru öflugar í þeim.

Melatonin 
 - hormón myrkursins! 

*Seytt út í blóð og heila- og mænuvökva. 
*Tengist viðtökum víða 

     (undirstúku heila, heiladingull, sjóna, 
augans, æðum o.fl.). 

 *Áhrif á boðkerfi frumunnar 

      (calmodulinkerfi). 
–  fínstilling/samhæfing	lífklukkunnar	í	undirstúku	
– þroskun	æxlunarfæra,	fengitími	o.fl.	
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Nýleg sænsk rannsókn varðandi stuðning 
við nýliða í vaktavinnu sýnir að það er 
nauðsynlegt að styðja vel við þá sem eru að 
hefja vaktavinnu, með námi/kynningu á 
fyrirbyggjandi aðferðum til að koma í veg 
fyrir langvarandi veikindi og svefnvandamál 
og að fólk hætti fljótlega í vaktavinnu. Gæti 
einnig komið í veg fyrir kulnun. En þessi 
námskeið þyrftu að vera endurtekin reglu-
lega yfir lengri tíma þar sem vaktavinnufólk 
virðist gleyma að hugsa um sjálft sig og fer 
jafnvel í að brjóta á sér sjálft þegar möguleiki 
er á t.d. í vali á vöktum.

Hvað er til ráða?
• Fræða starfsmenn um áhrif vaktavinnu 

til að gera einstaklingum kleift að fyrir-
byggja og/eða milda þessi áhrif.

• Koma í veg fyrir eða fækka sem kostur 
er vöktum sem sífellt eyðileggja eðlilegan 
svefntíma, þ.e. svefn á eðlilegum tíma 
sólarhrings.

• Breyta um vinnutíma með klukkunni, 
en ekki á móti henni, ef um til dæmis 
þrískiptar vaktir er að ræða: Morgun-, 
kvöld- og næturvakt.   

• Hafa sem mesta reglu á vaktabreytingum 
og skipulagi.

• Fræða starfsmenn um svefn og svefn-
heilsufræði, þannig að þeir geti tryggt 
sér sem bestan svefn þegar þeir þurfa að 
sofa.

• Tryggja nægilega langa og góða hvíld og 
frí á milli vakta, þannig að ekki hlaðist 
upp þreyta og syfja (koma í veg fyrir 
aukavinnu sem kemur niður á hvíld).

• Vanda sem mest til lýsingar á vinnu-
stað þar sem unnið er á nóttunni, þar 
sem vitað er að framleiðsla melatóníns 
stöðvast af birtu. Þannig má stuðla að því 
að starfsmaðurinn verði betur vakandi 
þegar hann þarf á því að halda.

• Leggja sig stuttan tíma fyrir næturvakt.

Umhverfisáhrif og birta
Það er mikilvægt að huga að umhverfinu 

á vaktinni og getur bjart ljós, mikil loftgæði 
og hressing að nóttu til aukið svörun og 
heilastarfsemi.

Notkun dagljósalampa á næturvaktinni, að 
hafa dökk sólgleraugu á leið heim úr vinnu 
til að forðast dagsbirtu og sofa í myrkvuðu 
herbergi geta komið að gagni í þeim tilgangi 
að færa dægurklukkuna til og bæta þannig 
svefn.

Næring skiptir miklu máli fyrir vaktavinnu-
fólk, en mælt er með staðgóðri næringarríkri 
máltíð áður en vakt hefst, léttri máltíð þegar 
vaktin er hálfnuð og loks auðmeltanlegri léttri 

máltíð áður en starfsmaðurinn leggur sig eftir 
vaktina, finni hann þá til hungurs. Stórar og 
miklar máltíðir á seinni helmingi næturvaktar 
hafa slæm áhrif á svefn.

Niðurstöður rannsóknar benda til þess 
að hvíld eða blundur geri starfsmönnum 
auðveldara að halda virkni, geðslagi og 
árvekni í gegnum næturvaktina. Þá virtist 
blundur ekki hafa marktæk áhrif á svefn eftir 
vaktina.

Hvað þarf að gera?
• Taka tillit til þess að vaktavinna eða 

síbreytilegur vinnutími og næturvinna er 
erfiðara fyrir þá sem eru kvöldsvæfir og 
árrisulir.

• Taka tillit til þess að svefn og dægur-
sveifla breytist/styttist með hækkandi 
aldri og laga vinnufyrirkomulagið að 
þeim sem eiga orðið erfitt með skipt-
ingar, gefa þeim eldri tækifæri til að 
hætta vaktavinnu ef mögulegt er.

• Gefa starfsmönnum tækifæri til þess að 
leggja sig stuttan stund á vaktinni, ef 
tækifæri er til, þetta bætir líðan þeirra, 
kemur í veg fyrir óafvitandi syfju, eykur 
árvekni og bætir athygli.

• Hafa næturvaktir sem fæstar í einu í 
mesta lagi 2 til 4 á vaktatímabili.

• Forðast að kalla starfsmenn á útkallsvakt 
með skömmum fyrirvara því það brýtur 
upp taktinn og hefur verulega slæm áhrif.

• Fara sem sjaldnast á tilfallandi aukavaktir 
með stuttum fyrirvara.

• Muna að góður svefn er gulls ígildi!
• Stytta vinnuvikuna svo um munar hjá 

vaktavinnufólki.
„Pössum upp á það sem við eigum, það 

er undanþágan frá næturvöktum við 55 ára 
aldur. Berjumst fyrir styttingu vinnuvikunnar 
og þá sérstaklega hjá vaktavinnufólki,“ sagði 
Gunnar Örn í erindi sínu.

Fulltrúar BSRB á ráðstefnunni, frá vinstri: Dagný Pind Aradóttir, Bára Yngvarsdóttir, Unnar Örn 
Ólafsson og Gunnar Örn Gunnarsson.

Hvert er hlut-
verk RNA?

RNA er kjarnsýra sem hefur m.a. 
það hlutverk að taka þátt í viðhaldi og 
viðgerðum á því sem aflaga fer í frumum. 
Hvert er þá hlutverk RNA?

Það er reyndar margvíslegt. RNA er 
ómissandi fyrir starfsemi gena. Þegar 
gen eru virk eru tekin af þeim RNA afrit, 
svokallað mRNA, sem síðan eru notuð sem 
nokkurs konar mót við myndun prótína. Þá 
ákvarða hver þrjú kirni mRNA-sameindar 
stöðu einnar amínósýru í prótíni. Það eru 
þó ekki amínósýrurnar sjálfar sem raðast á 
RNA-mótið heldur eru þær fluttar þangað 
á litlum RNA-sameindum, svonefndum 
tRNA-sameindum, sem tengjast mótinu. 
Þetta gerist á frumulíffærum sem nefnd eru 
ríbósóm. Þar er amínósýrukeðja prótínanna 
smíðuð. Ríbósóm eru byggð úr prótínum 
og RNA. RNA kemur því víða við sögu 
þegar erfðaboðum er komið til skila. Ekki 
hafa þó öll hlutverk þess verið upp talin.
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Það að fara á dagvaktir strax á eftir kvöldvakt, án 11 klukkustunda hvíldartíma, hefur jafn slæm 
áhrif og næturvaktir, segir norskur prófessor.

Norskur prófessor í læknisfræði telur að vaktir þar sem starfsfólk fær innan við 11 klukku-
stunda hvíld á milli vakta séu jafn mikið álag og næturvaktir og vill að þær verði bannaðar.

Þetta kemur fram í umfjöllun í Fagbladet í Noregi, en prófessorinn hefur rannsakað sérstak-
lega áhrif vaktavinnu á svefn og skrifað um það bækur.

Þær vaktir sem læknirinn, Björn Bjorvatn, telur að séu jafn slæmar fyrir heilsu starfsfólks og 
næturvaktir kallast á ensku „quick returns“, en þá fær starfsmaðurinn minna en 11 tíma hvíld 
á milli vakta. Bjornvatn segir að allir svefnsérfræðingar leggist gegn slíkum vöktum sem séu þó 
algengar í Noregi, og þá venjulega þannig að starfsmaður á kvöldvakt fari strax daginn eftir á 
dagvakt og fái þá oft einungis níu tíma hvíld.

„Ef starfsmaðurinn þarf nokkurn tíma til að komast heim af vinnustað og svo á vinnustað 
að morgni, og notar einhvern tíma til að borða og ná sér niður eftir vaktina, þá gefst ekki nógu 
langur tími til að sofa,“ segir prófessorinn.

Rannsókn sem gerð var hjá háskólanum í Bergen í Noregi sýndi að sjúkraliðar sem gengu 
slíkar vaktir sváfu að meðaltali einungis í 5,6 klukkustundir á milli vaktanna. Til samanburðar 
kom í ljós að sjúkraliðar fengu að meðaltali 6,1 tíma svefn eftir næturvakt.

Einnig var meira um fjarveru vegna veikinda hjá þeim sem voru á morgunvakt eftir 
kvöldvakt.

Hægt að banna slíkar vaktir
Bjorvatn bendir einnig í viðtalinu á rannsókn sem sýndi að starfsmenn sem gengu slíkar 

„quick returns“ vaktir voru jafn svefnþurfi á næstu vakt og þeir sem höfðu unnið tvær nætur-
vakti í röð. Önnur rannsókn meðal norskra sjúkraliða sýndi samhengi á milli fjölda „quick 
returns“ vakta og ofþreytu einu ári síðar.

„Margar rannsóknir sýna að „quick returns“ vaktir eru jafn slæmar eða enn verri en nætur-
vaktir. Það er ekki hægt að banna næturvaktir, en ég held að það sé raunhæfara að banna 
„quick returns“ vaktir. Sannanir fyrir neikvæðu áhrifunum eru svo góðar að þarna ætti að taka 
til hendinni,“ segir Bjørn Bjorvatn.

Hann bendir á að þetta vinnufyrirkomulag sé ekki aðeins slæmt fyrir starfsmenn heldur líka 
fyrir stofnunina sem þeir vinni hjá. Þreytt starfsfólk afkasti minna í vinnunni, þeir hafi minna 
frumkvæði og geta þar að auki dregið úr öryggi á vinnustað bæði fyrir sig og aðra. Og vitnar 
þar í bandarískar rannsóknir.

Í nýrri bók um vaktavinnu og svefn sýnir Bjorvatn fram á að næturvaktir auki til langs tíma 
litið hættuna á að fá veikindi af ýmsu tagi. Starfsmenn sem séu á næturvöktum séu líklegri til 
að fá hjarta- og æðasjúkdóma og þróa yfirvigt og sykursýki. Eins séu til rannsóknir sem sýni 
samhengi á milli vaktavinnu og krabbameins, heilabilunar og sálrænna þjáninga. „Þeir eru 
sem betur fer fáir sem fá krabbamein vegna vaktavinnu, en þar er samhengi þótt það sé lítið,“ 
segir hann.

Sérfræðingur um vaktavinnu og heilsu:

Slæm áhrif ef
hvíld er of stutt

Góð ráð til að 
sofa betur

Bjørn Bjorvatn gefur eftirfarandi 
ráð til að bæta svefninn í bók sinni 
„Skiftarbeid og søvn“ (Vaktavinna 
og svefn).

Aðgerðir til að byggja upp þörf fyrir 
svefn:
• Hreyfa sig reglulega.
• Forðast að sofna að degi til, einkum 

síðustu sex tímana áður er farið er í 
rúmið. 

• Ekki liggja í rúminu lengur en þann 
tíma sem þú ætlar að sofa. Ef þú 
sofnar ekki þá fara á fætur og gera 
eitthvað annað.

Aðgerðir til að vernda hrynjanda 
sólarhringsins:
• Fara á fætur á nokkurn veginn sama 

tíma alla daga (Ekki mögulegt fyrir 
vaktavinnufólk).

• Vera að minnsta kosti hálfa klukku-
stund í dagsljósi hvern dag.

• Forðast sterkt ljós ef þú vaknar um 
nótt af svefni.

• Forðast miklar annir á kvöldin.
• Forðast kaffi eða aðra kaffein-drykki 

síðustu sex tíma fyrir svefn.
• Forðast nikótín fyrir svefn og þegar 

þú vaknar.
• Forðast áfengi sem svefnlyf.
• Forðast þjálfun síðustu þrjá tíma 

fyrir svefn.
• Forðast að leggjast til svefns svangur, 

og að borða þunga máltíð rétt fyrir 
svefn.

• Ekki nota svefnherbergi sem vinnu- 
herbergi.

• Ekki nota síma, snjalltölvu eða önnur 
slík tæki í rúminu.

• Mótaðu þér fastar reglur um svefn.
• Hafðu kyrrð og myrkur í svefnher- 

berginu.
• Ekki líta á klukkuna ef þú vaknar oft 

á nóttunni.
• Notaðu afslöppunaraðferðir.
• Ef þú hefur áhyggjur eða finnur fyrir 

miklu álagi skaltu nota hálftíma áður 
en þú ferð upp í rúm til að fara í 
gegnum vandamálin.

• Farðu í heitt bað fyrir svefninn.
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Sjúkraliðar sem tóku þátt í eins árs 
tilraunaverkefni Reykjavíkurborgar um 
styttingu vinnutímans eru mjög ánægðir 
með hvernig til tókst. 

Meðal þeirra stofnana sem tóku þátt í 
tilraunaverkefninu var Þjónustumiðstöð 
Laugardals og Háaleitis.

Sjúkraliðinn ræddi við tvo sjúkraliða sem 
vinna þar við heimahjúkrun um reynsluna af 
þessu verkefni. María Vilbergsdóttir útskrif-
aðist sem sjúkraliði fyrir sex árum og hóf þá 
störf við heimahjúkrun. Huldrún Þorsteins-
dóttir útskrifaðist fyrir tíu árum; hún hefur 
unnið við heimahjúkrun síðustu fimm árin.

Þrír tímar á viku
Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis 

er fjölmennur vinnustaður. Þar vinna þrjátíu 
sjúkraliðar og margir hjúkrunarfræðingar, 
og eins starfa þar margir við heimaþjónustu 
borgarinnar. Sumir starfsmenn voru í upphafi 
með efasemdir um að styttingin mynda ganga 
upp í raun, en langflestir í heimahjúkruninni 
voru sammála um það í lokin að tilraunin 
hefði tekist afar vel.

„Já, það var almenn ánægja á okkar vinnu-
stað með þessa tilraun,“ segja sjúkraliðarnir. 
„Styttingin var þrjár klukkustundir á viku 
og það var misjafnt hvernig þeim tíma var 
skipt niður. Við getum nefnt sem dæmi að 
sumir vildu fá eins tíma styttingu þrjá daga 
vikunnar, það er fara heim klukkan þrjú í 
staðinn fyrir klukkan fjögur, en aðrir vildu 
fara heim klukkan eitt einn dag í viku.“

Starfsfólki heimahjúkrunar í þjónustumið-
stöðinni er skipt niður í þrjú teymi. María og 
Huldrún eru í sama tólf manna teyminu.

„Teymið okkar hafði skema yfir verkefni 
vikunnar og á fundi komu fram óskir hvers 
og eins. Við komum okkur saman um hvernig 
styttingin yrði framkvæmd út vikuna þannig 
að lágmarksmönnun væri tryggð allan 
tímann. Útfærslan var því mismunandi frá 
einni viku til annarrar; stundum tók maður 
þrjá tíma en stundum einn klukkutíma í þrjá 
daga allt eftir aðstæðum hverju sinni. Þetta 
var mjög frjálst og þægilegt í framkvæmd hjá 

okkur og við reyndum að nýta okkur þennan 
aukatíma mjög vel, meðal annars til að draga 
úr árekstrum á milli einkalífs og vinnu.“

Stytting eftir hádegi
Vinnutíminn í heimahjúkrun er frá 8 að 

morgni til 4 á daginn. Styttingin kom alltaf til 
framkvæmda eftir hádegi, enda er þá minna 
álag á starfsfólk í heimahjúkruninni en fyrri 
hluta dagsins, en það var ekki gerlegt að 
stytta vinnutímann á mesta álagstímanum.

- Var aldrei erfitt að ljúka verkefnum dagsins 
vegna styttri vinnutíma?

„Nei, það gekk mjög vel enda mjög góð 
samvinna á vinnustaðnum,“ svara sjúkra-
liðarnir. „Þetta var eiginlega verkefni sem 
kostaði engan neitt því styttingin kom ekki 
niður á þjónustunni og við vorum glaðari 
og kraftmeiri í vinnunni. Það kom að vísu 
fyrir að við gátum ekki stytt vinnutímann 
eina vikuna vegna veikinda starfsmanna eða 
atvika sem komu óvænt upp og gerðu það að 
verkum að við urðum að vinna lengur. Við 

sættum okkur vel við að styttingin þá vikuna 
félli niður, enda voru slíkir fyrirvarar gerðir 
við upphaf verkefnisins.“

Ekki borga fyrir styttingu 
Sjúkraliðarnir telja að allir hafi grætt á 

þessari tilraun og því sé það allra hagur að 
halda áfram að stytta vinnutímann með 
þessum hætti. En þær vilja ekki gefa eftir 
launahækkanir eða fórna öðrum réttindum 
fyrir þessa styttingu.

„Það væri æðislegt að stytta vinnuvikuna, 
en það má ekki vera á kostnað launanna sem 
eru of lág,“ segja sjúkraliðarnir. „Við viljum 
ekki að svona stytting komi í staðinn fyrir 
nauðsynlegar launahækkanir því þá erum við 
að borga fyrir styttinguna.“

María og Huldrún segjast líka efast um 
að sú góða stemming og liðlegheit sem 
einkenndi tilraunaverkefnið myndi halda sér 
ef styttingin kæmi inn í kjarasamninga vegna 
afsláttar á öðrum kjörum og/eða réttindum.

„Þetta ætti fyrst og fremst að vera gulrót 
og þá með því að leyfa hverjum vinnustað 
að útfæra þessa styttingu fyrir sig,“ segja 
sjúkraliðarnir. „Það væri ein leið til að halda 
starfsfólkinu lengur í starfi og draga úr veik-
indum og kulnun, og það myndi enginn tapa 
á því.“

V I N N U T Í M I N N

María Vilbergsdóttir og Huldrún Þorsteinsdóttir sjúkraliðar í heimahjúkrun í Reykjavík.

„Við viljum ekki að svona 
stytting komi í staðinn fyrir 

nauðsynlegar launahækkanir“

Reynslan af styttingu vinnuvikunnar

Almenn ánægja
hjá heimahjúkrun
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Samþykkt Trúnaðarmannaráðs sjúkraliða

Kvenfjandsamleg vinnulöggjöf
„Trúnaðarmannaráð Sjúkraliðafélags 

Íslands styður forystusveit BSRB í barátt-
unni fyrir styttri vinnuviku og treystir 
því að ekkert verði gefið eftir í komandi 
samningum,“ segir í ályktun um styttingu 
vinnuvikunnar sem samþykkt var samhljóða 
á fundi Trúnaðarmannaráðs Sjúkraliða- 
félags Íslands þann 10. október síðastliðinn.

Í ályktuninni segir ennfremur:
„Sjúkraliðar þekkja afleiðingar af löngum 

vinnutíma, krefjandi vaktavinnu, miklu 
vinnuálagi og skertri hvíld, sem geta verið 
óafturkræfar og haft slæm áhrif á heilsufar og 
fjölskyldulíf.

Meginmarkmið með að stytta vinnutíma 
snýr að bættum starfsskilyrðum, þannig að 
sjúkraliðum sé gert kleift að vinna fullt starf, 
án þess að gjalda fyrir það með minnkandi 
starfsþreki og skertu fjölskyldulífi.

Trúnaðarmannaráðið krefst þess að 

opinberir vinnuveitendur fylgi eftir vel 
heppnuðum tilraunarverkefnum, þar sem 
vinnuvikan var stytt og öll skiluðu þau 
jákvæðum árangri, aukinni starfsánægju 
og betri heilsu.

Vinnutímalöggjöfin er í engu samræmi við 
núverandi samfélagsgerð og nú er lag til að 
breyta hálfrar aldar úreltri, kvenfjandsamlegri 
vinnulöggjöf til samræmis við þarfir vinnu-
markaðarins og samfélagsins.“

Nýir tímar kalla á 
breytingu vinnutímans

Jóna Jóhanna Sveinsdóttir, sjúkraliði.

„Við vorum öll sammála um að stytting vinnuvikunnar bætti starfsánægjuna og allir voru 
tilbúnir að leggja meira á sig,“ segir Jóna Jóhanna Sveinsdóttir, sjúkraliði, um tilraunaverkefni 
um styttingu vinnuvikunnar sem hún tók þátt í.

„Ég tók þátt í tilraunaverkefni Reykjavíkurborgar um styttingu vinnuvikunnar frá 1. 
febrúar 2018 til 31. júlí 2019, alls 18 mánuðir. Á þessum tíma var ég stjórnandi starfsstöðvar-
innar sem er vaktavinnustaður með starfsfólk í mismunandi starfshlutfalli,“ segir hún.

„Það sem skipti máli var að starfsfólkið tók þátt í öllu breytingarferlinu, hvernig styttingin 
var útfærð og hvernig vinnan var skipulögð með það markmið að skerða ekki þjónustuna. 
Við styttum vinnuvikuna um 3 klukkustundir á viku hjá þeim sem voru í fullu starfi og hlut-
fallslega minna hjá hinum. Sem stjórnandi sá ég að tímastjórnun starfsfólksins varð betri, 
samvinnan jókst og afköstin urðu meiri. Þá varð engin aukakostnaður vegna þessa verkefnis.

Við vorum öll sammála um að stytting vinnuvikunnar bætti starfsánægjuna og allir voru 
tilbúnir að leggja meira á sig. Með styttri vinnuviku eyddum við meiri tíma með fjölskyldunni 
og höfðum meiri tíma fyrir heilsurækt og áhugamál. Það mátti greina breytt viðhorf, aukin 
áhersla á lífsgæði í stað þess að líta á vinnu sem dyggð. Nýir tímar kalla einfaldlega á breytingu 
vinnutímans,“ segir Jóna Jóhanna.

Trúnaðarmenn sjúkraliða samþykktu ályktunina einróma.
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„Það var áberandi hversu mikið 
álag fólk upplifði í hinu daglega lífi 
og mörg töluðu um langvarandi álag í 
tengslum við samræmingu fjölskyldu 
og atvinnu. Þátttakendur færðu streitu 
ekki alltaf í orð en töluðu um sífellt 
samviskubit, togstreitu um forgangs-
röðun og vondar tilfinningar sem 
fylgdu þeirri upplifun að vera ekki að 
gera hluti nógu vel, til dæmis að ná 
ekki að sinna fjölskyldunni sem skyldi 
vegna álags í vinnunni og öfugt, að álag 
heima fyrir kæmi í veg fyrir að þau 
gætu sinnt vinnu sinni sem skyldi,“ 
segir í niðurstöðum rannsóknar sem 
Andrea Hjálmsdóttir lektor við Háskól-
ann á Akureyri og Marta Einarsdóttir 
sérfræðingur við Rannsóknamiðstöð 
Háskólans á Akureyri gerðu og birtu 
í „Íslenska þjóðfélaginu“ sem Félags-
fræðingafélag Íslands gefur út.

Ritgerð þeirra heitir „Mér finnst ég 
stundum eins og hamstur í hjóli“: Streita 
í daglegu lífi fjölskyldufólks á Íslandi,“ hér 
er ítarlega vitnað í niðurstöðurnar.

Meginmarkmið rannsóknarinnar var 
að skoða með eigindlegum aðferðum 
hvort fjölskyldufólk upplifir streitu í hinu 
daglega lífi við samræmingu fjölskyldu 
og atvinnulífs og hvort munur sé á 
reynslu karla og kvenna hvað það varðar.

„Hátt í áratug hefur Ísland trónað á 
toppi lista Alþjóðaefnahagsráðsins sem 
mælir jafnrétti kynjanna hvað varðar 
efnahag, pólitíska stöðu, menntun og 
heilbrigði. Ljóst má vera að góður árangur 
hefur náðst þegar kemur að kynjajafnrétti 
á ákveðnum sviðum samfélagsins. Á sama 
tíma koma tíðari fréttir af aukinni streitu 
í daglegu lífi og aukinni tíðni kulnunar 
í starfi og streitutengdra sjúkdóma. 
Rannsóknir hér á landi benda til þess 
að þrátt fyrir mikla atvinnuþátttöku sé 
meira vinnuálag vegna barnauppeldis 

og heimilisstarfa á herðum kvenna en 
karla og óskir um styttri vinnuviku sem 
fram hafa komið í rannsóknum benda 
til þess að það sé ekki án vandkvæða að 
samræma fjölskyldu og atvinnu.

Tekin voru rýnihópaviðtöl á Akureyri 
og á höfuðborgarsvæðinu, við hópa karla 
og kvenna sem voru í parasamböndum 
og áttu börn. Í ljós kom að bæði karlar 
og konur töldu samræmingu vinnu og 
fjölskyldu töluvert púsl. Meðfram fullri 

vinnu fylgir því álag og streita að standast 
samfélagskröfur um hreint heimili og 
þátttöku í tómstundum og skólastarfi 
barna. Skýr ósk kom fram í hópunum um 
styttingu vinnuvikunnar til að minnka 
álag og auka lífsgæði,“ skrifa þær.

„Eilífðar áskorun“
Einn karlinn lýsti upplifun sinni af 

daglegu lífi fjölskyldunnar með þessum 
hætti:

„Já, mér finnst þetta alltaf bara svona 
eilífðar áskorun og hérna svona krefjandi 
verkefni, það er eins og maður sé sko 
oft og tíðum svona bara í langhlaupi án 
marklínu.“

Aðstæður þátttakenda voru vissu-
lega mismunandi og þau samsömuðu 
sig ekki öll við mikla streitu í daglegu 
lífi. Tvær konur, sem fannst samhæfing 
vinnu og heimilis bara ganga ágætlega, 

Ritgerðina má lesa í 
heild sinni í „Íslenska 

þjóðfélagið“ sem Félags-
fræðingafélag Íslands 

gefur út.

Andrea Hjálmsdóttir lektor við Háskólann á 
Akureyri.

Marta Einarsdóttir sérfræðingur við Rann-
sóknamiðstöð Háskólans á Akureyri.

Rannsókn á streitu í daglegu lífi fjölskyldufólks

„Stundum eins og 
hamstur í hjóli“
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tóku fram að þær hefðu minnkað við sig 
vinnu á meðan börnin voru lítil. Minnkað 
starfshlutfall var því lykillinn að ágætri 
samræmingu í þeirra tilfelli.  

Viðmælendur okkar áttu öll börn á leik- 
eða grunnskólaaldri og sum töluðu um 
tímann sem börnin væru á þessum aldri 
sem ákveðið tímabil álags og stanslausra 
hlaupa sem myndi ljúka þegar börnin 
yrðu eldri. Þá tæki við líf sem hægt væri 
að njóta, eins og einn karlinn sagði:

„Við hjónin við bara horfum á það, við 
erum bara í ákveðnum pakka núna svo 
stækka börnin og þú ferð allt í einu að hafa 
fullt af tíma í áhugamál.“ 

Í flestum rýnihópunum voru samræð-
urnar á þá leið að um álagstímabil væri 
að ræða sem þyrfti að komast í gegnum, 
frekar en að möguleiki væri á því að 
breyta þeim aðstæðum sem barnafjöl-
skyldum eru búnar á Íslandi. Hér má sjá 
lýsingu einnar konunnar á lífinu á meðan 
börnin þrjú voru á leikskólaaldri:

„Stundum hugsar maður bara, hvernig 
fór ég að þessu? En maður bara gerði það, 
maður einhvern veginn venst öllu.“

Kynjamunur
Með þeim fyrirvara að við ræddum 

einungis við þrjá hópa kvenna og karla, 
mátti greina kynjamun í því hvernig 
konur og karlar töluðu um álag í daglegu 
lífi. Almennt lýstu konurnar sem þátt 
tóku í rýnihópunum meiri upplifun af 
streitu en karlarnir og voru líklegri en 
þeir til að skilgreina hana út frá heimili 
og þörfum fjölskyldunnar, líkt og þessi 
kona:

„Með streituna þá finnst mér það bara 
koma einhvern veginn út í samviskubiti 
gagnvart öllu, ég er bara með samviskubit 
svo geðveikt gagnvart börnunum af því mér 
finnst ég ekki hafa nógan tíma fyrir þau.“

Segja má að karlarnir hafi frekar talað 
um álagspunkta tengda vinnunni en 
heimilinu:

,,Vinnan er mesti streituvaldurinn í 
samsetningu fjölskyldunnar, vinnan gefur 
þér peninginn þú veist. Skyldan í vinnunni 
er þannig að þú verður að vera að passa þig 
þar á kostnað fjölskyldunnar.“

Líkt og í eftirfarandi tilvitnun ræddu 
margar konur um vinnutengda streitu 
út frá öllu því sem biði þeirra heima eftir 
langan vinnudag:  

„Ég vinn mikið og finnst ég aldrei hafa 
svigrúm, það er alltaf eitthvað sem bíður 
mín, það er alltaf eitthvað sem ég er annað 
hvort að gleyma eða held ég sé að gleyma, 

eða verð að fara gera, ég var bara að koma úr 
vinnunni núna og ég á eftir að gera alveg 
fimmtán atriði [heima] í viðbót skilurðu.“

Streita vegna vinnu 
Það þarf kannski ekki að koma á óvart 

að þeir þátttakendur sem unnu langan 
vinnudag lýstu meiri streitu en þau sem 
unnu hlutastörf, sérstaklega þegar maki 
var einnig í fullu starfi. Hjá sumum voru 
engar breytingar í augsýn en nokkur 
höfðu markvisst unnið að því að ná betri 
tökum á álaginu, til dæmis með því að 
skipta um vinnu, minnka starfshlutfall 
eða skipuleggja daglegt líf og verkaskipt-
ingu með afgerandi hætti.

Óskin um styttri vinnuviku kom sterk-
lega fram í öllum rýnihópunum og var 
af flestum talin lausn á þeirri tilfinningu 
að vera á endalausum hlaupum og hafa 
samviskubit yfir að sinna hvorki vinnu 
né heimili sem skyldi. Þetta kemur fram 
í orðum þessa kvenkyns viðmælenda 
okkar:  

„Við vinnum bara of mikið, það þarf bara 
að stytta vinnuvikuna, það á enginn að 
vinna nema til tvö, í alvöru! Og þeir sem 
vinna til sex þeir eiga þá ekki að byrja að 
vinna fyrr en þá ellefu eða eitthvað.“ 

Þrátt fyrir að mörg ræddu kosti þess að 
geta tekið vinnuna með sér heim, þegar 
rætt var um sveigjanleika, þá töluðu bæði 
konur og karlar um hversu erfitt gæti 
verið að draga skýr skil á milli vinnu og 
einkalífs. Töluvert var fjallað um áreiti 
frá vinnunni og inn á heimilin, í kjölfar 
aukinnar tækni. Fyrirtæki útvega starfs-
fólki gjarnan síma og fartölvur og virðist 
það hafa leitt til þess að sífellt fleiri telja 
sig skuldbundna til að vera til taks þegar 
tölvupóstar eða símtöl berast utan vinnu-
tíma. Karlkyns viðmælandi lýsti þessu 
svona: 

„Einhvern veginn tek ég vinnuna með 
mér heim í huganum, maður er alltaf með 
símann að skoða einhver email, þannig að 
maður er alltaf í vinnunni svona óbeint, 
þetta er svo mikill stressfaktor. Ég held 
að [snjallsímar] séu mesti stressfaktorinn 
hjá mér, maður finnur það maður er bara 
orðinn svo háður þessu, fer út með hundinn 
og kíkir á þetta. Slæmt.“ 

Mörg sögðust vilja breyta þessu en það 
gengi illa þar sem síminn væri alltaf með 
í för. 

,,Í fyrra þá fórum ég og maðurinn minn 
í svona paraferð og ég var í símanum alla 
ferðina, að redda einhverju.“

Nokkur höfðu þó gripið til afgerandi 
aðgerða til að minnka áreitið frá vinnu og 
heim, líkt og einn karlinn lýsir hér:  

„Ég er með tvö netföng, ég er með tvo 
gemsa, annan sem vinnan skaffar mér og 
svo annan sem ég á bara og mitt númer. 
Þá get ég aðgreint, það er verið að bomba 

Tekin voru rýnihópa-
viðtöl á Akureyri og á 
höfuðborgarsvæðinu

Áreiti og streita í nútíma samfélagi.
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á mann allan daginn alltaf með áreitum, 
ég vil bara geta sagt heyrðu nei nú er ég 
bara búinn að loka á áreitið frá þessari átt 
[vinnan] og það er bara búið.“

Í öllum rýnihópunum var mikil umræða 
um þessa þætti en svo virtist sem karlkyns 
viðmælendur sem störfuðu í tæknigeir-
anum væru líklegastir til að vera búnir 
að grípa til aðgerða til að minnka flæði 
vinnunnar inn í einkalífið. Aðrir viðmæl-
endur kölluðu eftir skarpari skilaboðum 
um hversu aðgengileg þau ættu að vera 
þegar þau eru ekki stödd á vinnustaðnum. 
Slík umræða virtist almennt ekki hafa átt 
sér stað á vinnustöðum þátttakenda, sem 
olli því að þau upplifðu pressu um að vera 
sífellt til taks. Þetta hafði áhrif á heimilin og 
fjölskylduna alla og smitaðist jafnvel inn í 
sumarfrí fólks eins og hjá þessum karli:

„Síðasta vikan í sumarfríinu mínu er bara 
hálf partinn ónýt vegna þess að ég er eiginlega 
farinn að laumast í póstinn til þess að byrja 
aðeins að flokka, aðeins að grisja úr og svo er ég 
allt í einu svona pínku kominn inn í vinnuna 
aftur.“ 

Heimilisstörfin 
Í kvennahópunum var almennt meiri 

umræða um heimilisstörfin en í karlahóp-
unum og konurnar voru líklegri en 
karlarnir til þess að lýsa því að þau væru 
streituvaldur, eins og ein konan lýsir hér: 

„Það er togstreita varðandi hvenær 
maður þrífur heimilið og ekki kannski 
togstreita á milli okkar, heldur mín og 
vinnunnar og hans og vinnunnar og heim-
ilisins og hvenær á að gera það sem þarf að 
gera.“

Yfirleitt virtust bæði karlar og konur 
telja að verkaskiptingin á heimilinu væri 
nokkuð sanngjörn, þannig að sá aðili 
sem vann minna úti gerði meira á heim-
ilinu á móti. Nokkrar konur lýstu því að 
erfitt væri að fá karlana til að taka jafnan 
þátt í heimilishaldi og nokkrir karlanna 
sögðust gera mun minna á heimilinu 
en konan og þá yfirleitt í samhengi við 
mikla vinnu úti við. Tveir karlar sögðust 
þó sinna heimilisstörfum meira en konur 
þeirra þar sem þær unnu lengri vinnu-
daga eða höfðu minni sveigjanleika en 
þeir.  

Í einum kvennahópnum mynduðust 
langar og fjörugar umræður um verk-
stjórn kvenna á heimilinu. Því var lýst 
þannig að þó að verkaskipting á heimil-
inu væri nokkuð jöfn þyrftu konurnar að 
taka ábyrgð á því að hlutirnir gerðust og 
að það væri stressandi: 

„Mér finnst svolítið með þessa karla að 
þeir einhvern veginn bara ætlist til þess 
að við höfum dagbókina yfir allt sem á að 
gerast. Þeir bara þurfa verkstýringu. Ég 
er svona dálítið að prófa núna [að segja] 
,,bíddu, gerð þú þetta bara, pantaðu tíma 
fyrir barnið hjá lækni!““ 

Önnur átti mann sem hafði það hlutverk 
að elda einu sinni í viku:

,,Og ég er nýhætt að þurfa að segja 
honum: ,,Það er mánudagur hvað er í 
matinn?“

Þannig kom fram að þrátt fyrir að karlar 
taki meiri þátt í heimilisstörfum en áður sé 
enn litið þannig á konur beri ábyrgðina á 
þeim. Rætt var um að þetta tengdist þeim 
kröfum sem gerðar eru til kvenna, bæði af 
þeim sjálfum og af samfélaginu:

,,Ég held að við séum bara fastar í því 
að ætla vera ofurkonur og svo fær maður 
bara samviskubit ef að hlutirnir eru ekki að 
ganga eins og maður vill.“

Talað var um að karlarnir væru lausir við 
þetta samviskubit:

,,Hann er bara ekki með samviskubitið, 
það er munurinn að vera með typpi.“

Í takt við það sem konurnar segja hér að 
ofan töluðu karlarnir ekki eins mikið og þær 

um samviskubit gagnvart fjölskyldunni en 
nokkrir áttu konur sem báru meiri ábyrgð 
á heimilinu. 

Barnauppeldið  
Mikið var rætt um tómstundaiðkun 

barna sem streituvald. Talað var um að 
kröfur um tómstundir barna hefðu aukist 
mikið á undanförnum árum og þá einnig 
krafan um þátttöku foreldra, eins og 
áhorf á æfingar og kappleiki. Karlkyns 
viðmælandi okkar lýsti upplifun sinni 
svona: 

„Svo er að verða aukin pressa varðandi 
tómstundirnar, þetta skref frá leik-
skólaaldri upp í grunnskólaaldur, fleiri 
æfingar, lengri og svona krefjandi og 
meira skutl.“

Það vakti athygli okkar að foreldrar á 
Akureyri töluðu meira um álag vegna 
aksturs barna í tómstundir en foreldrar á 
höfuðborgarsvæðinu. Móðir á Akureyri 
lýsti skutlinu í tómstundir svona:  

„Á þriðjudögum og fimmtudögum þá 
bara er annað okkar komið heim úr vinnu og 
byrjað að skutla, maður fer upp í bílinn hálf 
þrjú og maður kemur ekki úr honum aftur 
fyrr en upp úr sjö. Maður er ekki einu sinni 
að njóta nærverunnar við börnin, þetta er 
bara skutl, það er meira að segja þannig að 
sumar tómstundirnar eru á matmálstíma 
á kvöldin og svo er annað sem mér finnst 
mjög óþægilegt það eru þessar æfingar um 
helgar, þær gjörsamlega eyðileggja fjöl-
skyldulífið mitt eins og ég vil hafa það.“ 

„Það er eins og maður sé 
sko oft og tíðum svona 
bara í langhlaupi án 

marklínu“

Stundum er alltof mikið að gera. 
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Mörg þeirra sem við ræddum við 
á höfuðborgarsvæðinu höfðu mark-
visst beint börnum sínum í tómstundir 
sem hægt er að stunda í nágrenni við 
heimili þeirra eða hjá þeim félögum 
sem bjóða upp á akstur fyrir börnin. 
Hins vegar virtist foreldrum á Akureyri 
þykja bærinn það lítill að börn þeirra 
ættu að hafa kost á að velja á milli þeirra 
tómstunda sem væru í boði í bænum. Þó 
var greinilegt á þátttakendum að bærinn 
er nógu stór til að skutlið var mörgum 
íþyngjandi. Nokkuð var rætt um að mjög 
eftirsóknarvert væri fyrir fjölskyldur 
að sveitarfélög ynnu með markvissum 
hætti að því að samræma skólastarf og 
tómstundir. Þannig væri hægt að létta 
álagið á heimilum og ekki síst að stytta 
„vinnudag“ barnanna.

Eins og gefur að skilja skipti bæði fjöldi 
og aldur barna miklu máli þegar kom 
að samræmingu fjölskyldu og atvinnu-
lífs. Eftir því sem börnin voru fleiri lýstu 
foreldrarnir því sem meira púsli að láta 
daglegt líf fjölskyldunnar ganga smurt 
fyrir sig. Þetta átti ekki síst við þegar 
börnin voru á ólíkum skólastigum, þar 
sem starfsdagar og aðrar lokanir í skólum 
og leikskólum fóru oft ekki saman og 
þar sem erfitt gat verið að koma því 
heim og saman að keyra og sækja börn 
á tvo staði. Nokkrir viðmælendur lýstu 
því sem miklum létti að öll börnin 
væru komin á sama skólastig. Í öllum 
hópunum var minnst á auknar kröfur 
til foreldra í skólastarfi sem streituvald. 
Einn karlkyns þátttakandi lýsti upplifun 
sinni með eftirfarandi hætti:

„Það er togstreita kannski gagnvart 
íþróttum og foreldrastarfi í skólum, það er 
orðið alveg ótrúlega mikið… börnin leika 
sér saman allan daginn, í skólanum og svo 
eftir skóla. Svo vill skólinn að þau hittist 
á einhverju bingókvöldi eða gera óvissuferð 
og annað og það finnst mér svona streitu-
valdur í mínu persónulífi.“ 

Mörg töluðu um álag tengt heimanámi, 
líkt og þessi móðir: 

,,Mér finnst það rosalegt álag þetta 
heimanám barna ofan á allt annað.“

Rætt var um að þó að heimanám gæti 
verið góð samverustund og að gott væri 
fyrir foreldra að vita hvar börnin væru 
stödd í náminu, þá mætti ekki mikið út 
af bera til að það færi að valda togstreitu, 
sérstaklega á barnmörgum heimilum 
og þegar börnin ættu við einhverja 
námsörðugleika að stríða. Ein móðir lýsti 
upplifun sinni þegar kennari sagði henni 

á foreldrafundi að hún þyrfti að reikna 
tíu aukadæmi heima með barni sínu á 
dag:  

„Hvar í andskotanum á ég að koma því 
fyrir, það er ekkert svona mikið af aukarými 
fyrir stærðfræðikennslu. Já og svo fæ ég 
svo mikið samviskubit. Ég geri mitt besta 
og hugsa mjög vel um börnin mín, en þetta 
funkerar ekki alveg sko.“

Töluvert var rætt um aukið upplýs-
ingaflæði frá skólum og tekið dæmi um 
tölvupósta sem þjónuðu ekki öðrum 
tilgangi en að láta vita að barnið hefði 
mætt á réttum tíma. Einn faðirinn orðaði 
þetta þannig: 

„Svona af því að ég á 3 börn á grunn-
skólaaldri, og svona af því að maður er að 
tala um þetta áreiti og svona. Ég tók saman 
að í fyrra fengum við 848 tölvupósta frá 
skólanum, úr Mentor.“

Á meðan konur töluðu meira um álag 
tengt heimilisstörfum og karlar um álag 
tengt flæði vinnu inn á heimilið, töluðu 
bæði kynin á svipaðan hátt um álag tengt 
barnauppeldi. 

Þættir sem minnka streitu 
Það sem oftast var nefnt sem þáttur 

í að minnka álag í daglegu lífi var að 

annar aðilinn minnkaði við sig launaða 
vinnu til að geta betur sinnt börnum 
og heimili. Það var þó athyglisvert að í 
öllum tilfellum voru það konur sem voru 
í hlutastarfi og einnig voru það einungis 
karlar sem áttu maka sem voru í hluta-
starfi. Þó hafði maður einnar konunnar 
verið í hlutastarfi en var aftur kominn 
í fullt starf. Því var oft um hefðbundna 
verkaskiptingu á milli kynjanna að ræða, 
líkt og karlkyns viðmælandi lýsir hér:

„Verkaskiptingin hjá mér hefur verið 
þannig að ég hef verið svona fyrirvinnan og 
en hún verið meira í því hlutverki að sinna 
börnunum.“

Einhverjir viðmælenda sögðu að um 
einfalt reikningsdæmi væri að ræða þegar 
ákveðið væri hvort foreldrið minnkaði 
við sig vinnu. Einnig virtist vera minna 
svigrúm fyrir karla að lækka starfshlut-
fallið. Þó var alls ekki sjálfgefið að konur 
gætu verið í hlutastarfi þó þær vildu: 

„Ég var í minni vinnu áður, þá hætti 
ég klukkan tvö og það var bara allt annað, 
ég bara get ekki borið það saman að hætta 
klukkan tvö en það bara er ekki í boði í þeirri 
vinnu sem ég er í í dag.“

Viðmælendur sem höfðu minnkað við 
sig vinnu eða áttu maka sem höfðu gert 
slíkt lýstu því hversu mikið heillaskref 
það hefði verið fyrir fjölskylduna sem 
heild, auðveldað alla samhæfingu og 
minnkað streitu í fjölskyldulífinu. Eftir 
að hafa hlustað á konur sem voru í fullri 
vinnu lýsa álaginu í lífi sínu sagði ein 
konan: 

,,Vinnan er mesti 
streituvaldurinn í sam-

setningu fjölskyldunnar“
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„Ég held að það væri löngu búið að loka 
mig inni ef ég væri að vinna svona hryllilega 
mikið. Ég myndi bara fara yfir um. Ég er nú nógu 
stressuð fyrir, ég er búin að vinna klukkan tvö alla 
daga og þá er einhvern veginn svo mikið eftir af 
deginum og ég sæki yngsta [barnið] á leikskólann 
og ég get moppað og skúrað og sett í þvottavél og 
ég fer í Bónus.“

Eins og kemur fram í ofangreindri tilvitnun 
gjörnýttu konurnar oft þann tíma sem vantaði 
upp á fullt starfshlutfall í að versla og sinna 
heimilisstörfum til að þurfa ekki að nota helg-
arnar í þessa hluti á kostnað samverustunda 
með fjölskyldunni. Einnig töluðu þær um 
að skert starfshlutfall gæfi þeim ráðrúm til 
að gera hluti sem sumar konur í fullri vinnu 
töluðu um að sætu á hakanum, eins og að fara 
í klippingu og skreppa til læknis.  

Margir viðmælenda okkar nefndu mikil-
vægi sveigjanleika, bæði í eigin vinnu og 
hjá maka, þegar spurt var hvernig gengi að 
samhæfa vinnu og fjölskyldulíf. Líkt og þessi 
kona:

„Mér finnst þetta bara ganga mjög vel. En það 
kemur til af því að í minni vinnu er bara mjög 
mikill sveigjanleiki.“

Sveigjanleiki gerði fólki auðveldara fyrir 
að sinna á vinnutíma verkefnum tengdum 
börnum, svo sem að fara á viðburði í leik-
skólum og skólum og bregðast við þegar 
leikskólar lokuðu vegna starfsdaga. Þá 
kom fram að það kæmi sér afar vel að hafa 
möguleika á að vinna heima til dæmis þegar 
börn þyrftu að vera heima. 

Þá töluðu mörg um að gott skipulag 
hjálpaði til við að koma saman starfi og heim-
ilishaldi, líkt og hér kemur fram:

„Það vill til að ég er giftur konu sem að bæði 
hefur já ágætt svigrúm, er sem sagt ekki að vinna 
langt fram eftir degi en síðan líka að hún er skipu-
lögð eins og Þjóðverji.“

Þannig var hver vika skipulögð í þaula hjá 
sumum þátttakendum og hlutverk hvers og 
eins innan og utan heimilis sett í dagtal og 
það voru gjarnan konurnar sem héldu utan 
um það skipulag. 

Góð verkaskipting á heimilum var mörgum 
viðmælendum okkar mikilvæg til þess að 
daglegt líf fjölskyldunnar gengi sem best 
fyrir sig. Konurnar voru líklegri en karlarnir 
til að nefna þennan þátt sérstaklega. Einnig 
töluðu mörg, sérstaklega konurnar, um að 
hafa hætt eða dregið úr hlutum sem þau 
gerðu áður. Nokkrar kvennanna töluðu um 
,,lækkaðan skítaþröskuld“; að þær hefðu tekið 
þá ákvörðun að það væri í lagi þó stundum 
sæist drasl og ekki væri alltaf nýskúrað. Þá 
töluðu mörg um að þau létu eigin tómstundir 
sitja á hakanum sem og að ekki gæfist nægur 

tími til að hitta vini. Þetta virtist þó meira 
áberandi hjá konum en körlum. Talað var 
um að ekki gæfist nægur tími til að sinna 
foreldrum og ættingjum af eldri kynslóðinni, 
svo sem ömmum og öfum. Þá töluðu sum 
um að gefa sér ekki tíma til að stunda reglu-
bundna hreyfingu og konur töluðu um að 
komast ekki í klippingu og til læknis.

Bæði karlar og konur sögðu að til þess að 
hægt væri að uppfylla skyldur á vinnumark-
aði og gagnvart börnum létu gæðastundir 
með maka gjarnan undan og lýstu þau yfir 
áhyggjum sínum af því hvaða áhrif það 
myndi hafa á samband við makann til lengri 
tíma. Þessi tilvitnun í kvenkyns viðmælanda 
lýsir ágætlega þeim áhrifum sem sífellt álag 
hefur á daglegt líf og þó að hlegið hafi verið í 
hópnum er ekki laust við að undirtónninn sé 
alvarlegur:

,,Svo endar þetta með því að maður stundar ekki 
kynlíf, maður þrífur ekki, maður gerir bara ekki 
neitt!“ 

Það er ljóst að viðmælendur okkar af báðum 
kynjum fundu fyrir streitu við að samræma 
mismunandi kröfur hvað varðar atvinnu, 

heimili og börn. Þættir eins og auknar kröfur 
um þátttöku barna í tómstundastarfi og 
virka aðkomu foreldra þar að sköpuðu álag 
hjá mörgum þátttakendum. Svo virðist sem 
ábyrgð á heimilishaldi sé frekar á herðum 
kvenna en karla en að barnauppeldi sé deilt 
með jafnari hætti. 

Streita stór partur daglegs lífs
Þessari rannsókn var ætlað að bæta við 

þá þekkingu sem til var á því hvernig fjöl-
skyldum gengur að samræma fjölskyldu og 
atvinnulíf. Því skoðuðum við útivinnandi 
barnafólk, konur og karla, á Akureyri og 
á höfuðborgarsvæðinu og ljóst má vera af 
niðurstöðunum að það reynist mörgum 
erfitt að samræma þau ólíku hlutverk sem 
okkur eru ætluð í samfélagsgerðinni. Þetta 
átti sérstaklega við um konurnar sem frekar 
lýstu upplifun af streitu við samræmingu fjöl-
skyldu og atvinnu.

Það kom á óvart hvað streita var stór 
partur af daglegu lífi þátttakenda enda hefur 
ekki verið sýnt fram á það áður með svo 
afgerandi hætti. Þrátt fyrir að Ísland sé það 
land þar sem jafnrétti mælist mest, virtust 
streita í daglegu lífi og sífellt samviskubit 
vera gjald sem þátttakendur greiddu við að 
uppfylla þá ímynd sem við státum okkur af 
á alþjóðlegum vettvangi, segir í niðurstöðum 
rannsóknarinnar.

Það kom á óvart hvað 
streita var stór partur af 
daglegu lífi þátttakenda

Álagið verður stundum yfirþyrmandi.
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Gönguferð  til Andalúsíu á Spáni á 
vegum SLFÍ var farin 10. til 17. septem-
ber 2019. Tuttugu og þrír sjúkraliðar 
ásamt undirritaðri fóru í ferðina. 
Einstaklega samhentur og hress hópur.

Flogið var í beinu flugi til Malaga að 
morgni 10. september og heim frá Malaga 
17. september.

Fyrsti áfangastaður var bærinn Ronda, 
þar gistum við í fjórar nætur. Ronda er 
þekktur fyrir tilkomumikið bæjarstæði, 
kirkjur, arabísk böð og sögufrægan nauta-
atshring. Bærinn stendur á stórum klettum 
sem skornir eru í tvennt af miklu gili 
Guadielvin árinnar, El Tajo sem skiptir 
bænum í Márahlutann Giudad og kristna 
hlutann Mercadillo en hann var byggður 
eftir að kristnir menn tóku borgina árið 
1484. Gilið er brúað af glæsilegri brú sem 
nefnist  Puente Nuevo eða nýja brú sem er 
frá síðari hluta 18 aldar.

Flottar gönguferðir
Að morgni 11. september hófst fyrsta 

gangan af þremur frá hótelinu í Ronda. 
Gengið var milli hvítkalkaðra Máraþorpa 
undir öruggri leiðsögn innlendra leið-
sögumanna að jafnaði 11 til 12 kílómetra 
á dag. Hitinn var þolanlegur, 25 til 29 
gráður.

Að göngum loknum var snæddur 
þriggja rétta dýrindis matur sem var 
innifalinn í verðinu, ásamt hádegisverði 
sem ferðaskrifstofan bauð upp á alla 
göngudagana.

Á fimmta degi var ekið til Catiz sem 
er borg á suðvesturströnd Spánar, við 

Atlandshafið. Þar gistum við í þrjár 
nætur á lúxushóteli við ströndina. 
Farið var í tvær gönguferðir meðfram 
ströndinni í Catiz, einstaklega fallegt 
svæði.

Með bestu kveðju, Úlfheiður Kaðlín Ingvars-
dóttir sjúkraliði og leiðsögumaður

G Ö N G U F E R Ð I R  S J Ú K R A L I Ð A

Samhentur og hress 
hópur á Spáni

Í lok göngu umhverfis gilið í Ronda.

Hádegisverður í boði Salamöndru.Carlos leiðsögumaður var óþreytandi að fræða áhugasama sjúkraliða.
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Gengið við strendur Atlandshafsins í nágrenni Catiz.
Ekkert gefið eftir í göngu dagsins við strendur 
Catiz.

Fyrsti göngudagur í RondaFætur þerraðir eftir að hafa gengið í sjónum við 
strendur Catiz.

Hér nýtur hópurinn útsýnisins.Yndislegt að njóta í nágrenni Ronda.
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F É L A G S L Í F I Ð

Haustferðir Reykjavíkurdeildarinnar 
eru mér mjög minnisstæðar því okkur 
hefur tekist að fá 80-100 manns í þessar 
skemmtilegu ferðir sem hafa lukkast mjög 
vel, segir Jóhanna Traustadóttir fráfarandi 
formaður Reykjavíkurdeildar sjúkraliða 
um starf sitt sem formaður deildarinnar 
undanfarin ár.

Jóhanna tók við formennsku í Reykja-
víkurdeild sjúkraliða árið 2005 og ákvað 
að láta af því embætti á síðasta aðalfundi, 
en hún á áfram sæti í framkvæmdastjórn 
Sjúkraliðafélagsins. Tíðindamaður Sjúkra-
liðans hitti Jóhönnu að máli til að fara yfir 
farinn veg.  

Sjúkraliði á geðsviði
Hún er fyrst spurð um menntun sína og 

starf sem sjúkraliði.
„Árið 1989 lauk ég við nám í teikni-

tækni í Iðnskólanum í Hafnarfirði en þá 
var ég starfandi hjá Rafha við samsetn-
ingu á eldavélum,“ svarar Jóhanna. „Ég 
vann síðan á Hjúkrunarheimilinu Sólvangi 
í nokkur ár og líkaði það vel. Ég fór í 
Miðbæjarskólann (Námsflokkar Reykja-
víkur) sem bauð þá uppá undanfara fyrir 
sjúkraliðabraut, Guðrún Halldórsdóttir 
var skólastjóri Miðbæjarskólans. Ég tók 
það nám í rólegheitum með fullri vinnu á 
Sólvangi í framhaldi fór ég í kvöldskólann 
í Fjölbrautaskólann í Breiðholti, og útskrif-
aðist þaðan sem sjúkraliði í desember árið 
1995.

Á þessum árum fóru sjúkraliðanemar 
í tíu vikur á fjórar deildar sem var hluti 
af náminu. Ég hætti að vinna á Sólvangi 
í desember 1994 og tók í framhaldi af því 
síðustu 2 deildarnar í náminu á Landspít-
alanum. Ein þeirra og sú síðasta var 
fíknigeðdeild og mér líkaði vinnan þar svo 
vel að ég réði mig í vinnu sem sérhæfður 
starfsmaður á geðsviði Landspítalans 
vorið 1995, en í janúar 1996 er ég komin 
með starfsheitið sjúkraliði. Ég vann á 
næturvöktum á deild 13 á Kleppi sem 
var þá undir stjórn Maríu Einisdóttur, 

sem hefur verið síðustu ár starfandi sem 
framkvæmdastjóri geðsviðs Landspítala.  
Sú deild flutti árið 2001 frá Kleppi og 
niður á Hringbraut og breytist í 33c. Í dag 
er deildin í sameinigarferli við 33a (áður 
32a) og heitir núna móttökugeðdeild 33, 
deildarstjóri þar er Ína Rós Jóhannesdóttir 
hjúkrunarfræðingur. Ég hef því í reynd 
unnið á geðsviðinu alla tíð frá því ég var í 
starfsnáminu. Seinna fór ég í framhaldsnám 
í geðhjúkrun fyrir sjúkraliða og lauk því í 
desember árið 2012.

- Þér líkar þá vel að starfa á geðsviði?
„Já, mér finnst ég enn vera að gera 

eitthvað gagn í starfinu,“ svarar Jóhanna. 
„Ég hef að sjálfsögðu upplifað miklar 
breytingar á vinnuaðstöðu á geðsviðinu 
á þessum tíma. Þegar ég byrjaði var t.d 

ekkert varnarteymi til staðar á geðsviðinu 
þannig að allir starfsmenn hjálpuðust að 
þegar sjúklingar voru með læti, en núna er 
varnarteymi til staðar sem eykur verulega 
öryggi starfsmanna frá því sem áður var. 
Margar breytingar hafa einnig orðið til 
batnaðar í starfsemi deilda og á ég við t.d 
með tilkomu Bráðageðdeildar 32C sem 
tekur veikustu og órólegustu sjúklingana 
og eftir það eru stórar uppákomur sjald-
gæfar á öðrum deildum sem er mjög góð 
þróun. Tvær deildar hafa einnig verið 
teknar í gegn og lagaðar að nútíma þörfum 
og öryggi.“

- Fórstu strax að skipta þér af málefnum 
Sjúkraliðafélagsins?

„Þegar ég fór að vinna á Kleppi þá voru 
launin mín alltaf rangt reiknuð þannig að 
ég var stöðugt að gera athugasemdir við 
launadeildina,“ segir Jóhanna. „Þetta varð 
til þess að ég var strax kjörin trúnaðar-
maður á vinnustaðnum, og er það reyndar 
enn þótt ég hafi mörgum sinnum reynt að 
losna úr því embætti. Árið 2000 var ég fyrst 

Jóhanna Traustadóttir og Kristín Á. Guðmundsdóttir á 3L EXPO í Egilshöll.

„Mér finnst ég enn vera 
að gera eitthvað gagn  

í starfinu,“

Jóhanna Traustadóttir lætur af formennsku

Margs að minnast 
frá formannsárum
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kjörin í stjórn Reykjavíkurdeildarinnar, en 
þá var Jóhanna Garðarsdóttir formaður, 
og árið 2005 tók ég við sem formaður af 
Kristínu Ólafsdóttur. Ég var formaður 
uppstillingarnefndar í nokkur ár, sat eitt 
kjörtímabil í kjaramálanefnd og hef einnig 
tekið að mér önnur skammtíma verkefni 
fyrir félagið.

Ég tók m.a. að mér að sjá um og fylgja 
eftir framleiðslu á nýjum hátíðarfána 
fyrir Sjúkraliðafélagið eftir að Kristín Á. 
Guðmundsdóttir fráfarandi formaður 
óskaði eftir því.“ 

Margt minnisstætt
- Margt hefur borið á góma hjá deildinni 

á formannsárum þínum. Hvað er þér 
minnisstæðast?

„Fyrstu árin sem ég var formaður 
tók Sjúkraliðafélagið þátt í 3L EXPO 
sýningunni „Heilsa og vellíðan“ sem 
haldin var í Egilshöll. Þar vorum við með 
bás sem ég og stjórn SLFÍ hönnuðum í 
samvinnu við Guðjón Davíð hönnuð. Ég 
var fengin til að stýra vöktum og fá fólk til 
að vinna í básnum alla þrjá sýningardag-
ana. Þar vorum við í hvítum vinnuklæðum 
frá morgni til kvölds, kynntum félagið og 
sjúkraliðanámið og buðum upp á blóð-
sykurs- og blóðþrýstingsmælingar. Við 
mældum þarna rúmlega sex hundruð 
manns og það var oft biðröð við básinn 
okkar. Aðsóknin var svo mikil að við 
vorum fimm að vinna í básnum þegar mest 
var, en annars voru bara tveir sjúkraliðar á 
vakt. Það er mér ansi minnisstætt að hafa 
tekið þátt í þessu skemmtilega ævintýri.

Ég hef annað hvert ár sótt fagráðstefnu 
EPN, Evrópusambands sjúkraliða. Sú fyrsta 
sem ég tók þátt í var haldin í Færeyjum, en 
seinna var þessi ráðstefna meðal annars í 
Álasundi Noregi, Lúxemborg, Danmörku, 
Helsinki Finnlandi og svo líka á Íslandi.

Árið 2007 tókum við aðaltrúnaðarmenn á 
Landspítalanum þátt í „Viku hjúkrunar“ og 
vorum við þar með veggspjöld um sjúkra-
liðastarfið og sjúkraliðanámið.

Árið 2009 í tilefni af Evrópudegi sjúkra-
liða 26. nóvember var dagurinn tileinkaður 
hjúkrun og aðbúnaði geðfatlaðra, haldið 
var málþing í Gerðubergi það sem margir 
komu og fluttu erindi bæði þjónustuaðilar 
og notendur, þessi dagur heppnaðist mjög 
vel. 

20 ára afmæli Reykjavíkurdeildar var 
haldið 16. september 2011 og var þá blásið 
til afmælisferðar um Suðurnes og endaði 
dagurinn með hátíðarkvöldverði á veitinga-
staðnum Tveir vitar á Garðskaga, það fóru 
um 150 manns í ferðina. Á 25 ára afmælinu 

árið 2016 bauð Reykjavikurdeildin upp á 
afmæliskaffi á milli 15–18 í sal félagsins á 
Grensásvegi.

Haustferðir Reykjavíkurdeildarinnar eru  
mér minnisstæðar. Við fórum fyrstu ferðina 
í Þórsmörk árið 2014, en seinna í Kerlingar-
fjöll, á Snæfellsnes, um Suðurlandið, til 
Vestmannaeyja og svo aftur í Þórsmörk á 
þessu ári. Fyrst stóð Reykjavíkurdeildin  
ein að  haustferðinni. Sumar deildar hér í 
kring óskuðu eftir að fá að vera með þar 
sem þær voru búnar að reyna að skipu-
leggja slíkar ferðir, en urðu að hætta við 
vegna dræmrar þátttöku. Það varð til þess 
að í dag eru þetta orðnar 4–5 deildar sem 
koma að skipulaggningu ferðarinnar en 
að auki hafa sjúkraliðar frá deildunum 
á Norðurlandi einnig komið með, þetta 
eru Reykjavíkurdeild, Suðurlandsdeild, 

Suðurnesjadeild, Vesturlandsdeild og 
Vestmannaeyjadeild. Okkur hefur tekist 
að fá 80-100 manns í þessar skemmtilegu 
haustferðir, sem hafa tekist mjög vel og 
þátttakendur verið í skýjunum af ánægju. 
Þarna hafa stundum verið samdir söngvar 
um sjúkraliða og þeir gert mikla lukku 
einnig höfum við verið svo heppnar að hún 
Vallý (Valgerður Magnúsdóttir) sjúkraliði 
á Eirhömrum mætir yfirleitt og hefur þá 
gítarinn með sér og spilar undir og hvetur 
til fjöldasöngs og síðast mætti hún líka með 
textahefti.“

Reynt að efla félagslífið
„Við ákváðum að halda þorrablót og 

góugleði annað hvert ár eftir að við fórum 
að verða varar við að aðsóknin á blótið fór 
minnkandi og það hefur tekist vel. Síðustu 

F É L A G S L Í F I Ð

Vænar veitingar í 20 ára afmælisferð Reykjavíkurdeildar árið 2011.

Sjúkraliðar í haustferð í Vestmannaeyjum.
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Erla Bára Andrésdóttir formaður, Brimrún Vilbergs varaformaður, Hrafnhildur 
Hámundardóttir gjaldkeri, Björg M. Sigurgeirsdóttir ritari, Hrefna Gunnlaugsdóttir  
meðstjórnandi og endurskoðandi fulltrúi SLFÍ. Varamenn: Bjarnfríður Jóhannsdóttir 
fulltrúi SLRB, Ragnhildur Haraldsdóttir endurskoðandi, María Þórarinsdóttir fulltrúi 
SLFÍ, Guðrún Sigurðardóttir og Dagbjört Friðriksdóttir varamaður SLRB.

Aðalfundur Eftirlaunadeildar sjúkra- 
liða var haldinn 4. nóvember síðastliðinn. 
Í árskýrslu sem Erla Bára Andrésdóttir 
formaður flutti kom fram að núna eru 767 
félagar í deildinni.

Í skýrslunni kom einnig fram að alls 
voru haldnir 7 fundir á árinu; stjórn-
arfundir, vinnufundir, aðalfundur og 
jólafundur.

Á síðasta aðalfundi  komu 3 nýjar konur 
inn í stjórn deildarinnar; Brimrún Vilbergs  
varaformaður, María Þórarinsdóttir fulltrúi 
SLFÍ og Guðrún Magndís Sigurðardóttir 
varamaður. Úr stjórn gengu Þorbjörg 
Einarsdóttir og Þórdís Davíðsdóttir sem 
var gjaldkeri til margra ára. Þorbjörg var 
varaformaður deildarinnar í 14 ár og gerð 
að heiðursfélaga Eftirlaunadeildarinnar.

Endurkjörnar voru Erla Bára Andrés-
dóttir formaður, Björg M. Sigurgeirsdóttir 
ritari, Hrafnhildur Hámundardóttir gjald-
keri, Hrefna Gunnlaugsdóttir fulltrúi SLFÍ 
og Ragnhildur Haraldsdóttir endurskoð-
andi, Alda Særós Þórðardóttir fulltrúi SLRB, 
Bjarnfríður Jóhannsdóttir varafulltrúi SLRB 
og Sigríður Þórarinsdóttir varamaður.

Í sumar var farin ferð fyrir félaga 
Eftirlaunadeildar og tókst hún vel. 
Sjúkraliðafélagið býður okkur og borgar 
fyrir rútuna, um 70 sæti, og matinn.

Mig langar að taka fram að á síðasta 
jólafundi, 2018, var mjög slæm mæting. 

Það kostar heilmikið að hafa huggulegt 
með kaffinu og fá rithöfund til að lesa 
og svo höfum við happadrættisvinn-
inga og fleira, og þetta kostar allt mikið. 
Ég skora á ykkur að mæta vel á næsta 
jólakaffi sem verður haldið 5. desember 
klukkan 14.00. 

Að lokum vil ég þakka stjórninni fyrir 
virkilega gott samstarf, sagði Erla Bára.

Eftirlaunadeildin

Félagar eru núna 767

Stjórn eftirlaunadeildar

tvö árin hefur þurft að leggja í mikla vinnu 
við að smala og þar hefur Jakobína Rut 
Daníelsdóttir verið afskaplega mikilvæg, 
hún tók líka að sér að sjá um Fésbókarsíðu 
Reykjavíkurdeildar,“ segir Jóhanna.

„Við reyndum einnig að vera með 
gönguferðir um Reykjavíkursvæðið með 
leiðsögumanni, en þær féllu fljótlega niður 
vegna þátttökuleysis. Það kemur margt 
til, meðal annars að það er svo mikið álag 
í vinnunni að fólk hefur ekki orku til að 
mæta. Eins er margt í boði nú til dags og 
það kemur niður á félagsþátttöku fólks 
almennt, ekki bara sjúkraliða.

Eitt árið ákváðum við í Reykjavíkur-
deildinni að prófa að bjóða sjúkraliðum 
að koma frítt á förðunarnámskeið og 
auglýstum tvö kvöld sem enduðu í að við 
héldum átján, sem öll voru full, mikil ánægja 
var með þetta framtak hjá okkur meðal 
félagsmanna í deildinni.

Við höfum reynt að vera frjóar og prufa 
eitthvað nýtt til að efla félagsandann. 
Reykjavíkurdeildin hefur einnig verið með 
fjölskyldubingó á sumardaginn fyrsta og 
það hefur lukkast nokkuð vel. Við höldum 
alltaf upp á Litlu-Jólin og  höfum verið með 
opið hús á skrifstofu Sjúkraliðafélagsins 
einu sinni á ári þar sem sjúkraliðar geta 
komið og hitt forystu félagsins og starfs-
menn. Þá fórum við í fyrra af stað með 
Nemahóf fyrir sjúkraliðanema í FB og FÁ, 
en Lára María Valgerðardóttir sá um öll 
samskipti varðandi þann undirbúning. Við 
buðum nemunum í kaffispjall og þátttakan 
var mjög góð. 

Reykjavíkurdeildin hefur líka tekið að sér 
fyrir Sjúkraliðafélagið pökkun Vaktarbók-
arinnar í desember ár hvert, og nú síðast 
tókst okkur að ljúka því á einum degi. Ég 
kom einnig að undirbúningi á svæði sjúkra-
liða í Íslandsmóti verk- og iðngreina og 
skipuleggja vaktir sjúkraliða sem sáu um 
að kynna félagið á meðan sjúkraliðanemar 
úr skólunum kepptu. Reykjavíkurdeildin 
hefur séð um að skipuleggja þátttöku 
sjúkraliða í kröfugöngunni 1. maí, koma 
fána félagsins í gönguna og sjá til þess að 
þátttaka sjúkraliða sé áberandi. 

Þá  hef ég sem formaður Reykjavíkur-
deildar verið tengiliður við Eftirlaunadeild 
Sjúkraliðafélagsins og höfum við alltaf farið 
tvær á vegum deildarinnar í  sumarferðina 
hjá þeim sem farin er á hverju ári, og 
erum þeim innan handar í ferðinni. Það 
hefur alltaf verið mjög gaman að fara með 
Eftirlaunadeildinnni og hitta gamla vinnu-
félaga og trúnaðarmenn sjúkraliða,“ segir 
Jóhanna.

Erla Bára Andrésdóttir formaður Eftir-
launadeildar flytur skýrslu stjórnar.

Vel var mætt á aðalfund deildarinnar að þessu sinni.

F É L A G S L Í F I Ð S J Ú K R A L I Ð A D E I L D I R N A R
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Aðalfundur deildarinnar var haldinn 25. 
október 2019 í fundarsal HSS á 3 hæð og mættu 
23 sjúkraliðar á þann fund. Fundarstjóri var 
Matthildur Ólöf Guðmundsdóttir, fundar- 
ritari var Jóhanna Traustadóttir. Steinunn 
Bára Þorgilsdóttir fór í hlutverk formanns 
Viktoríu Magnúsdóttur í fjarvist hennar. 

Stjórnin á eftir að sitja eitt ár, en Gunn-
hildur Agnes Þórisdóttir, varaformaður, ætlar 
að ganga úr stjórn eftir árið. Ingibjörg Anna 
Bjarnadóttir, gjaldkeri, ætlar að klára árið og 
ganga síðan úr stjórn. 

Lögð var fram fjárhagsáætlun og hún 
samþykkt. Endurskoðendur reikninga eru 
Helga Kristín Guðmundsdóttir og Guðmunda 
Benediktsdóttir.

Fjörutíu ár frá stofnfundi
Eftir aðalfundardagskrá var haldið upp á 40 

ára afmæli Suðurnesjadeildar sem nú telur 136 
félagsmenn. Dagskrá hófst með því að Sanda B. 
Franks, formaður Sjúkraliðafélags Íslands, hélt 
hátíðarræðu í tilefni afmælisins. Fór hún meðal 
annars yfir vöxt deildarinnar, að deildin hefur 
barist fyrir því að stubbavaktir verði lagðar 
niður, hina árlegu jólagleði sem hefur tekist 
vel og hina sameiginlegu haustferð sem hefur 
verið vinsæl.

Að lokinni hátíðarræðu var boðið upp 
á smáréttaveislu frá Veisluþjónustu SoHo. 
Í lokin kom Jón Halldórsson frá KVAN 
með erindi um Liðsheild, bekkjarbrag og 
vinnustaðamenningu. Mikil ánægja var hjá 
fundarmönnum með erindi Jóns Halldórs.

Ævintýraleg ferð
Í skýrslu formanns, Viktoríu Magnúsdóttur, 

kom eftirfarandi fram:  
Á síðasta ári voru haldnir 5 stjórnarfundir 

og á fyrsta stjórnarfundi þann 31. janúar 2019, 
skipti stjórnin með sér verkum. Ákveðið 
var að Gunnhildur Agnes Þórisdóttir yrði 
varaformaður, Ingibjörg Anna Bjarna-
dóttir yrði áfram gjaldkeri, Matthildur Ólöf 
Guðmundsdóttir yrði áfram ritari, Íris Ósk 
Davíðsdóttir meðstjórnandi og Grazyna 
Wróblewska varamaður.  

Helstu verkefni þetta árið fyrir utan 

stjórnarfundi var að Viktoría Magnúsdóttir 
og Ingibjörg Anna Bjarnadóttir sátu árlegt 
fulltrúarþing SLFÍ. Að auki sat formaður tvo 
félagsstjórnarfundi, þriðja félagsstjórnarfund-
inn sat Matthildur Ólöf Guðmundsdóttir ritari. 

Einnig var formaður fulltrúi á 45. BSRB þingi, 
sem var mjög áhugavert og skemmtilegt.  

Haldin var árleg jólagleði og í þetta sinn 
var farið á jólahlaðborð á Library bistró/bar 
á Park Inn hóteli. Þar lék Tríóið Delízie undir 
borðhaldi ítölsk jólalög og jólatónlist frá öðrum 
löndum. Mjög góð mæting var á jólagleðina og 
skemmtun við okkur konunglega þetta kvöld.  

Farið var í hina árlegu haustferð 22. ágúst 
til Þórsmerkur sem var ævintýraleg og 
skemmtileg.

Sextán í sjúkraliðanámi
Formaður var í sambandi við trúnaðarmenn 

og fór yfir stöðuna með þeim. Næst á að skipta 
um trúnaðarmenn fyrir 30. september 2020 og 
eftir það annað hvert ár.

Evrópudagur sjúkraliða er haldinn 26. 
nóvember ár hvert og héldu sjúkraliðar upp á 
hann með því að hittast á Library Bistró/bar á 
Park Inn hóteli Reykjanesbæjar og fá sér kaffi 
og með því. Á árinu voru haldinn áhugaverð 
námskeið í samvinnu við Símenntun.  

Ása Einarsdóttir, kennari sjúkraliðabrautar 
í Fjölbrautaskóla Suðurnesja, var við útskrift 
sjúkraliða um áramót þar sem einn sjúkraliði 
útskrifaðist og veitti hún henni viðurkenningu 
og blóm. Ánægjulegt er að segja frá því að nú 
eru 16 nemendur sem stunda nám á sjúkraliða-
braut skólans.

Meðal gesta voru þessir stofnfélagar Suðurnesjadeildarinnar.

Sandra B. Franks formaður Sjúkraliðafé-
lagsins færði Ingibjörgu Önnu Bjarnadóttur 
gjaldkera blóm sem þakklæti fyrir störf fyrir 
deildina. 

Ársskýrsla Suðurnesjadeildar 2018–2019

Deildin fagnar 
fjörutíu ára afmæli

Stjórnin
Í stjórn Suðurnesjadeildar sjúkraliða eru 

Viktoría Magnúsdóttir formaður, Gunn-
hildur Agnes Þórisdóttir varaformaður, 
Ingibjörg Anna Bjarnadóttir, gjaldkeri, Matt-
hildur Ólöf Guðmundsdóttir, ritari, Íris Ósk 
Davíðsdóttir, meðstjórnandi, og Grazyna 
Wróblewska, varamaður.
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Um síðustu áramót voru 1059 sjúkraliðar í 
Reykjavíkurdeild sjúkraliða, segir í skýrslu 
um nýliðið starfsár sem Jóhanna Trausta-
dóttir fráfarandi formaður deildarinnar 
flutti á aðalfundi deildarinnar sem haldinn 
var 5. nóvember síðastliðinn.

Jóhanna lét af formennsku á aðalfundinum, 
en hún hefur verið formaður Reykjavíkur-
deildar frá árinu 2005. Eftirmaður hennar er 
Þórhildur Una Stefánsdóttir.

Í skýrslu sinni fór Jóhanna yfir helstu 
verkefni fráfarandi stjórnar á liðnu starfsári:

Stjórn Reykjavíkurdeildar byrjaði starfs-
árið 2018–2019 með því að funda og 
skipta með sér verkum og halda fund með 
viðburðarnefnd deildarinnar þar sem settar 
voru fram hugmyndir að viðburðadagskrá 
ársins. Á fyrsta stjórnarfundinum var farið 
yfir nýlokinn aðalfund og hvernig til tókst, 
en mjög léleg mæting var á fundinn enn eitt 
árið og velti stjórnin því fyrir sér hvað þyrfti 
til svo félagar myndu mæta því búið væri að 
prófa margt.

Uppstillingarnefnd deildarinnar kom með 
tillögu um fulltrúa í stjórn og nefndir deildar-
innar sem síðan var lögð fram á aðalfundinum 
og samþykkt.  Ný inn í stjórnina kom Lára 
María Valgerðardóttir í stað Eyglóar Héðins-
dóttur og  þakkar stjórnin henni fyrir gott 
samstarf. 

Gestir á aðalfundinum 2018 voru Sandra B. 
Franks formaður Sjúkraliðafélags Íslands og 
Sigga Kling skemmtikraftur og spákona.

Vaktabók og föndur
Á þessu starfsári hefur stjórn Reykjavíkur-

deildar fundað formlega 4 sinnum og haft 9 
fundi á netinu vegna mikilla anna hjá stjórn-
armönnum. Þrátt fyrir miklar annir þá voru 
haldnir nokkrir viðburði yfir starfsárið.

26. nóvember er Evrópudagur sjúkraliða. 
Að þessu sinni var deildin ekki með neina 
skipulagða dagskrá en hvatti sjúkraliða til að 
mæta með veitingar í vinnuna og bjóða vinnu-
félögum sínum upp á í tilefni dagsins. Margir 
sjúkraliðar á deildum og vinnustöðum gerðu 
þetta við mikla ánægju sinna vinnufélaga. 

5. desember hittust nokkrir sjúkraliðar úr 

deildinni og pökkuðu vaktabókinni og  gerðu 
klárt fyrir útsendingu, að þessu sinni var 
vinnan kláruð á einum degi.

6. desember voru haldin litlu jólin. Boðið 
var upp á föndurkvöld og sá Guðfinna 
Rósantsdóttir frá Föndurskólanum Óska-
stund um kennslu í að skreyta kerti og 
púða. Að loknu föndri var boðið upp á léttar 
veitingar, því miður var mætingin léleg og 
ekki mættu allir þeir sem höfðu skráð sig, en 
þeir sem mættu skemmtu sér vel.

20. desember mættu fulltrúar Reykja-
víkurdeildar við útskrift sjúkraliða. Að þessu 
sinni útskrifuðust 13 sjúkraliðar úr Fjöl-
brautaskólanum í Breiðholti en enginn úr 
Fjölbrautaskólanum við Ármúla.

Þorrablót og nemahóf
8. febrúar var haldið þorrablót og sá 

Bjössi greifi um veislustjórn og músíkina, 
en maturinn kom frá Skútunni í Hafnarfirði. 
Jakobína Rut á allan heiðurinn af því að blótið 
var haldið því hún lagði mikla vinnu í að 
hvetja fólk til að mæta og halda auglýsingu 
um viðburðinn lifandi á samfélagsmiðlum og 
þakka ég henni sérstakleg fyrir. Mikil vinna 
var einnig hjá stjórnar- og nefndarmönnum 
við að afla og sækja vinninga fyrir happa-
drættið sem var að vanda stórglæsilegt.

14.–16. mars hélt Verkiðn Íslandsmót iðn- 
og verkgreina og framhaldsskólakynningu 
í Laugardalshöll. SLFÍ ákvað að taka ekki 
þátt í keppninni í þetta sinn en vera samt 
á staðnum alla dagana með kynningar-
bás. Sjúkraliðafélagið leitaði til Jóhönnu 
Traustadóttur formanns Reykjavíkur-
deildar varðandi umsjón skipulags og vakta 
þeirra sjúkraliða sem tækju að sér að vera 
á staðnum og sjá um kynningu á félaginu. 
Jóhanna gat ekki orðið við því vegna leyfis 
en benti á Jakobínu Rut Daníelsdóttur sem 
tók þetta að sér og gerði það af mikilli 
reisn. Fjölbrautaskólin í Breiðholti kynnti 
sjúkraliðabrautina á sama stað og Sjúkra-
liðafélagið var með kynningarbás. Þarna 
komu um 7000 grunnskólanemendur 
úr efstu bekkjum og aðrir gestir. Öllum 
gestum var boðið upp á lífsmarkamælingu 
og kynningu á námi og starfi sjúkraliða og 
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Fjölmennt var í haustferð sjúkraliða í Þórsmörk 22. ágúst síðastliðinn.

Ríflega þúsund í 
Reykjavíkurdeild

Stjórn deildarinnar
Núverandi stjórn Reykjavíkurdeildar 

er þannig skipuð:
Formaður: Þórhildur Una Stefánsdóttir.
Meðstjórnendur: Jóna Jóhanna Sveins-

dóttir, Jakobína Rut Daníelsdóttir og 
Hulda Birna Frímannsdóttir.

Varamaður: Lára María Valgerðardóttir.
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allir fengu gjafapoka með smá glaðningi 
eftir spjallið. Töluvert mikil aðsókn var í 
básinn alla dagana og því nóg að gera hjá 
þeim sem stóðu vaktina.

28. mars var nýjung hjá deildinni en 
þá héldum við í fyrsta sinn nemahóf þar 
sem við buðum sjúkraliðanemum úr 
Fjölbrautaskólanum í Ármúla og Fjöl-
brautaskólanum í Breiðholti að koma 
á smá kynningu og spjalla og þiggja 
veitingar. Lára María Valgerðardóttir sá 
um skipulag og samskipti við skólana og 
þakka ég henni fyrir. Jóhanna Trausta-
dóttir formaður Reykjavíkurdeildar flutti 
smá samantekt á réttindum og fór yfir það 
sem þarf að passa. Ágætis mæting var og 
vorum við nokkuð ánægð með hve góð 
umræðan var og mikið spurt.

25. apríl, sumardaginn fyrsta, var 
haldið sumarbingó Reykjavíkurdeildar 
og kostaði bingóspjaldið 500 krónur. 
Sjúkraliðar voru hvattir til að koma með 
fjölskyldur sínar á þennan viðburð og 
njóta dagsins ásamt því að spila bingó. 
Glæsilegir vinningar voru í verðlaun, og 
boðið uppá að kaupa kaffi/safa og vöfflur 
með rjóma í hléi.

45 útskrifast á starfsárinu
Á baráttudegi verkalýðsins fyrsta maí 

mættu fulltrúar frá Reykjavíkurdeildinni 
í gönguna ásamt félögum sem búið var að 
biðja um að bera fána félagsins. Sjúkraliðar 
voru hvattir til að mæta í hvítu sjúkra-
liðapeysunum. Þó nokkur mæting var í 
gönguna að þessu sinni og veðrið frábært. 
Að loknum ræðuhöldum í miðbænum var 
farið í kaffi í BSRB húsinu.

7. maí var Fulltrúaþing Sjúkraliðafélags 
Íslands haldið og átti Reykjavíkurdeildin 
þar 12 fulltrúa sem tóku virkan þátt í 
störfum þingsins.

24. maí voru fulltrúar Reykjavíkur-
deildar viðstaddir útskrift 19 sjúkraliða 
frá Fjölbrautaskólanum í Ármúla. Þeim 
voru afhent blóm og Lykilinn ásamt 
heillaóskum frá Sjúkraliðafélagi Íslands.

28. maí voru fulltrúar Reykjavíkur-
deildar viðstaddir útskrift 13 sjúkraliða 
frá Fjölbrautaskólanum í Breiðholti, var 
þeim afhent blóm og Lykilinn ásamt 
heillaóskum frá Sjúkraliðafélags Íslands. 
Samtals hafa því útskrifast 45 sjúkraliðar 
á þessu starfsári á svæði deildarinnar.

Gaman er að segja frá því að frá 
því ég tók við formennsku í Reykja-
víkurdeildinni árið 2005 hafa um 800 
sjúkraliðar útskrifast frá skólunum hér á 
Reykjavíkursvæðinu.

Ferðalög
6. júní fóru Jóhanna Traustadóttir 

formaður Reykjavíkurdeildar og Jóna J. 
Sveinsdóttir gjaldkeri Reykjavíkurdeildar 
með í sumarferð Eftirlaunadeildar Sjúkra-
liðafélags Íslands. Að þessu sinni var 
farið á Akranes, Barna- og Hraunfossar 
skoðaðir og eins Deildartunguhver. 
Ferðin endaði svo með kvöldverði á 
Hótel Glym í Hvalfirði.

Um sumarið unnu Jóhanna formaður 
og Jóna gjaldkeri að undirbúningi, 
skipulagi og skráningu í haustferð sjúkra-
liða í ágúst. Nokkrir fundir voru haldnir 
á netinu með formönnum hinna lands-
hlutadeildana sem tóku þátt í ferðinni 
sem var farin 22. ágúst í Þórsmörk. 
Að ferðinni stóðu Reykjavíkurdeild, 
Suðurnesjadeild, Suðurlandsdeild, Vest-
urlandsdeild og Vestmannaeyjadeildin 
sem bættist við í ár. Ferðin heppnaðist 
mjög vel í alla staði og fóru um 80 manns 
í hana.

Gaman er að segja frá því að Landspít-
alinn sendi 4 sjúkraliða sem eru 
leiðbeinendur sjúkraliðanema á spít-
alanum í fræðsluferð til Danmerkur í 
október 2019, Jakobína Rut Daníelsdóttir 
stjórnarkona í Reykjarvíkurdeildinni var 
ein þerra sem fóru og lýsti hún ferðinni 
sem mjög lærdómsríkri og gefandi.

Um 60 trúnaðarmenn
Jóhanna Traustadóttir formaður, Jóna 

J. Sveinsdóttir gjaldkeri og Jakobína Rut 
Daníelsdóttir, sem eru allar stjórnarmenn 
Reykjavíkurdeildar, sóttu þrjá fundi 
félagsstjórnar og tvisvar trúnaðarmanna-
ráðsfundi á þessu starfsári.  

Í Reykjavíkurdeildinni eru töluvert 
margir vinnustaðir og því ansi margir 
trúnaðarmenn. Á skrá eru rúmlega 60, en 
töluvert vantar samt af trúnaðarmönnum 
á deildum/einingum þar sem 5 og fleiri 
sjúkraliðar starfa saman. Ég hvet alla 
trúnaðarmenn að passa að það sé annar 
sem tekur við og að hann sé tilkynntur 
til félagsins. Sjúkraliðar sem starfa á 
deildum þar sem 5 og fleiri eru og hafa 
ekki trúnaðarmann þurfa að ganga frá 
þeim málum sem fyrst.

Samkvæmt félagaskrá Sjúkraliðafélags 
Íslands 31. desember 2018 eru félags-
menn í Reykjavíkurdeild 1.059 og hefur 
því miður fækkað í deildinni á milli ára, 
en þeir voru 31. desember 2017 1.115. 
Munurinn er 56 sjúkraliðar.

Að lokum vil ég vil þakka öllum þeim 
sjúkraliðum sem ég hef starfað með þau 
ár sem ég hef verið formaður Reykja-
víkurdeildarinnar, en ég ákvað í haust 
að hætta sem formaður, sagði Jóhanna 
Traustadóttir í skýrslu sinni.

S J Ú K R A L I Ð A D E I L D I R N A R

Svipmynd frá Þorrablóti Reykjavíkurdeildarinnar.

Reykjavíkurdeild hélt nemahóf í mars 2019.
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Aðalfundur Deildar sjúkraliða með 
sérnám var haldinn 19. nóvember 
síðastliðinn.

Í skýrslu formanns, Þórdísar S. Hannes- 
dóttur, kom eftirfarandi fram um störf 
stjórnar deildarinnar síðasta starfsár.

Á aðalfundi 19. nóvember 2018 fengum 
við tvo fyrirlesarar til okkar. Dalla Gunn-
laugsdóttir sagði okkur frá því hvernig er 
að lenda í kulnun í starfi og var það ansi 
áhrifarík reynsla fyrir hana og fróðlegt 
fyrir okkur að hlusta á. Ragnheiður 
Guðfinna Guðnadóttir vinnusálfræðingur 
fjallaði um kulnun í starfi sem var einnig  
fróðlegt og vakti okkur til umhugsunar 
hvað bæri að varast.

Engar útskriftir voru hjá sérdeildinni 
í fyrra og ekki núna í ár en vonandi fer 
að líða að framhaldsnámi fyrir sjúkraliða 
aftur.

Við fórum í desember og færðum sjúkra-
liðanemum blóm í tilefni útskriftar, en það 
er árviss viðburður og alltaf ánægjulegt að 
vera viðstaddur útskriftir hjá þeim.

Bæklingar um námið
Við lét útbúa bæklinga um námið okkar 

bæði sjúkraliðanámið og sérnámið til að 
útdeila á vinnustaði til að upplýsa deildar-
stjóra og hjúkrunarfræðinga og annað 
starfsfólk um hvað námið okkar feli í sér, og 
tóku sjúkraliðar það að sér að koma þeim á 
rétta staði. Gaman væri að fá að vita hvort 
eitthvað hafi komið út úr þessum fróðleik. 
Nóg er til af þessum bæklingu á skrifstofu 
félagsins ef vantar.

Sjúkraðliðanámið var kynnt fyrir grunn-
skólum og öðrum í Laugardalshöllinni 
14.-16. mars sem gekk vel og tók sérdeild- 
arstjórn þátt í því. Ánægjulegt var að sjá 
unga sjúkraliða kynna starfið og ná þannig 
betur til grunnskólanema.

Samverudagur
Við buðum deildinni okkar upp á 

samverudag þann 30. apríl 2019 og fórum 
við í heimsókn á Seltjörn, nýja hjúkrun- 
arheimilið á Seltjarnanesi, og var vel tekið 
á móti okkur. Svanlaug Guðnadóttir 
sýndi húsnæðið sem var mjög huggu-
legt og kynnti starfsemina hjá þeim, auk 
þess sem okkur var boðið uppá dýrindis 
veitingar. Það er alltaf gaman og fróðlegt 
að sjá önnur heimili og vinnustaði. 
Síðan var ferðinni heitið á Hjúkrunar- 
heimilið Sóltún þar sem við Anna Guð- 
björg Gunnarsdóttir mannauðsstjóri tókum 
á móti og sýndum húsið og starfsemina og 
hugmyndafræðin var kynnt, en að lokum 
voru veitingar bornar fram. Dagurinn 

heppnaðist í alla staði vel og allir ánægðir.
Það mætti vera betri mæting á viðburði 

hjá okkur þar sem við erum um 200 í 
deildinni, en þennan dag mættu um 25 
manns.

Stjórnin er búin að vera óbreytt síðast-
liðin 2 ár en í henni hafa verið Guðmunda 
Steingrímsdóttir, Kristín Guðmunds-
dóttir, Jakobína Rut Daníelsdóttir, Hulda 
Birna Frímannsdóttir og ég Þórdís S 
Hannesdóttir. Þessar dásamlegu konur 
sem ég er búin að starfa með eru duglegar, 
áhugasamar og mjög skemmtilegar. Ég 
þakka ykkur öllum fyrir frábært samstarf 
og bíð nýjan formann velkomin til starfa 
og megi honum farnast vel á nýjum vett-
vangi, sagði Þórdís að lokum.

Ánægjulegt var að sjá unga 
sjúkraliða kynna starfið

Stjórn Deildar sjúkraliða  
með sérnám er þannig skipuð:

Formaður: Sigríður Inga Haraldsdóttir.
Meðstjórnendur: Jakobína Rut Daníelsdóttir, Guðmunda Steingrímsdóttir, Hulda Birna 
Frímannsdóttir, Kristín Guðmundsdóttir og Jóhanna Traustadóttir.

Sjúkraliðar fagna útskrift úr sérnáminu.

Deild sjúkraliða með sérnám

Bæklingar um 
sjúkraliðanámið
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Klannil í rallakjanum
Hnan paltar gim keki klannil í rallakjanum. Ég efh 
gylfst eðm hunom engli. Sðé hnan jiggla á gugglum. Gnóa 
á ingvuðið. Kappla þemi. Gafe nimma á vurkim gedi. 
Hnan paltar gim keki, tölrandi mu lóruellinva. 
Stærðhrýru eðm saft. Nausind. Hutlar. Hnan paltar gim 
keki, jandsiti á kebk á sóðkólalinni. Með napo dyrskós go 
jötahiksbangit. Ég tvei fo kimið. Vite ða hnan danhjalftar 
ónska í geinsaminni. Raðra tefir ræðst. Munnist örpin 
fryst. Vite ða hnan branka jáh farnbalóki eðm reikt lit 
kyrstart Kotthatli. Ég tvei víþ gé feh gylfst eðm hunom. 
Lineg. Fiðund kynsjóffinna. Hreyt halinselkurða. Sðé 
rátin í júnsarnajónum. Hnan paltar gim keki,  sjólvein-
aninn í rallakjanum, mes þystik erva lamalg lalk.

Höfundur: Unnur María Sólmundsdóttir

Sigga sjúkraliði er með ágæta reynslu í að lesa úr læknaskrift en nú í 
desembermánuði ákvað hún að kanna hversu vel læknarnir á deildinni gátu 

lesið úr stafarugli! Hún setti því þessa örsögu í skóna þeirra svona upp á 
grínið. Enda þótt áskorunin sé trúlega of létt fyrir þig mátt þú svo sem reyna 
við hana líka. Sigga sjúkraliði er í jólaskapi og hefur bara gaman af því :-). 

 Jú, auðvitað að skutla lausninni inn enda eru vegleg verðlaun að vanda! 
Helgargisting fyrir tvo í einu af orlofshúsum Sjúkraliðafélagsins.

Sendu örsöguna ásamt nafni og síma á netfangið slfi@slfi.is fyrir 1. febrúar 2020, merkt: Stafarugl.

Hvað var svo aftur næsta skref?

D Æ G R A D V Ö L
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Eva Björg Guðmundsdóttir yfirhjúkrunar- 
fræðingur heimahjúkrunar Heilbrigðis- 
stofnunar Norðurlands á Akureyri er 
fyrirmyndarstjórnanda ársins 2019 að 
mati Sjúkraliðafélags Íslands, en Eva fékk 
mjög uppbyggilega og jákvæða umsögn 
frá sjúkraliðum sem starfa undir hennar 
stjórn.

Sandra B. Franks formaður Sjúkraliða- 
félags Íslands og Gunnar Örn Gunnars-
son framkvæmdastjóri félagsins fóru 
norður til að afhenda Evu þessa viður-
kenningu félagsins við fjölmenna athöfn í 
húsnæði heimahjúkrunar HSN á Akureyri 
þriðjudaginn 3. desember síðastliðinn. 
Heimahjúkrun á Akureyri er fjölmennur 
vinnustaður því þar eru starfsmennirnir 
53 talsins; 31 sjúkraliði, 21 hjúkrunar-
fræðingur og einn félagsliði.

„Þú sprengdir skalann“
Sandra ávarpaði Evu og sagði þá meðal 

annars:
„Þegar Sjúkraliðafélag Íslands velur 

„fyrirmyndarstjórnanda ársins“ þá er 
það alls ekki handahófskennt val. Staðið 
er að valinu með mjög markvissum og 
kerfisbundnum hætti og tekið mið af 
áhrifaþáttum í mannauðsstjórnun. Trún-
aðarmenn félagsins fá árlega hvatningu 
frá félaginu til að tilnefna stjórnanda sem 
þeir telja til fyrirmyndar. Þeir sem fara yfir 
tilnefningarnar kanna fyrst hvort viðkom-
andi stjórnandi eigi það yfirleitt skilið að 
vera valinn, en meta síðan meðal annars 
hvort stjórnandinn hafi góða eða afburða 
færni í samskiptum og samvinnu á vinnu-
stað, hvort þekking og hæfni sjúkraliða fái 
að njóta sín undir hans stjórn, hvort stjórn-
andinn hvetji til aukinnar þekkingar og 
þjálfunar á sértækum störfum í hjúkrun, 
hvort stjórnandi setji sig inn í störf starfs-
manna, sýni sveigjanleika og hafi þekkingu 
á kjarasamningum og stofnanasamningum, 
hvort hann kunni að hrósa og hvetja 
samstarfsfólk sitt og stuðla að bættum 
vinnuaðstæðum og virkri teymisvinnu. 

Sjúkraliðarnir gefa viðkomandi stjórnanda 
einkunn í samræmi við þetta mat, og í þetta 
sinn sprengdir þú skalann þannig að það 
var enginn vafi hver yrði fyrir valinu í ár.

Að hafa góðan stjórnanda skiptir öllu 
máli því hann gerir starfsfólkinu kleift að 
líða vel í vinnunni. Vellíðan í vinnu er jú 
lykilatriði. Því þegar starfsfólkinu líður vel 
þá gengur starfsemin betur. Afköstin verða 
meiri, framleiðnin eykst og reksturinn 
verður hagkvæmari. Þannig að allir vinna!“

Ekki haft betri stjórnanda
Sandra kynnti síðan eftirfarandi umsögn 

sjúkraliðanna sem starfa undir stjórn Evu:
„Eva er mjög heilsteypt manneskja og ber 

hagsmuni starfsmanna fyrir brjósti. Hún er 
ótrúlega næm og er persónulegur og þægi-
legur stjórnandi. Hún hefur barist fyrir 
bættu starfsumhverfi, stuðlað að heilbrigðu 
vinnuumhverfi fyrir starfsfólkið. Hún hvetur 
til símenntunar, er mjög útsjónarsöm við 
nýtingu á menntun sjúkraliða, mjög sveigjan-
leg við vinnutilhögun og hefur sjúkraliða með 
sér í ráðum þegar breytingar eru í vændum. 
Hún aflar sér þekkingar á kjarasamningum ef 
þess þarf og er mjög dugleg að hvetja og hrósa 
fyrir vel unnin störf. Sjúkraliðar eru með virkt 

Sandra B. Franks formaður Sjúkraliðafélagsins afhendir Evu Björg Guðmundsdóttur viður-
kenningu félagsins sem Fyrirmyndarstjórnandi ársins 2019.

„Að hafa góðan stjórnanda 
skiptir öllu máli“

Sjúkraliðar velja fyrirmyndarstjórnanda ársins

„Við þurfum að vinna 
saman og standa saman“
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hlutverk í allri teymisvinnu að hennar hvatn-
ingu. Hún vill ekki sjá stéttaskiptingu á milli 
starfsfólksins og leggur upp með að starfs-
fólkið vinni hlið við hlið en ekki á móti hvert 
öðru. Betri stjórnanda höfum við ekki haft í 
heimahjúkrun á Akureyri áður.“

„Ég vil þakka afar vel fyrir mig, ég er 
ótrúlega stolt af að fá þessa viðurkenningu, en 
það sem mér finnst samt mest um vert er að 
starfsfólkið mitt hafi lagt í þessa miklu vinnu 
fyrir mig, og það án þess að ég vissi neitt af 
því því ég frétti þetta fyrst í gær,“ sagði Eva 
þegar hún hafði tekið við verðlaununum. „Ég 
er bara búin að vinna hérna í tvö ár en mér 
líður mjög vel á þessum vinnustað og hérna er 
afar skemmtileg og margbreytt mannflóra.“

Fengið að blómstra á Akureyri
Tíðindamaður Sjúkraliðans tók Evu tali 

og spurði fyrst um menntun og fyrri störf og 
hugsanlegan grunn að þessum góðu stjórn-
unarháttum og mannauðsnálgun.

Hún starfaði fyrst sem sjúkraliðanemi á 
Dalbæ og býr enn á Dalvík. Þegar Eva var 
aðeins 28 ára gömul, eiginkona og tveggja 
barna móðir og enn í sjúkraliðanámi, greindist 
maðurinn hennar með krabbamein og dó 
þremur árum síðar. Hún hjúkraði manni 
sínum heima, en það var í fyrsta sinn sem 
krabbameinssjúklingur fékk heimahlynn-
ingu á Dalvík. Eftir andlát hans fór Eva í 
hjúkrunarnám og útskrifaðist árið 2007. 
Hún vann fyrst með náminu á Dalbæ, en 
hóf árið 2005 störf á hjúkrunarheimilinu 
Hornbrekku í Ólafsfirði. Eftir útskriftina 
varð hún hjúkrunardeildarstjóri á Horn-
brekku og ári síðar hjúkrunarforstjóri, en 
því starfi gegndi Eva til ársins 2017.

„Að takast á við erfiðleika mótar mann 
að sjálfsögðu fyrir lífið, en hérna á Akureyri 
hef ég fengið að blómstra í góðu samstarfi 
við yfirstjórnina,“ segir Eva. „Ég hef þá 
hugmyndafræði að stjórnandi eigi að vernda 
starfsmanninn, passa að honum líði vel í 
starfi og að starfsumhverfið sé gott. Allir 
starfsmenn hafa vissa styrkleika og stjórnandi 
þarf að finna styrkleika hvers og eins og gefa 
honum kost á að nýta styrkleika sinn til að 
vaxa í starfi. Þetta höfum við unnið með hér 
í heimahjúkruninni.“

Heilsuefling
„Í flestum heilbrigðisstéttum eru mikil 

veikindi og það hefur valdið mér áhyggjum,“ 
segir Eva. „Það er alltaf viðkvæmt mál að 
ræða við starfsmenn, en sem stjórnandi með 
mannauðsstefnu að leiðarljósi lagði ég þessar 
staðreyndir fram til umræðu. Ég hafði ekki 
áhyggjur af því að veikindin kosti mikla 
peninga heldur miklu frekar hvers vegna? Af 

hverju eru svona mikil veikindi? Er ég sem 
yfirmaður að gera eitthvað rangt gagnvart 
ykkur? Er eitthvað sem ég get breytt til að láta 
ykkur líða betur í starfi?

Við unnum þetta saman allt starfsfólkið og 
fórum í byrjun ársins af stað með heilsuefl-
ingu. Við reyndum að finna út hvað hentaði 
okkur sem hópur, hvernig við gætum búið til 
fjölskylduvænan vinnustað. Í heimahjúkrun 
höfum við svigrúm til að geta boðið upp á 
sveigjanlegan vinnutíma, þú getur að vissu 
leyti valið hvernig þú vinnur. Viltu vinna 
þennan dag til tólf og næsta til tvö, er það 
eitthvað sem getur látið þér líða betur í 
vinnunni? Eða viltu bara vinna tvo daga í 
viku? Það er ekkert mál að púsla þessu þannig 
saman. Það flækir aðeins skýrslugerðina, það 
er meiri vinna, en það er þess virði ef starfs-
manninum líður betur og mér tekst að halda í 
gott starfsfólk.“

Alltaf sjálfri sér samkvæm
„Þetta er ofsalega skemmtilegur og 

samstíga hópur og það er svo margt í gangi 
hjá okkur,“ segir Eva ennfremur. „Við tókum 
þá ákvörðun að hafa flestar vikur eitthvað 
hreyfitengt í boði og erum með sameiginlega 
Fésbókarsíðu. Við förum sem hópur saman 
í fjallgöngur og getum þá tekið með okkur 
börn eða maka eða aðra fjölskyldumeðlimi. 
Stundum erum við fimm, stundum tuttugu. 
Við höfum líka farið í jóga, safnað í möppu  

heilsusamlegum mataruppskriftum og þeir 
sem vilja geta tekið upp einn sykurlausan 
mánuð. Við erum hérna með sjúkraliða og 
hjúkrunarfræðing sem eru einkaþjálfarar og 
við höfum valið dag og dag þar sem starfs-
menn geta fengið íþróttatengda leiðsögn sér 
að kostnaðarlausu. Þetta þarf ekki að vera 
neitt flókið, spurningin er bara hvað hentar 
hópnum.“

En hvernig tekur hún á vandamálum sem upp 
koma í mannlegum samskiptum?

„Það sem hefur bjargað mér sem stjórn-
anda er að vera alltaf samkvæm sjálfri mér í 
öllu sem ég geri,“ segir Eva. „Ég hef þá stefnu 
að inni á vinnustaðnum er bannað að tala 
illa um samstarfsmenn. Ef ég heyri einhvern 
tala illa um starfsmann tek ég hann afsíðis 
og segi honum að hann geti talað svona 
heima hjá sér um starfsmanninn en ekki 
hér innanhúss. Eðlilega koma starfsmenn 
stundum og kvarta undan samstarfsfólki 
sínu, en þá er svo mikilvægt á svona stórum 
vinnustað að við hugsum um okkur sem eitt 
stórt teymi. Við erum ein stór fjölskylda sem 
þarf að vinna saman. Við erum 53 mismun-
andi karakterar og það liggur misjafnlega 
vel á okkur dags daglega. Til þess að láta 
okkur líða vel í vinnunni þurfum við að 
hafa umburðarlyndi fyrir sjálfum okkur 
og umburðarlyndi fyrir samstarfsfólki 
okkar. Það er ýmislegt sem gengur á í lífi 
hvers og eins og stundum nærð þú ekki að 
skilja heimasjálfið eftir þegar þú mætir til 
vinnu, en þá þurfa þeir sem eru með þér í 
vinnunni að sýna þér skilning. Við þurfum 
að bera virðingu hver fyrir öðrum, vinna 
saman og standa saman,“ segir Eva Björg 
Guðmundsdóttir.

Eva Björg Guðmundsdóttir í hópi sjúkraliða í heimahjúkrun.

„Við þurfum að  
bera virðingu hver  

fyrir öðrum“
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Sjúkraliðar sem ljúka sérnámi í öldr-
unarhjúkrun hafa bætt miklu við þekkingu 
sína á hjúkrun aldraðra. En fá þeir að nýta 
þekkinguna í vinnunni?

Tíðindamaður Sjúkraliðans ræddi við tvo 
reynda sjúkraliða með sérnám til að forvitn-
ast um það hvaða áhrif viðbótarmenntunin 
hefur haft á störf þeirra sem sjúkraliðar á 
heilbrigðisstofnunum – þær Jakobínu Rut 
Daníelsdóttur sem vinnur á útskriftar-
deild aldraðra á Landakoti og Huldu Birnu 
Frímannsdóttir sem starfar á Hrafnistu við 
Laugarás.

Með tvöfalt sérnám
Jakobína Rut Daníelsdóttir er sjúkraliði á 

útskriftardeild aldraðra á Landakoti. Hún 
útskrifaðist úr Sjúkraliðaskóla Íslands í ágúst 
árið 1988 og byrjaði að vinna sem sjúkraliði á 
Landspítalanum. Seinna fór hún til Svíþjóðar 
og vann þar með unglinga sem höfðu við að 
etja geðræn og félagsleg vandamál. Þegar 
hún sneri aftur heim til Íslands fór hún 
að vinna með fötluðum, en færði sig yfir í 
heimahjúkrun árið 2004. 

Á meðan Jakobína vann þar fór hún í fram-
haldsnám í geðhjúkrun, en það var í fyrsta 
skipti sem það nám var kennt á svokölluðu 
fjórða hæfnisþrepi, þótt enn hafi ekki tekist 
að fá það metið sem háskólaeiningar. Um það 
leyti lét hún meta allt nám sitt til stúdentsprófs 
og komst þá að því að hún átti aðeins eftir þrjá 
áfanga. Hún skellti sér í þær greinar í fjarnámi 
og útskrifaðist sem stúdent árið 2012 og úr 
framhaldsnáminu í geðhjúkrun í desember 
sama ár. Þegar framhaldsnám sjúkraliða í 
öldrunarhjúkrun á fjórða hæfnisþrepi hófst í 
janúar 2014 skellti Jakobína sér líka í það nám 
og útskrifaðist í desember 2015.

Þegar ný endurhæfingardeild tók til starfa 
á Landakoti í ársbyrjun 2016 sótti Jakobína 
um, var snarlega ráðin og er þar núna í 100% 
starfi. Starfið á útskriftardeildinni á Landa-
koti byggir á endurhæfingu fyrir aldraða sem 
útskrifast heim til sín á 2-4 vikum frá innlögn 
á deildina. Markmið endurhæfingar er að 
einstaklingar nái bættri hreyfigetu og geti 

sjálfstætt leyst af hendi sem flestar athafnir 
daglegs lífs. Hvatt er til sjálfshjálpar og 
þátttöku í daglegum athöfnum og máltíðum, 
en dagleg viðfangsefni eru lækning, hjúkrun, 
félagsráðgjöf og sjúkra- og iðjuþjálfun.

„Ég vinn þrískiptar vaktir á Landakoti, þar 
af 50% á næturvöktum,“ segir Jakobína. „Það 
getur verið nokkuð erfitt að fá vaktaskýrsluna 
til að ganga upp miðað við þær reglur sem 
gilda um skipulag vinnunnar og hvíldartíma 

á milli vakta. En ég er mjög ánægð í starfi og 
mér finnst ég vera að vinna á skemmtilegustu 
deildinni til þessa því starfið er svo gefandi.“

Hóf sérnámið frá Blönduósi
Hulda Birna Frímannsdóttir útskrifaðist 

sem sjúkraliði árið 1983 og fór að vinna sem 
sjúkraliði á Sauðárkróki ári síðar. Eftir eitt og 
hálft ár færði hún sig yfir á Blönduós og var 
þar í tuttugu ár.

„Ég byrjaði í sérnáminu í Fjölbrauta-
skólanum við Ármúla síðasta árið sem ég 
starfaði á Blönduósi,“ segir hún. „Þá var ég 
ein með þrjú börn, í fullri vinnu og þurfti að 
keyra til Akureyrar vegna námsins svo það 
var stundum erfitt að púsla því öllu saman. 
Námið hófst í janúar og ég fór til Akur-
eyrar snemma á mánudagsmorgni og var í 
skólastofu hjá Simey ásamt fleiri konum. Ég 
fór svo heim eftir kennslu á þriðjudögum. 
Einnig þurftum við að mæta í Ármúlaskóla í 
námslotur 1-2 sinnum á önn. Í ágúst flutti ég 
til Akureyrar og þá gat ég stundað námið í 
fjarkennslu.“

Hulda útskrifaðist úr sérnáminu á meðan 
hún starfaði á hjúkrunarheimilinu Hlíð á 
Akureyri, en þar var hún í tíu ár. Í maí árið 
2014 flutti hún suður og hóf störf á Hrafnistu 
og er þar enn.

Nýtist hvar sem er
En hvernig hefur sérnámið nýst þeim í starfi? 

Og hafa þær nýtt í vinnunni þá viðbótarþekkingu 
sem framhaldsnámið hefur kennt þeim?

„Ég fór í framhaldsnám í geðhjúkrun 
vegna þess að ég vissi að það myndi nýtast 
mér í starfi hvar sem er, því margir aldraðir 
eru líka að takast á við kvíða og þunglyndi og 
önnur geðvandamál sem gott er að kunna skil 
á. Það nýttist mér líka í heimahjúkruninni, 
þótt ég fengi þar engin sérverkefni vegna 
viðbótarmenntunar minnar. Á Landspít-
alanum eru auðvitað mjög strangar reglur 
um allt mögulegt, þar á meðal að þar fær 
enginn nema hjúkrunarfræðingur aðgang að 
lyfjaherbergi, ekki einu sinni læknar og ekki 
sjúkraliðar þótt þeir séu með sérnám,“ segir 

S J Ú K R A L I Ð A S T A R F I Ð

Hulda Birna Frímannsdóttir starfar á Hrafn-
istu í Reykjavík.

„Núna starfa ég sem 
hlaupari sem þýðir að ég 
vinn á öllum deildunum“

Sjúkraliðar með sérnám

Verðum að standa 
með okkur sjálfum
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Jakobína. „En ég fékk að vita það um leið og 
ég var ráðin á Landakot að ég mætti gera það 
sem ég kynni, þ.e nýta alla mína menntun, og 
það er bara tilfallandi hvað kemur upp. Eins 
hef ég tekið að mér ýmis sérverkefni svo sem 
að sinna kennslu fyrir ófaglært starfsfólk, en 
við erum með svokallaðan Umönnunarskóla 
sem er í reynd námskeið fyrir ófaglærða 
starfsfólkið um grunnþætti umönnunar. 
Þá var ég einnig beðin að taka þátt í gæða-
könnun fyrir allan Landspítalann, og var í 35 
manna hópi sem fór í heimsókn á allar deildir 
spítalans að kanna algengi þrýstingssára.“

Treyst fyrir öllu
„Á meðan ég var í framhaldsnáminu var ég 

gerð að hópstjóra á Hlíð,“ segir Hulda. „Ég 
gerði það í vinnunni sem þurfti að gera, þar 
á meðal að taka til lyf, og þannig gekk þetta 
lengi vel, en svo fóru einhverjir að reyna 
að draga í land með það sem ég gerði og 
þá ákvað ég að leita annað. Ég sendi póst á 
Hrafnistu og spurði hvort þeir hefðu vinnu 
fyrir sjúkraliða með sérnám. Það liðu ekki 
nema tuttugu mínútur þar til ég fékk svar 
til baka: já, ég vil fá þig, hvenær geturðu 
byrjað? Ég flutti suður og hóf störf á hjúkr-
unarvöktum og vinn að mestu leyti sömu 
störf og hjúkrunarfræðingarnir.“

- Það var þá vegna tilrauna til að takmarka 
verksvið þitt sem þú fórst suður?

„Já, ég var ekki lengur sátt í starfinu því ég 
þoli ekki að ég megi gera eitt í dag en ekki 
á morgun. Það var slík hentugleikastefna í 
gangi eftir því hver var á vaktinni og ég þoli 
ekki svoleiðis vinnubrögð.“ Einnig hafði það 
áhrif á að ég hætti á Akureyri að bakið á mér 
þoldi ekki að vera í aðhlynningu sem var 
hluti af hópstórastarfinu.“ 

- En það er öðruvísi á Hrafnistu?
- „Já þar geri ég allt sem þarf að gera og 

menntun mín, reynsla og færni leyfir,  á 
næturvöktunum gef ég meðal annars lyf. 
Á Hrafnistu er mér treyst fyrir öllu. Núna 
starfa ég sem hlaupari sem þýðir að ég vinn 
á öllum deildunum. Ég kann mjög vel við 
það fyrirkomulag, þótt auðvitað sé stundum 
mikið áreiti þegar vantar starfsfólk á margar 
deildir samtímis. Bakið á mér hefur líka verið 
nokkuð gott hér á Hrafnistu þar sem ég er 
ekki í aðhlynningu fast heldur gríp í það að 
aðstoða aðhlynninguna.“

Bið eftir sérnámi
- Þetta er þá breytilegt eftir vinnustöðum?
„Já, en mér finnst líka að það sé nokkuð í 

okkar eigin höndum,“ svarar Hulda. „Ef við 
njótum trausts og erum að standa okkur vel 
þá tel ég að við fáum að gera það sem við 

erum menntuð til. Ég er ófeimin að segja við 
hjúkrunarfræðinga ef mér finnst þörf á: lesið 
reglugerðina! Við þurfum að standa með 
okkur sjálfum, það gera þar engir aðrir.“

„Mér finnst of mikið um að sjúkraliðar séu 
til dæmis á samfélagsmiðlum of neikvæðir 
út í starfið vegna þess að þeir fái ekki að gera 
þetta eða hitt,“ bætir Jakobína við. „Það er 
mikil eftirspurn eftir sjúkraliðum og ef þeir 
eru óánægðir á einum stað af hverju þá ekki 
að hreyfa sig og leita annað í stað þess að 
brenna út á neikvæðni í núverandi starfi?“

- Um tvö hundruð manns hafa farið í gegnum 
þetta sérnám. Berið þið saman bækur ykkar um 
það hvernig gengur eftir sérnámið?

„Það er starfandi innan Sjúkraliðafélags-
ins sérstök deild sjúkraliða með sérnám og 
við erum þar báðar í stjórn,“ svarar Jakobína. 
„Þar kemur alltaf upp á aðalfundum sú 
umræða að við fáum ekki að nýta þetta nám 
nógu mikið.“

„Já, slík óánægja er til staðar, en mín 

reynsla er sú að ef þú ert að sanna þig í starfi 
þá færðu að gera það sem þú ert menntuð til,“ 
segir Hulda.

- Nú hefur framhaldsnám sjúkraliða legið niðri í 
nokkur ár. Hvert verður framhaldið?

„Jú og það er vegna þess að stefnt er að því 
að sérnám sjúkraliða verði fagháskólanám,“ 
segir Jakobína. „Einn ráðherra var búinn að 
samþykkja þetta en svo var skipt um ráðherra 
og sá sem tók við var á annarri skoðun. 
Málið hefur því dregist á langinn, en núna 
er Háskólinn á Akureyri búinn að yfirfara 
námskrána sem var kennd á fjórða hæfnis-
þrepinu í Fjölbrautaskólanum við Ármúla 
og þykir hún góð þannig að nú vantar bara 
fjármagn frá ríkinu til að hægt sé að fara af 
stað með námið. Vonandi verður það á næsta 
ári því margir sjúkraliðar eru að bíða eftir að 
sérnámið hefjist á ný.“

„Já, það er mjög mikið spurt um hvenær 
námið fari af stað,“ segir Hulda. „Margir 
sjúkraliðar bíða spenntir eftir að fá þetta 
tækifæri. Mér finnst líka að ríkisvaldið ætti 
að hafa það í huga að sjúkraliðar með sérnám 
nýtast mjög vel á öldrunarstofnunum þar sem 
hjúkrunarfræðinga vantar, og gætu því leyst 
verulegan hluta hjúkrunarvandans á þeim 
stofnunum.“

S J Ú K R A L I Ð A S T A R F I Ð

Jakobína Rut Daníelsdóttir vinnur á útskriftardeild aldraðra á Landakoti.

„Margir sjúkraliðar bíða 
spenntir eftir að fá þetta 

tækifæri“
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Höfundur leitast við að kanna hvernig 
einstæðingum er mætt í heilbrigðiskerf-
inu og hvaða hlutverki sjúkraliðar 
gegna í hjúkrun einstæðinga. Að auki 
verður fjallað um mikilvægi þess að líta 
á einangrun sem hluta af einkennum 
sjúklings og skoða mikilvægi þess að 
grunnþörfinni að tilheyra sé sinnt af 
heilbrigðisstarfsfólki.

Á bráðadeildum þar sem hlutfall 
einstæðinga er hátt, er algengt að 
hjúkrunarfagfólk taki tæknilega þætti 
hjúkrunar fram yfir andlega þætti. 
Ástæða þess að höfundur valdi þetta efni 
er vegna þess að í huga höfundar er fátt 
sem skiptir meira máli en stuðningur fjöl-
skyldu og annarra nákominna í gegnum 
alvarleg veikindi enda hafa rannsóknir 
sýnt að félagsleg tengsl hafa áhrif á heilsu 
einstaklinga. Það eru grunnþarfir einstak-
linga að tilheyra. Þegar grunnþörf er ekki 
mætt þá getur hún haft áhrif á getu hans 
til þess að mæta öðrum þörfum. 

Hér á eftir verður farið yfir hvað 
einstæðingur er, hvers vegna einhver 
verður einstæðingur, heildræna hjúkrun 
og hvaða hluti sjúkraliðar þurfa að hafa í 
huga við hjúkrun einstæðinga.  

 

Hvað er einstæðingur? 
Orðið einstæðingur er skilgreint sem sá 

eða sú sem á engan að. Hvorki nána vini 
né fjölskyldu.  

Margar ástæður geta verið fyrir því 
að einstaklingar eru einir í lífinu. En 
algengt er að um sé að ræða alkóhólista 
og fíkla. Á öldrunarheimilum og öldr-
unardeildum getum við líka mætt 
einstæðingum, einstaklingar sem hafa 
átt fá eða engin börn, munaðarlausir sem 
hafa alist upp á stofnun, fullorðin börn 
með tengslaröskun. Einnig eru þeir sem 
hafa misst sína nánustu t.d aldraðir og 
barnlausir einstaklingar og flóttafólk. 
Að auki væri hægt að líta á annan hóp 

fólks sem hugsanlega einstæðinga erlent 
vinnuafl eða ferðamenn sem eru einir á 
ferð. Þrátt fyrir að vera í flestum tilfellum 
ekki einir í lífinu eða í sínu heimalandi þá 
gætu þeir verið einir hér og nú þegar við 

mætum þeim á sjúkrahúsi, en með sömu 
þörf og aðrir einstaklingar fyrir hlýju og 
nánd. Það er mikilvægt að hafa alla þessa 
hópa einstæðinga í huga því hjúkrun sem 
veitt er til þess að mæta þeim vanda að 
þeir séu einir ætti að vera sú sama óháð 
orsökum.  

Hér verður fjallað um hóp einstæðinga 
sem eiga við áfengis- og fíknivanda sem 
og fjölþættan vanda. Algengt er að sjá 
þennan hóp einstæðinga á bráðadeildum. 
Þessir einstaklingar geta í ofanálag verið 
heimilislausir eða búið við ófullnægjandi 
skilyrði, að veita þessum einstaklingum 
heildræna hjúkrun getur því verið mjög 
vandasamt mál. En að skilja rætur þeirra 
vanda getur hjálpað sjúkraliðum að veita 
þeim betri hjúkrun.

ACE kvarðinn
Miklar líkur eru á því að þeir 

einstæðingar sem við mætum með fíkni- 
eða geðvanda hafi orðið fyrir erfiðri 
reynslu í æsku. ACE kvarðinn er notaður 
til þess að skima fyrir einstaklingum sem 
hafa orðið fyrir erfiðri reynslu í uppvexti. 
ACE er spurningalisti sem metur það 
hvort einstaklingur hafi upplifað ofbeldi, 
vanrækslu eða aðra truflun á heimili á 
fyrstu 18 árum ævi sinnar. Til að meta 
erfiða reynslu er bæði kannaðar aðstæður 
foreldra, þ.e hvort foreldrar einstaklings 
hafi átt við geðrænan eða fíknivanda að 
stríða, hvort foreldri eða annar á heimili 
hafi einhvern tíma verið vistaður í fangelsi 
eða gæsluvarðahald, hvort foreldrar hafi 
skilið. Einnig hvort einstaklingur hafi 
sjálfur orðið fyrir líkamlegu, andlegu eða 
kynferðislegu ofbeldi eða verið vitni að 
því að einhver á hans heimili hafi orðið 
fyrir því. Að auki hvort einstaklingur 
hafi orðið fyrir líkamlegri eða andlegri 
vanrækslu.

Spurningalistinn samanstendur af 10 
spurningum sem hver gefur 1 stig. Skori 

Ásta Kristín Marteinsdóttir höfundur ritgerð- 
arinnar.

Höfundurinn
Ásta Kristín Marteins-
dóttir skrifaði ritgerðina 

sem nemandi í lokaáfanga í 
hjúkrunar á sjúkraliðabraut 
í Fjölbrautaskóla Breiðholts, 

HJÚK3LO05, á vorönn 
2019. Kennari var Ágústa 

Jóhannsdóttir.

Þegar einstæðingar veikjast

Hlutverk sjúkraliða í 
hjúkrun einstæðinga 
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einstaklingur 4 ACE stig eða hærra eru 
auknar líkur á geðröskunum, áhættu-
hegðun en einnig líkamlegum kvillum 
eins og hjarta- og æðasjúkdómum, 
krabbameini, langvinnum lungnasjúk-
dómum og ótímabærum dauða. Skori 
einstaklingur 6 stig eða hærra eru líkur á 
að ævi hans styttist um 20 ár.  

Hjúkrunarkenningar og 
hjúkrun einstæðinga 

Áður en skoðað er hvernig hjúkrun 
einstæðinga ætti að vera er mikilvægt að 
hafa skilning á því hvað hjúkrun er og 
hvaða hjúkrun sjúkraliðar veita.

Í sjúkraliðanámi eru ákveðnar hjúkr-
unarkenningar lagðar til grundvallar 
starfs sjúkraliðans. En hér eftir verða 
teknar sérstaklega fyrir kenningar 
Florence Nightingale og Virginiu Hend-
erson og hvernig hægt er að nýta sér 
þeirra hugmyndir í hjúkrun einstæðinga.

Florence Nightingale, einnig þekkt 
sem konan með lampann, er álitin fyrsti 
kenningasmiður hjúkrunar. Hún valt 
af stað miklum breytingum á sinni ævi 
þegar kom að skipulagningu og menntun 
hjúkrunarfagfólks. Ein þeirra kenninga, 
umhverfiskenningin, á við enn í dag í 
starfi hjúkrunarfagfólks, en þar talar 
Nightingale um mikilvægi þess að huga 
ekki einungis að sjúklingnum sjálfum 
heldur einnig umhverfi hans. Samkvæmt 
henni er mikilvægt að tryggja að hljóð, 
lýsing, loft, loftræsting, hreinlæti og fjöl-
breytileiki sé fullnægjandi. Umhverfi 
sjúklinga skyldi tryggja þeim hreint 
loft og gott hitastig, þeir skyldu hafa 
aðgengi að sólarljósi og takmarka skyldi 
óþarfa hávaða sérstaklega þegar sjúk-
lingur sefur. Herbergi skyldu vera hrein 
og heilbrigðisstofnun vera vel byggð og 
skipulögð. Lök skulu vera hrein og reglu-
lega skipt um og loftað um þau. Hún 
lagði mikla áherslu á hreinlæti, að það 
er hlutverk þeirra sem annast hjúkrun 
að sjá til þess að sjúklingur sé hreinn og 
að sá sem hjúkrun veitir þvoi hendur 
reglulega. Að tryggja skuli fjölbreytileika 
og koma í veg fyrir að sjúklingi leiðist til 
dæmis með bókum, fallegum myndum 
eða blómum. Sá sem hjúkrun veitir skal 
vera jákvæður en varast að vekja hjá 
sjúklingi falskar vonir eða gera lítið úr 
veikindum hans. Veita skal sjúklingi 
fjölbreyttar máltíðir í litlum skömmtum 
oft yfir daginn og varast að framkvæma 
hjúkrunarverk við máltíðir þar sem það 
veldur truflun. Þessar ábendingar skyldu 

allir þeir sem starfa við hjúkrun sjúklinga 
hafa í huga.

Því miður er það svo að ástandið á þeim 
deildum. t.a.m slysadeild í Fossvogi og geð- 
og fíknideildum við Hringbraut, þar sem 
algengt er að einstæðingar leggjast inn eru 
utanaðkomandi þættir sem erfitt er fyrir 
sjúkraliða að hafa áhrif á sem hindra getu 
þeirra til þess að veita hjúkrun samkvæmt 
umhverfiskenningu Nightingale. Húsnæðið 
er gamalt, dæmi um myglu hafa komið 
upp. Síðast en ekki síst þá gerir stærð slysa-
deildarinnar það að verkum að flesta daga 
ársins liggur fjöldi sjúklinga þar inni á 
göngum þar sem engin leið er að tryggja 
rólægt og heilandi umhverfi fyrir sjúkling-
ana. Við getum því miður ekki byggt nýtt 

hús, en þangað til það kemur þá getum við 
reynt að nýta útsjónarsemi til þess að nýta 
alltaf færanleg tjöld og fræða samstarfsfólk 
okkar um mikilvægi þess að við gerum 
allt sem í okkar valdi stendur til þess að 
umhverfi sjúklinga sé sem best verður á 
kosið hverju sinni.  

Annar kenningasmiður sem hjúkr-
unarfagfólk starfar eftir er Virginía 
Henderson. Hún er þekkt sem „Nightingale 
nútíma hjúkrunar” og „móðir nútíma 
hjúkrunar.” Hún er fædd árið 1897 og lést 
árið 1996. Henderson lagði til kenningu 
um hjúkrun og talaði um mikilvægi þess 
að tryggja grunnþarfir einstaklinga sem 
leið til að bæta heilsu. Hún lagði áherslu á 
að aðskilja ekki huga frá líkama og gleyma 
ekki mikilvægi andlegra, félagslegra og 
trúarlegra þátta. Hún skilgreindi sjúkling 
sem einstakling sem þarfnast hjúkrunar en 
hjúkrun samkvæmt henni er ekki einvörð-
ungu bundin við meðferð sjúkdóms. 

Algengt er að um sé að ræða 
alkóhólista og fíkla

Geðrænn vandi 
Bjó einhver á heimili þínu sem þjáðist af þunglyndi, öðrum geðrænum 
vandamálum eða sjálfsmorðshugleiðingum? 

Fíknivandi 
Bjó einhver á heimili þínu sem átti við áfengisvandamál að stríða, var alkó-
hólisti, misnotaði lyf eða fíkniefni? 

Fangelsisvistun 
Bjó einhver á heimili þínu sem fór einhvern tímann í gæsluvarðhald eða 
fangelsi? 

Skilnaður foreldra Slitu foreldrar þínir einhvern tímann samvistum eða skildu? 

Heimilisofbeldi 
Sást þú eða heyrðir þú foreldri eða heimilismeðlim vera sleginn, kýldan, 
sparkað í eða verða fyrir öðrum barsmíðum á heimili þínu? 

Líkamlegt ofbeldi 
Flengdi, sló, sparkaði, kýldi eða lamdi foreldri, forráðamaður eða annar 
heimilismeðlimur þig? 

Tilfinningalegt ofbeldi 
Varstu móðgaður, niðurlægður, var öskrað eða æpt á þig eða þér blótað af 
foreldri, forráðamanni eða öðrum heimilismeðlimi? 

Líkamleg vanræksla 
Vanræktu foreldrar þínir í langan tíma að sjá þér fyrir fullnægjandi mat og 
drykk, hreinum fatnaði eða hreinu og hlýju húsnæði? 

Tilfinningaleg 
vanræksla 

Fannst þér oft eða mjög oft að enginn í fjölskyldu þinni elskaði þig eða 
fannst að þú værir mikilvæg(ur) eða einstök/einstakur? Eða að fjöl-
skyldumeðlimir í fjölskyldunni þinni pössuðu ekki upp á hvern annan, væru 
ekki nánir hver öðrum eða studdu hvern annan? 

Kynferðisleg misnotkun 

Snerti einhver þig á kynferðislegan hátt þegar þú vildir ekki að hann/hún 
gerði það?  
Reyndi einhver að láta þig snerta sig kynferðislega þegar þú vildir ekki að 
hann/hún gerði það?  
Reyndi einhver að þvinga þig til maka (munnmaka, endaþarmsmaka eða 
kynmaka)þegar þú vildir ekki að hann/hún gerði það? 

ACE spurningalisti

Sýnishorn af ACE spurningalista.
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Markmið hjúkrunar á að vera að gera 
sjúklingin heilan og sjálfstæðan. Þeir sem 
hjúkrun veita skulu tímabundið aðstoða 
þann sem skortir styrk, vilja eða vitneskju 
til þess að fullnægja einni eða fleirum af 
sínum 14 grunnþörfum.

Samkvæmt Virginíu og fleirum er ein 
af grunnþörfum allra einstaklinga að 
tilheyra. Og þar kemur upp eitt af mikil-
vægum verkefnum sjúkraliða þegar kemur 
að hjúkrun einstæðinga. Rannsóknir hafa 
sýnt að á bráðadeildum er aukin tilhneig-
ing heilbrigðisstarfsmanna til þess að huga 
eingöngu að líkamlegum þörfum sjúk-
linga. Einnig hefur orðið vart við hegðun 
sem kölluð er tæknileg hegðun (enska: 
instrumental behaviour) þar sem meiri tíma 
er varið í það að skoða mælitækin sem við 
notum í staðinn fyrir að eiga samskipti við 
sjúklinginn. Rökin hafa oft á tíðum verið 
að bráða- og slysadeildum gefst oft ekki 
rými til þess að sinna fleiru en líkamlegum 
þörfum.

Við vitum af þeirri alvarlegu stöðu sem 
er til staðar í heilbrigðiskerfinu sem veldur 
alltof miklu álagi á raunar flestar deildir 
Landsspítalans. Er það ástand sem við 
teljum ásættanlegt? Hvað geta sjúkraliðar 
gert til þess að bæta það?

Það sem við getum gert er að vera 
meðvituð um tilhneiginguna til þess að 
treysta á tækin. Það er ekki merki um að 
hjúkrunarfagfólk sé ekki að reyna að gera 
sitt besta en rannsóknin sýndi fram á þessa 
tilhneigingu í nær öllum tilfellum sem 
bendir til þess að þetta gæti verið ósjálfrátt, 
kannski veldur álag því að við erum að 
drífa okkur?

Einn möguleikinn væri að spyrja sjúk-
linginn hvernig honum líður, sem hluti 
af rútínu þegar við gerum mælingu eða 
rannsókn og skrifa það hjá okkur líkt og við 
skrifum hjá okkur hver blóðþrýstingurinn 
hans sé. Skrá það í Sögu rétt eins og aðrar 
mælingar að hann hafi verið spurður og 
hverju hann svaraði. Upplifun sjúklings á 
sinni heilsu líkamlegri og andlegri ætti að 
skipta hjúkrunarfagfólk jafn miklu máli og 
aðrar rannsóknir. Þessi einfalda spurning 
getur einnig opnað á möguleika fyrir okkur 
að nálgast sjúkling, sérstaklega ef hann er 
einstæðingur þá skipta öll samskipti máli.

Hafa fordómar áhrif? 
Heilbrigðisstarfsfólk hefur margvís-

legan bakgrunn og menntun og eins 
og allir aðrir þarf að vera meðvitað um 
eigin fordóma og hvernig þeir geta birst 
í hjúkrun.

Í íslensku samfélagi gætir oft á tíðum 
fordóma gagnvart þessum hóp einstak-
linga sérstaklega þeirra sem eiga við 
fíknivanda að stríða, með eða án annarra 
geðsjúkdóma. Sumum gæti þótt lítill 
tilgangur í því að baða heimilislausan 
alkóhólista því hann mun koma aftur 
þangað alveg jafn óhreinn í næstu viku. 
En þá er mikilvægt að hafa í huga siðar-
eglur sjúkraliða þar sem segir að: 

„Sjúkraliði virði rétt skjólstæðinga og 

rækir störf sín óháð sjúkdómsgreiningu, 
þjóðerni, litarhætti, trúarbrögðum, aldri, 
kynferði, skoðunum og þjóðfélagsstöðu.”

Einnig lög um réttindi sjúklinga þar sem 
segir að allir eigi rétt á bestu mögulegu 
hjúkrun sem völ er á hverju sinni. 

Sýnt hefur verið fram á að ein helsta 
ástæða þess að sjúklingar fái ójafna 
meðferð innan heilbrigðiskerfisins sé 
vegna fordóma heilbrigðisstarfsmanna 
og slíkt hefur einnig sýnt að hafi bein 
neikvæð áhrif á heilsu sjúklinga.

En hvernig tökumst við á við okkar 
eigin fordóma?

Staðreyndin er sú að fordómar eru í 
langflestum tilfellum ómeðvitaðir, mun 
lúmskari en við ímyndum okkur og að 

„Sjúkraliði virði rétt skjólstæðinga og rækir störf sín óháð sjúkdómsgreiningu, þjóðerni, litarhætti, 
trúarbrögðum, aldri, kynferði, skoðunum og þjóðfélagsstöðu,” segir í siðareglum sjúkraliða.

Í íslensku samfélagi gætir oft 
á tíðum fordóma gagnvart 
þessum hóp einstaklinga
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flest okkar höfum þá að einhverju leyti. 
Það að okkur líði óþægilega í kringum 
ákveðinn sjúklingahóp myndi kannski 
ekki flokkast sem skýrir fordómar en þeir 
eru samt nægjanlegir til þess að geta haft 
áhrif á gæði hjúkrunar sem við veitum.

Rannsókn gerð til þess að finna hjálp-
legar leiðir til þess að minnka fordóma 
heilbrigðisstarfsfólks og auka gæði 
meðferðar sem sjúklingar í minni-
hlutahópum fá, sýndi fram á tvo 
mikilvæga þætti. Jákvæðar tilfinningar 
heilbrigðisstarfsmanns áður en hann 
mætir skjólstæðing í minnihlutahópi 
jók gæði hjúkrunar sem veitt var og því 
mætti leggja til að heilbrigðisstofnanir í 
heild sinni myndu leggja mikla áherslu 
á vellíðan starfsmanna. Hinn þátturinn 
var áhersla á að nálgast hjúkrun skjól-
stæðings á þann hátt að sá sem hjúkrun 
veitir og skjólstæðingurinn sjálfur séu 
teymi og að unnið sé markvisst að því að 
mæta sjúkling á jafningjagrundvelli.

Að breyta til betri vegar
Ef breytan varðandi hvers vegna skjól-

stæðingur er einstæðingur er tekin út fyrir 
sviga þá getum við komist að því hvaða 
verkfærum við getum beitt til þess að 
takast á við sértækan vanda þessa hóp. 
Það er að þeir eru einir og án aðstandanda.

Ýmis úrræði standa þessum einstak-
lingum til boða og ef farið er eftir 
hjúkrunarkenningum Nightingale og 
Henderson þá ætti að vera markmið 
hjúkrunarinnar að finna leiðir fyrir þessa 
einstaklinga til þess að tilheyra. Sjúkra-
liðar eru í lykilstöðu til þess að sinna þessu 
verkefni enda oft sá hópur sem á hvað 
mest samskipti við sjúklinginn innan heil-
brigðisstofnanna. Sjúkraliðar ættu að hafa 
grunnþekkingu á þeim úrræðum sem fólki 
stendur til boða. Rauðikrossinn á Íslandi 
stendur til dæmis fyrir Vinaverkefninu en 
þar er hægt að panta sjálfboðaliða til þess 
að koma í heimsókn til skjólstæðinga sem 
þess óska hvort sem það er heim til þeirra, 
á dvalar-, hjúkrunarheimili, sambýli eða 
sjúkrahús. Innan sjúkrahúsa starfa einnig 
prestar og sálfræðingar en mikilvægt er 
að ganga úr skugga um að skjólstæðingar 
viti af því að sú þjónusta stendur þeim til 
boða. 

Í samræðum okkar við skjólstæðinginn 
getum við einnig veitt honum verkfæri 
sem hann getur nýtt sér eftir útskrift, það 
gæti jafnvel dregið úr líkum þess að hann 
leiti jafn oft tilbaka í heilbrigðiskerfið, enda 
samkvæmt endurskoðaðri þarfakenningu 

Maslow þá hafa allar þarfir einstaklings 
vægi, en mikilvægi hverrar getur verið 
mismunandi eftir hverjum og einum. Það 
að þörf sé ekki fullnægt hefur áhrif á getu 
einstaklingsins til að fullnægja öðrum 
þörfum sínum. Þannig getur einmanaleiki 
haft þau áhrif að einstaklingur hefur ekki 
áhuga á að nærast sem dæmi og endar 
þá aftur inná spítala. Því er mikilvægt að 
huga að þessu í útskriftarmálum þessara 
skjólstæðinga að þeir séu upplýstur um 
hópa og staði sem þeir geta leitað til. Rótin 
starfrækir hópa kvenna með áfengis- og 
fíknivanda. AA samtökin eru með marga 
hópa sem hittast reglulega. Hægt er að 
leita til trúfélaga en margir einstaklingar 
finna að trú hjálpar þeim að finnast þeir 

tilheyra hópi. Einnig eru þónokkur úrræði 
sem þeir sem glíma við geðræn vandamál 
geta leitað til, til dæmis Bataskólinn, 
Hringsjá og Hugarafl.

Lokaorð 
Verkefni hjúkrunar einstæðinga geta 

oft á tíðum verið flókin og stundum 
þurfum við sjálf að fara í eilitla nafla-
skoðun varðandi hvað við getum gert 
betur fyrir þessa einstaklinga.

Allir skjólstæðingar okkar eiga rétt á 
heildrænni hjúkrun og mikilvægt er fyrir 
okkur, sem störfum í þessu annars erfiða 
starfi oft á tíðum við erfiðar aðstæður, 
að við gleymum ekki grunnþörfum allra 
einstaklinga. Samskipti skipta gríðar-
lega miklu máli og því ættum við að líta 
á það að spyrja sjúkling hvernig honum 
líður sem jafn mikilvæga rannsókn og 
aðrar rannsóknir sem við gerum. Góð 
hugmynd til þess að minnka líkur á því 
að við tileinkum okkur tæknilega hegðun 
er að hafa spurningu um líðan sjúklings 
sem hluta af okkar verklagi þegar við 
gerum aðrar mælingar.

Þarfaþrep Henderson og Maslow. 

ACE kvarðinn er not-
aður til að skima fyrir 

einstaklingum sem hafa 
orðið fyrir erfiðri reynslu í 

uppvexti
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Til að minnka líkur á að ómeðvit-
aðir fordómar hafi áhrif á störf okkar 
þurfum við að huga að okkar vellíðan í 
vinnunni en einnig að sjá til þess að við 
nálgumst hjúkrun skjólstæðinga okkar 
sem samvinnuverkefni við þá og að þeir 
séu jafn mikilvægir meðlimir í hjúkr-
unarteyminu eins og hjúkrunarfagfólkið. 
Sjúkraliðar þurfa að vera virkir í að 
viðhalda þekkingu sinni á úrræðum sem 
þessum einstaklingum standa til boða 
og sjá til þess að fyrir útskrift séum við 
einnig búin að leggja til úrræði til þess að 
mæta þörf þessara einstaklinga fyrir því 
að tilheyra. 
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Þrýstingssár eru heilbrigðisvandamál,  
vandamál sem hefur verið til lengi. Þrýstings-
sár eru mjög dýr fyrir bæði einstaklinginn 
sjálfan og líka fyrir heilbrigðiskerfið. En 
ásamt því að vera kostnaðarsöm valda þau 
þeim sem þau fá miklum óþægindum.

Áhættuþættir eru margir og má þar m.a. 
nefna hækkandi aldur og skert hreyfiskyn. 
Þrýstingssárum er skipt í nokkra flokka sem 
segja til um á hvaða stigi þau eru og þá nokkurn 
veginn hversu alvarleg þau eru. Margskonar 
hjálpartæki eru til, til þess að koma í veg fyrir 
myndun þeirra. Einnig ýmsar forvarnir, sem 
mikilvægar eru til þess að koma í veg fyrir 
sáramyndun. Þekking heilbrigðisstarfsmanna 
er mjög mikilvæg og skipta sérstaklega miklu 
máli í bæði forvörnum og meðferð á sárum. 
Meðferð skiptir miklu máli og margt sem 
hefur áhrif á sáragræðslu.

Hverjar eru forvarnir þrýstingssára? Hverjir 
eru í áhættu?

Hér á eftir verður farið yfir helstu þætti sem 
koma að forvörnum, og hvað það er sem hafa 
ber í huga þegar einstaklingur er í áhættu. En 
hvernig metum við áhættuna? Til eru nokkrar 
leiðir, sem fjallað verður um hér.

Hvað er þrýstingssár?
Þrýstingssár eru staðbundin sár á húð sem 

stundum ná niður í undirliggjandi vefi. Þessi sár 
myndast oftast á útsettum svæðum líkamans.

Þrýstingssár eru mjög alvarlegt og mikið 
vandamál innan heilbrigðisgeirans. Stærsta 
vandann er að finna inná sjúkrahúsum, þar 
sem oft eru sjúklingar sem eiga erfitt með að 
hreyfa sig og eru því útsettir fyrir sáramyndun. 
Þrýstingssár eru mjög kostnaðarsöm og valda 
miklum óþægindum og verkjum fyrir þá sem 
þau fá.

Áhætta
Áhættuþáttum á myndun þrýstingssára er 

hægt að skipta í tvo flokka. Það eru ytri og 
innri þættir. Ytri þættir eru t.d. þrýstingur, 
núningur og tog, lyf, raki á húð og yfirborð sem 
legið eða setið er á. Innri þættir geta m.a. verið 
hár aldur, skert skyntilfinning og meðvitund, 
hreyfiskerðing, slæmt næringarástand, þvag 
og hægðaleki og verkir.

Hækkandi aldur: Með hækkandi 
aldri aukast líkur á myndun þrýstings-
sára. Ástæð þess getur meðal annars verið 

öldrunarbreytingar sem verða á húðinni. Má 
þar nefna, raki húðarinnar minnkar, starfsemi 
húðarinnar verður hægari sem leiðir m.a. til 
meiri sýkingarhættu og lengri tíma í að gróa. 
Húðin þynnist og teygjanleiki minnkar sem 
gerir hana viðkvæmari fyrir áverkum. Blóð-
flæði minnkar og háræðar þynnast. Hjá eldra 
fólki þarf að ganga úr skugga að um þrýstings-
sár sé að ræða en ekki áverkar á húð. Mikilvægt 
er að nota góðar umbúðir á sár hjá eldra fólki. 
Umbúðir með sterku lími geta valdið enn 
meiri skemmdum þegar þær eru fjarlægðar, 
hjá fólki með viðkvæma húð.

Skert hreyfigeta: Við minni hreyfingu 
minnkar blóðflæði og áhætta sáramyndunar 
eykst til muna. Ástæða getur meðal annars 
verið hækkandi aldur, líkamleg fötlun og skert 
hreyfigeta eftir skurðaðgerð, þar sem rúmlega 
eða kyrrseta eykst. Einnig eykst áhætta á sára-
myndun við versnandi líkamlegt ástand eins 
og erfiðleika við að hagræða eða snúa sér í 
rúmi, við hækkandi líkamshita eða aðra raka-
myndun vegna svita eða úrgangsefna (þvag 
og hægðir).

Núningur og tog: Ef ekki eru notuð rétt 
handtök við að hagræða einstakling er hætta 
á því að það myndist núningur, en það er 
þegar tvö lög eins og til dæmis húð og lak, 
hreyfast í sitthvora áttina, við það getur húðin 
skaddast. Ósjálfráðar hreyfingar geta líka 
búið til núning. Hætta á togi eykst þegar bein 
og vefur síga niður út af þyngdarafli en húð 
er kyrr á undirlagi, þetta getur gerst þegar 
einstaklingur er að fara úr rúmi eða stól og 
stígur niður. Það getur líka orðið tog á húð 
við það að nudda viðkvæma staði. Auk þess 
að vera sársaukafullt, þá getur núningssnún-
ingur valdið vægri vefjaskemmd eða bólgum, 
sérstaklega hjá eldra fólki. Þeir sjúklingar sem 
þurfa aðstoð við flutning eða snúning í rúmi, 
eða milli rúms og stóls eru í meiri hættu við að 
verða fyrir áverkum vegna núnings eða togs. 
Eru því rétt handtök umönnunaraðila mjög 
mikilvæg.

Vannæring: Næringarástand einstaklings 
getur haft mjög mikið um það að segja hversu 
mikil hætta fyrir myndun þrýstingssárs sé. 
Einstaklingar í yfirþyngd og þeir sem hafa 
lágan BMI stuðul eru í meiri hættu. Rann-
sóknir hafa sýnt að hafa BMI stuðul undir 
18,5 sé mikil hætta á sáramyndun. Algengast 
er að sárin myndist yfir beinaber svæði, en 
þau myndast líka á svæðum sem hafa mikla 
fitu eins og t.d. á rassi. Í sáragræðslu skiptir 
næring einnig miklu máli, til þess að sár nái að 
gróa þarf steinefni og vítamín. Prótein er mjög 
mikilvægt í sáragræðslu. Það sem líkaminn 
þarf til að sár grói eru t.d. Amínósýra, fita, 
sink og A og C vítamín. Þeir einstaklingar 
sem eiga erfitt með að matast og þeir sem hafa 
slæmar tennur, eða eiga erfitt með að kyngja 
eru í meiri hættu á vannæringu. Sum lyf og 
sjúkdómar hafa áhrif á upptöku næringarefna 
úr fæðu. Eins hafa menningarlegir og sálfræði-
legir þættir áhrif á fæðuval, þeir þættir geta 
líka haft áhrif á fjárhag og aðgengi að hjálpar-
tækjum og áhöldum.

Algengustu sárasvæðin: Sumir staðir 
líkamans eru í töluvert meiri áhættu á að þar 
myndist sár en aðrir. Þetta eru þeir staðir 
sem eru mest beinaberir. Helstu staðirnir eru 
hnakki, eyru, axlir, olnbogi, spjaldhryggur, 
rófubein, mjaðmir, hné, hæll og ökli. Einnig 
eru gagnaugu, táberg og tær á áhættusvæði. 
Mesta hættan myndast þegar fólk eyðir 
löngum tíma liggjandi hreyfingarlaust á baki 

Rannveig Ósk Sölvadóttir.

Höfundurinn
Rannveig Ósk Sölvadóttir 
skrifaði þessa lokaritgerð á 

sjúkraliðabraut í Fjölbrauta-
skólanum við Ármúla vorið 
2019. Kennari hennar var 

Hildur Sólveig Sigurðardóttir.

Þrýstingssár
Áhætta, forvarnir, einkenni og meðferð
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eða hlið. Þetta er sérstaklega algengt hjá fólki 
sem er meðvitundarlaust eða hefur einhverja 
skynskerðingu því þau finna ekki sársauka 
sem kemur frá sárastað eða geta ekki hagrætt 
sér í rúmi. Algengast er að fólk fái sár á spjald-
hrygg eða hæl.

Önnur áhætta: Einnig eru þeir einstak-
lingar sem eru með sár á byrjunarstigi ávallt 
í hættu með að fá fleiri sár eða að sár versni 
hratt. Þeir einstaklingar sem hafa fengið sár 
áður eru einnig í meiri hættu á að fá sár aftur. 
Er því mjög mikilvægt að fylgjast vel með 
þeim einstaklingum. Aukinn raki á húð getur 
verið áhættuþáttur, en hafa ber í huga að 
húðskemmd frá raka er ekki þrýstingssár. Hjá 
þeim einstaklingum þar sem þvagleki hefur 
leitt til, eða er hætta á að leiði til, þrýstingssára 
er hægt að notast við þvaglegg tímabundið 
til þess að hvíla húðina. Passa þarf vel að 
þeir einstaklingar sem hafa þvag- og/eða 
hægðaleka og nota til þess þar til gerð stykki. 
Skipti um strax og þau eru orðin rök en ekki 
full til þess að verja húðina.

Áhættumat 
Til eru nokkrir mælikvarðar sem eru notaðir 

til þess að meta áhættu á sáramyndun. Sá 
sem er notaður mest hér á landi heitir Braden. 

Aðrir þekktir eru Norton og Waterlow. Þeir 
geta aðstoðað starfsmenn til að meta þá hættu 
sem er, en þeir eru aðeins hjálpartæki. Það þarf 
að hafa í huga að mat reyndra starfsmanna er 
alltaf nauðsynlegt. Alltaf þarf að endurmeta 
einstakling ef ástand hans breytist.

Bradenkvarði: Höfundar Bradenkvarðanns 
eru tveir, þær Nancy Bergstrom og Barbara 
J. Braden sem kvarðinn heitir eftir. Hann var 
fyrst kynntur árið 1987 og hann hefur verið 
þýddur á mörg tungumál meðal annars á 
íslensku. Hann er settur upp með sex þáttum 
sem er svo hægt að skipta í tvo flokka. Annar 
flokkurinn mælir í raun þol húðarinnar, raka, 
næringu, núning og tog. Hinn metur skyntilf-
inningu, virkni og hreyfingu. Hver þáttur er 
með fjögur stig nema síðasti sem er núningur 
og tog sem er með þrjú stig. Kvarðinn virkar 
þannig að skoðaður er hver flokkur fyrir sig 
og skráð eru þau stig sem passa við einstak-
linginn. Þegar búið er að fara yfir alla flokkana 

eru stigin lögð saman og útkoman segir niður-
stöðuna. Mest er hægt að fá 23 stig og minnst 6 
stig. Því lægri sem stigin eru því meiri hætta er 
talin vera á sáramyndun. Minna en 9 er talinn 
mjög mikil hætta, 10-12 er mikil hætta, 13-14 er 
miðlungshætta, 15-18 er viss hætta og 19-23 er 
enginn hætta. 

Nortonkvarði: Það var árið 1962 sem 
breskur hjúkrunarfræðingur að nafni Doreen 
Norton bjó til Nortonkvarðann. Hann var sá 
fyrsti sem var ætlaður til þess að meta hættu 
á myndun þrýstingssára. Hún gerði hann 
með umönnun eldri skjólstæðinga í huga, 
og eftir að hafa ráðfært sig við samstarfsfólk 
setti hún upp þennan kvarða. Hann er settur 
upp í fimm þáttum sem skiptast í: líkamlegt 
ástand, andlegt ástand, virkni, hreyfigeta og 
þvag-og/eða hægðaleki. Í hverjum þætti er 
hægt að fá 1 til 4 stig. Minnst er því hægt að fá 
5 stig og mest 20. Eins og á Bradenkvarðanum 
er hættan meiri eftir því sem stigin eru lægri. 
Minna en 10 er mjög mikil hætta, 10-14 er mikil 
hætta, 14-18 er viss hætta og meira en 18 stig 
er lítil hætta.

Waterlowkvarði: Judy Waterlow er 
höfundur af Waterlow kvarðanum. Hún rann-
sakaði hann og hannaði árið 1985. Hann er 
svolítið frábrugðinn hinum kvörðunum tveim. 

Bradenkvarði 
Mat á áhættu fyrir myndun þrýstingssára

Fjöldi stiga er 1- 4 nema í núningi/togi 1 - 3 
Mjög mikil áhætta < 9   /   Mikil áhætta 10 - 12    /   Miðlungsáhætta 13 - 14   /   Viss áhætta 15 - 18   /   Engin áhætta 19 - 23 

Skyntilfinning
Geta til að 
bregðast við 
óþægindum 
vegna þrýstings

1 Nánast engin  
Engin viðbrögð (stynur ekki, kveinkar sér ekki 
eða kippist við)  við sársaukafullu áreiti vegna 
minnkaðrar meðvitundar eða róandi lyfja
EÐA
takmörkuð geta til að skynja sársauka á 
stærstum hluta líkamans.

2 Mjög takmörkuð                     
Bregst eingöngu við sársaukafullu áreiti. 
Getur ekki látið í ljós óþægindi nema með 
stunum eða óróleika
EÐA
hefur skyntruflun sem takmarkar  getuna til 
að finna sársauka eða óþægindi á helmingi 
líkamans.

3 Aðeins takmörkuð 
Bregst við munnlegum fyrirmælum en getur 
ekki alltaf tjáð sig um óþægindi eða þörf fyrir 
að láta snúa sér
EÐA
hefur einhverja skyntruflun sem takmarkar getu 
til að finna sársauka eða óþægindi á 
1 - 2 útlimum. 

4 Óskert
Bregst við munnlegum fyrirmælum. 
Hefur enga skyntruflun sem myndi takmarka 
getu til að finna eða tjá sársauka eða óþægindi.

Raki
Að hvaða marki 
húðin er útsett 
fyrir raka

1 Stöðugur raki 
Húð er nánast alltaf rök vegna svita, þvags o.fl. 
Vart verður raka í hvert sinn sem sjúklingur er 
hreyfður eða honum snúið.

2 Oft raki                                
Húð er oft en ekki alltaf rök. Skipta þarf á 
líni á rúmi a.m.k. einu sinni á vakt.

3 Stundum raki
Húð er stundum rök og skipta þarf aukalega um 
lín að jafnaði einu sinni á dag.

4 Sjaldan raki
Húð er sjaldnast rök, eingöngu þarf að 
skipta um lín skv. verklagi.

Virkni
Mælikvarði á 
líkamlega virkni

1 Rúmfastur 
Rúmliggjandi.

2 Bundin(n) stól
Göngugeta mjög takmörkuð eða engin. 
Ber ekki eigin þunga og/eða þarf hjálp til 
að komast í stól eða hjólastól.

3 Gengur stundum 
Gengur af og til dag hvern en mjög stutta 
vegalengd, með eða án aðstoðar. 
Dvelur meirihluta hverrar vaktar í rúmi eða stól.

4 Gengur oft
Gengur utan herbergis a.m.k. tvisvar á dag og 
inni á herbergi a.m.k. á 2 klst. fresti yfir daginn.

Hreyfigeta
Geta til að breyta 
um og stjórna 
líkamsstellingum

1 Engin 
Getur ekkert hreyft útlimi eða hagrætt sér 
án aðstoðar.

2 Mjög takmörkuð 
Hreyfir einstaka sinnum útlimi eða hagræðir sér 
lítillega en er ófær um að hreyfa sig oft eða að 
neinu marki sjálfur.

3 Aðeins takmörkuð 
Hreyfir oft útlimi og hagræðir sér sjálfur 
en lítið í einu.

4 Óskert 
Breytir oft og verulega mikið um stellingu
án aðstoðar.

Næring
Matarvenjur

1 Mjög lítil
Borðar aldrei fulla máltíð. Borðar sjaldan meira 
en 1/3 af þeim mat sem borinn er fram. Borðar 
mjög litla skammta af kjöti og fiski og mjög lítið 
af mjólkurvörum daglega.  
Drekkur lítið. Drekkur ekki næringardrykki
EÐA
er fastandi og/eða fær tæra vökva eða 
vökva í æð í meira en 5 daga.

2 Líklega ónóg
Borðar sjaldan fulla máltíð og borðar 
venjulega u.þ.b. 1/2  af þeim mat sem borinn 
er fram. Borðar litla skammta af kjöti og fiski og 
lítið af mjólkurvörum daglega.  
Drekkur af og til næringardrykki
EÐA
fær minna en æskilegt magn af fljótandi fæði 
eða næringu um slöngu.

3 Næg
Borðar meira en 1/2 í flestum máltíðum. 
Borðar eðlilegt magn af kjöti, fiski og 
mjólkurvörum daglega. Hafnar stöku sinnum 
máltíð en drekkur oftast næringardrykki ef þeir 
eru boðnir
EÐA
fær næringu um slöngu eða næringu í æð sem 
líklega uppfyllir mest alla næringarþörf.

4 Mjög góð
Borðar megnið af hverri máltíð. 
Afþakkar aldrei máltíð. 
Borðar venjulega vel af  kjöti, fiski 
og mjólkurvörum. 
Borðar stundum milli mála. 
Þarf ekki næringardrykki.

Núningur 
og tog

1 Vandamál                                  
Þarfnast miðlungs- til hámarksaðstoðar við 
hreyfingu. Ómögulegt að lyfta sjúklingi alveg 
án þess að hann dragist eftir líni. 
Sígur oft niður í rúmi eða stól, þarf oft að 
hagræða með hámarksaðstoð. Stífni, ósjálfráðar 
hreyfingar eða óróleiki hafa í för með sér nánast 
stöðugan núning.

2 Mögulegt vandamál               
Veikburða við hreyfingu eða þarfnast lágmarks- 
aðstoðar. Við hreyfingu gæti húðin dregist að 
einhverju leyti eftir líni, stól, belti eða öðrum 
búnaði. Heldur oftast nokkuð góðri stöðu í stól 
eða rúmi en sígur stundum niður.

3 Engin augljós vandamál
Hreyfir sig sjálfur í rúmi og stól og hefur 
nægan vöðvastyrk til að lyfta sér alveg 
upp við hreyfingu. 
Heldur alltaf góðri stöðu í rúmi eða stól.

© Copyright Barbara Braden og Nancy Bergström, 1988; 
Birt með leyfi höfunda
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Þrýstingssár eru mjög 
alvarlegt og mikið vandamál 

innan heilbrigðisgeirans
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Hann tekur tillit til líkamsbyggingar þar að 
segja þyngd miðavið hæð (BMI), húðgerðar, 
kyns og aldurs, næringarástands, þvag- og/
eða hægðaleka og hreyfigetu. Einnig er spurt 
um líkamlegt ástand, hvort viðkomandi 
reykir, sjúkdómar eins og t.d. sykursýki og 
hvort viðkomandi hafi farið í aðgerð eða lent í 
slysi. Á þessum kvarða er hættan metin meiri 
eftir því sem stigunum fjölgar. Mest er hægt að 
fá 64 stig og minnst 1 stig, 10-14 stig er metin 
hætta, 15-19 er mikil hætta og meira en 20 er 
mjög mikil hætta.

Forvarnir
Eins og fram hefur komið eru þrýstingssár 

mjög kostnaðarsöm og valda einstaklingum 
sem þau fá miklum óþægindum. Eru því 
forvarnir gegn myndun þeirra mjög mikil-
vægar. Eins og Florence Nightingale skrifaði 
árið 1859, er það venjulega ekki sjúkdómurinn 
sem veldur þrýstingssárum heldur hjúkrunin. 
Forvarnastarf gegn þrýstingssárum á alltaf 
að vera einstaklingsmiðað og í samráði við 
einstaklinginn, aðstandendur og fagfólk.

Mat á húð: Mikilvægt er að allir sem starfa 
við umönnun viti hvernig eigi að meta ástand 
húðar. Mjög mikilvægt er að mat á sjúkling 
gerist sem fyrst eftir innlögn og einnig strax 
eftir að ástand viðkomandi breytist. Meta þarf 
alla húðina með sérstakri áherslu á beinaber 
svæði, eins og t.d. spjaldhrygg, olnboga, hæla 
og ökla. Gott er að nota tækifærið þegar sjúk-
lingi er hagrætt að athuga ástand húðar. Mjög 
mikilvægt er að halda skrá um allar breytingar. 
Ef roði er á húð er hægt að nota fingraprófið. 
Þá er fingri þrýst á roðasvæðið og haldið þar 
í nokkrar sekúndur, roði er svo metinn þegar 
fingur er fjarlægður. Roði sem hverfur ekki er 
áhyggju efni. Einnig þarf að athuga hita í húð 
og hvort það sé einhver bjúgur eða breytingar 
á vefjum undir húð. Þetta skiptir sérstaklega 
miklu máli með mat á dökkri húð þar sem roði 
sést illa eða alls ekki. Fylgjast vel með hvort 
einstaklingurinn hafi einhvern sársauka frá 
vissum húðsvæðum. Oftast getur viðkomandi 
tjáð sig um hvort svo sé. Stundum þarf einnig 
að fylgjast með vökvajafnvægi (vökvainntöku 
og þvagútskilnaði) með tilliti til bjúgsöfnunar.

Mikilvæg atriði í forvörnum: Létta á 
þrýsting á roðasvæðum og forðast eins og 
hægt er allan þrýsting á þeim svæðum. Ef 
hætta er á að það komi sár á húð má alls ekki 
nudda hana. Það getur leitt til rofs á húð og 
getur valdið skemmdum á undirliggjandi 
vefjum. Hreinsa þarf öll óhreinindi af húð 
sem fyrst og halda raka (eins og svita) frá húð 
eins og hægt er. Halda hita í skefjum, því hiti 
virkjar svitamyndun og minnkar þol vefja við 
þrýsting. Að nota ekki hitapúða og hitateppi 

á fólk í áhættuhópi. Nota húðvörur sem erta 
ekki og bera á húðina krem eða áburð til að 
koma í veg fyrir að hún þorni of mikið. Því það 
eykur líkur á húðskemmdum.

Mikilvægt er að kenna umönnunaraðilum 
að nota réttar aðferðir til að hagræða, snúa og 
flytja fólk á milli. Til að koma í veg fyrir núning 
og tog. Einnig þarf að kenna umönnunaraðilum 
að nota hjálparbúnað eins og snúningslök og 
hlífar, sem koma í veg fyrir eða draga úr því að 
húð á viðkvæmum svæðum snerti undirlag. 
Það minnkar líkur á áverkum eftir sjálfráðar og 
ósjálfráðar hreyfingar, sérstaklega á olnbogum 
og hælum. Fyrir einstaklinga sem liggja eða 
sitja mikið er hægt að nota kodda til að aðstoða 
við að létta á þrýsting, t.d. þegar viðkomandi 
liggur á hlið. Fyrir þá einstaklinga sem nærast 
ekki nóg er mikilvægt að gefa næringardrykki, 
vítamín og steinefni.

Hjálpartæki: Fyrir fólk sem er bundið við 
hjólastól, þarf að passa að stóllinn sé nógu 
sterkur og stór til að bera viðkomandi og 
einnig að í honum sé þar til gerð sessa sem 
léttir á þrýsting. Ávallt þarf að passa að sessan 
í stólnum sé í lagi og virki rétt.

Snúningsskema skal nota hjá öllum sem eru 
í áhættu, eða þeim sem fá <18 stig á Braden. En 
hann þarf að vera einstaklingsmiðaður en ekki 
staðlaður. Ganga þarf úr skugga um að rúm 
séu í réttri stærð, bæði breidd og lengd, og þoli 
þá þyngd sem því er ætlað að bera. Setja þarf 
auka stuðning á rúm ef við á. Svampdýnur 
sem dreifa þrýsting eru notaðar fyrir fólk sem 
fá <18 stig á Braden, en rannsóknir hafa sýnt 

að þær eru betri en venjulegar svampdýnur. 
Þeir einstaklingar sem eru í mikilli hættu eða 
fá <12 stig á Braden fá loftdýnur. Ef við á skal 
nota fyrirbyggjandi umbúðir sem verja húðina 
fyrir áverkum t.d. frá stólum. Næringarskemi 
er mjög mikilvægur fyrir einstaklinga sem 
hafa lágan BMI. Þótt að BMI sé hár getur 
viðkomandi einstakling skort næringu, og 
nauðsynlegt getur verið að setja upp næring-
arplan með næringarfræðing. Ef einstaklingur 
þarf hjálpartæki við böðun eins og t.d. baðstól 
er nauðsynlegt að hafa mjúka sessu í honum, 
því sæti í slíkum stólum eru oft mjög hörð og 
valda þrýsting. Einnig er hægt að fá baðstóla 
sem hægt er að breyta stillingum á sæti og 
fótskema á til að létta á þrýsting. Eins og fram 
hefur komið eru kvarðarnir, Braden, Norton og 
Waterlow mjög gott hjálpartæki í forvörnum 
gegn myndun þrýstingssára.

Einkenni: Mjög mikilvægt er að fylgjast vel 
með og þekkja öll einkenni sáramyndunar hjá 
öllum skjólstæðingum og sérstaklega þeim 
sem eru í áhættu. Breytingar sem verða á húð, 
eins og roði sem minkar ekki eða hverfur þegar 
ýtt er á húðina og bólga í húð geta verið fyrstu 
einkenni þrýstingssára. Hitastig á húðsvæði 
getur verið frábrugðið miðað við húðsvæði 
í kring og getur það bæði verið heitara eða 
kaldara. Breytingar á tilfinningu sem getur lýst 
sér sem sársauki, kláði eða jafnvel náladofi geta 
allt verið fyrstu einkenni á þrýstingssárum. 

Stig þrýstingssára
EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory 

Panel), NPUAP (National Pressure Ulcer 
Advisory Panel) og PPPIA (Pan Pacific 
Pressure Injury Alliance) hafa gefið út skil-
greiningar á stigum þrýstingssára og er þeim 
skipt upp í nokkur stig. Þau eru:

Stig 1: Roði á húð sem breytist ekki þegar 
þrýst er á hann með fingri. Sársauki getur verið 
á svæðinu. Getur verið kaldara eða heitara 

Þekking heilbrigðisstarfs-
manna skiptir sérstaklega 
miklu máli í bæði forvörn-

um og meðferð á sárum
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en húðin í kring. Þetta stig getur verið erfitt 
að greina hjá fólki með dökka húð, því hún 
breytist ekki endilega þegar þrýst er á hana, en 
húðin á sárasvæðinu er þá oft öðruvísi á litinn 
en önnur húð.

Stig 2: Yfirborðssár, með rauðu sárabeði án 
dreps, getur verið ósprungin eða rifin blaðra. 
Sárið getur bæði verið glansandi og þurrt.

Stig 3: Húðfita getur verið sýnileg en sárið 
nær ekki niður í vöðva eða bein. Sárið er gat 
því húðþekja og leðurhúð eru horfin. Dýpt 
sára á 3 stigi er mjög mismunandi og þau geta 
jafnvel verið mjög grunn. Eins og t.d. sár á 
eyrum og hnakka þar sem þunnt er milli húðar 
og beina. Á þeim stöðum þar sem þykktin er 
meiri geta þessi sár verið mjög djúp. 

Stig 4: Mikil vefjaskemmd. Bein, sinar og 
vöðvar eru sýnileg. Drep getur verið í vöðvum 
og sýkingar eru oft í þessum sárum. Gröftur 
sem getur verið mjög illa lyktandi. Þessi sár 
eru ekki endilega mjög djúp.

Stundum kemur fyrir að ekki sé hægt að 
setja sárin í eitthvað af þessum stigum. Það 
getur verið grunur um dýpt sára en ekki 
hægt að staðfesta. Húðin yfir sárasvæðinu 
getur verið heil en vefurinn undir yfirborðinu 
skemmdur, hún getur verið fjólublá eða dökk 
rauð (líkst marblett).

Verkir
Verkir eru nauðsynlegir til að láta okkur 

vita að ekki sé allt í lagi. Mjög persónubundið 
er hvernig hver og einn upplifir verki og 
sársauka. Skiptir þá máli meðal annars verkja-
saga viðkomandi og sársaukaþol hans.

Þrýstingssár eru sársaukafull. Verkirnir sem 
frá sárunum koma eru frábrugðnir öðrum 
sársauka og koma bæði fram í hvíld og við 
áreynslu. Verkirnir sem koma frá þrýstings-
sárum flokkast sem langvarandi verkir. Slíkir 
verkir geta haft mikil árhrif á andlega líðan hjá 
einstakling, sérstaklega ef verkirnir hafa staðið 
yfir í lengri tíma. Slík áhrif geta verið depurð, 
kvíði og jafnvel þunglyndi, sem geta svo 
auðveldlega leitt til slæmra áhrifa á samskipti 
einstaklings við sína nánustu.

Meðferð
Þegar kemur að meðferð á þrýstingssárum 

er eitt markmið, að græða sárið. Það getur aftur 
á móti verið flókið ferli og margt sem spilar þar 
inn í. Eins og t.d. félagslegar, fjárhagslegar og 
andlegar aðstæður. Þar sem sjúkdómar eða 
sjúkdómsástand eru oftast helsta ástæða fyrir 
myndun þrýstingssára, hefur það mikil áhrif á 
því hvernig sáragræðsla gengur.

Þegar meðhöndla á sár er mjög mikilvægt 
að byrja á því að meta það, á nákvæman 
hátt. Þegar mat er gert er skoðað hvar sárið 

er staðsett, hvort í því sé sýking, hversu stórt 
sárið er og hvar það er statt í græðsluferli. 
Einnig er mikilvægt að meta einstaklinginn í 
heild. Að meta sár á ávallt að vera í höndum 
fagaðila sem hafa til þess getu og þekkingu. 
Því til þess að geta metið sár þarf viðkomandi 
að vita hvernig húðin virkar og hvernig hún 
er uppbyggð. Mikilvægt er að vita hvernig 
sáragræðsluferlið gengur fyrir sig og þekkja 
öll stig í græðslu sára, til að geta vitað hvar það 
er statt í ferlinu. Nauðsynlegt er að þekkja þau 
almennu atriði sem skipta máli í sáragræðslu. 
Þessi atriði geta verið t.d. blóðflæði, reykingar, 
lyf og eins og fram hefur komið, sjúkdómar, 
aldur, næring, verkir og andlegar aðstæður. 
Einnig þau staðbundnu atriði sem hafa áhrif á 
græðslu, eins og t.d. meta hvort viðkomandi sé 
með verki og hversu mikla, hvort drep sé í sári, 
hvort það sé sýking, hvort það sé bjúgur o.fl.

Umhirða sára
Algengast er að sár grói án vandræða, og 

sér líkaminn í flestum tilfellum um það ferli án 
aðstoðar. Langvinn sár eins og þrýstingssár, 
tilheyra ekki þeim sárum, og þarf mjög oft að 
grípa inn í græðsluferli þeirra sára.

Þrýstingssár tengjast oft skertu slagæða-
flæði og meðferð þarf því að vera í samræmi 
við það. Í slagæðasárum er blóðflæði skert sem 
þýðir að erfiðara er að græða sárin. Meðferð 
þessara sára snýst því fyrst og fremst um 
að vernda sárin fyrir t.d. þrýsting, núning, 
allskyns hnjaski og sýkingu.

Eitt það mikilvægasta í meðferð þrýstings-
sára er að hreinsa sárin, það er gert til að 
fjarlæga óhreinindi sem hindra að sárið nái að 
gróa. Það geta verið t.d. bakteríur, drep, skánir 
í sárabeði og önnur óhreinindi, en þessi atriði 
auka líkur á sýkingu í sárinu. Hvernig sárin 
eru hreinsuð fer allt eftir ástandi þeirra og stað-
setningu. Hvaða umbúðir eru notaðar á sárin 
skipta líka miklu máli. Umbúðirnar mega ekki 
þrengja að og passa þarf vel að þær festist ekki 
í sárinu. Ekki á að notast við loftþéttar umbúðir 
til þess að koma í veg fyrir sýkingar. Þar sem 
stöðugt er verið að finna uppá nýjum sáraum-
búðum og margar tegundir til á markaðnum 
getur það reynst erfitt að finna réttar umbúðir, 
en málið er að ekki bara ein tegund hentar á 
hvert sár. Geta nokkrar tegundir hentað fyrir 
hvert sár. Markmið flestra sáraumbúða er að 
hafa stjórn á raka í sárinu, því það er vitað að 
sár gróa best við rétt rakastig. Rétt rakastig 
eykur niðurbrot á dauðum vef og hjálpar til 
við uppbyggingu á nýjum. Einnig kemur rétt 
rakastig í veg fyrir sýkingu og getur dregið úr 
verkjum. Umbúðirnar geta haft áhrif á raka á 
mismunandi vegu. Þær geta dregið í sig vessa 
sem frá sárinu kemur, og komið þannig í veg 
fyrir skemmdir á nýjum vef og húð sem er að 
myndast í kringum sárið. Ef sárið er þurrt geta 
umbúðirnar gefið því raka og þær geta líka 
komið í veg fyrir að það þorni með því að loka 
fyrir loft.

Þegar kemur að umbúðarskiptum á sári fer 
bæði tíðni og aðferð eftir því í hvernig ástandi 
sárið er hverju sinni. Eins og fram hefur komið 
geta margar umbúðir hentað hverju sári fyrir 
sig. Ef sárið er með drepi þarf ávallt að fjar-
lægja drepið til þess að sárið geti gróið, það 
hindrar sáragræðslu og eykur líkur á sýkingu. 
Djúp sár og sýkt sár þarf að skipta á daglega. 

Með hækkandi aldri 
aukast líkur á myndun 

þrýstingssára
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Hreinsa þarf það með vatni, má nota krana-
vatn ef það er hreint og drykkjarhæft, annars 
notað saltvatn. En það er kostnaðarsamara. 
E.t.v. nota ilmefnalausa milda sápu sem hefur 
pH gildið 4,5-5,5. Sár með vessa þarf einnig að 
þvo á sama hátt, og skipta á þeim eftir þörfum. 
Grunn sár og sár sem eru komin í mikinn gróa 
þarf bara vatn til að þrífa og skipt á einu sinni í 
viku eða eftir þörfum.

Umbúðir eru eins og fyrr segir margskonar. 
Algengar eru m.a. svampar, þeir eru raka-
drægir, halda í burtu bakteríum og vökva en 
hleypa út raka. Þeir eru kjörinn valkostur fyrir 
sár með vessa, bæði mikinn og lítinn. Sjaldgæft 
er að þeir festist í sári. Þeir halda vel í sig þeim 
vökva sem þeir draga í sig og eru þægilegir 
í notkun, hægt er að sníða þá til en einnig er 
hægt að fá þá fyrirfram sniðna sem hentar 
vel á sérstök svæði eins og t.d. spjaldhrygg 
og olnboga. Kökur, þær eru mikið notaðar á 
þrýstingssár. Þær vernda húðina fyrir álagi, 
þær eru loftheldar og halda nær alveg vatni í 
burtu. Þær eru ekki hentugar á mikið vessandi 
sár vegna þess að þær geta ekki dregið mikið 
í sig í einu, en henta vel á lítið eða miðlungs 
vessandi sár. Hægt er að fá þær í mismun-
andi stærðum og gerðum, eftir á hvaða svæði 
líkamans þær eru ætlaðar. Einnig er hægt að 
klippa þær til. 

Filmur eru mikið notaðar með öðrum 
umbúðum til að festa þær eins og t.d. með 
svömpum. Þær draga ekki í sig en hleypa út 
raka og halda frá vatni. Snertilög, eru þunn 
net búin til úr ýmsum efnum t.d. sílikon og 
bómull. Þau eru notuð með öðrum umbúðum 
og eru ætluð til að koma í veg fyrir að umbúð-
irnar festist í sárinu og eru oft notuð til að 
passa að sárið grói frá rótum. Það er hægt að 
nota hann á lítið upp í mikið vessandi sár. 
Hann dregur vessann ekki í sig en hleypir 
honum í gegn um sig. Hægt er að fá umbúðir 
með ýmsa eiginleika, eins og t.d. umbúðir sem 
draga úr bakteríum, eins og umbúðir sem hafa 
t.d. silfur og hunang, þær eru gerðar til að 
minnka eða koma í veg fyrir myndun baktería 
en hafa ekki slæm áhrif á sáragræðslu eða 
valda óþægindum eða ertingu. 

Aðgerð
Meta þarf áhættu viðkomandi við að fara í 

aðgerð og einnig ósk hans eftir slíku. Áður en 
aðgerð er gerð þarf alltaf að meta sárið vel. Það 
þarf að athuga hvort bólga sé í beini eða það sé 
skemmt. Taka þarf líka inn í myndina hvernig 
sárið brást við sárameðferð. Ekki er gott að 
framkvæma aðgerð ef sýking er í sári eða beini 
því þá næst síður árangur af aðgerðinni. Þarf 
því að ná sýkingu úr fyrst áður en aðgerð er 
framkvæmd. Mjög mikilvægt er eftir aðgerð 

að fylgst sé vel með sári, og halda skrá um 
hvernig sárið grær og allar breytingar sem 
verða. Eins og t.d. litur húðar í kringum sár 
og á sárabörmum og hvort bjúgur myndast í 
kringum sár. Passa þarf vel uppá sáraskipti og 
hreinlæti.

Oft eru framkvæmdar aðgerðir á sárum 
sem eru á 3 stigi. Þau sár sem flokkast sem 4 
stigs sár er oft ekki hægt að græða nema með 
skurðaðgerð.

 

Meðferð verkja
Þegar kemur að því að meðhöndla verki 

skiptir verkjasagan mjög miklu máli, þar að 
segja hvenær verkir hófust, hversu miklir þeir 
eru og hvers eðlis þeir eru. Hvernig meta á 
verki er mismunandi eftir aldri og ástandi 
sjúklings, en til eru margir mælikvarðar sem 
eru ætlaðir til þess. Til dæmis VAS (Visual 
Analogue Scale), NRS (Numeric Rating 
Scale) og FPS-R (Faces Pain Scale-Revised). 
Á Íslandi er mest notast við VAS sem hefur 
bæði myndir af andlitum og tölustafi. Oft er 
hægt að minnka verki með ýmsum aðferðum 
eins og t.d. með því að gefa verkjalyf og létta á 
þrýsting með því að hagræða einstakling.

Það getur hjálpað einstakling með verki að 
notuð séu hjálpartæki við að hagræða honum 
til að auðvelda hreyfingar. Að búa um sár 
með góðum umbúðum getur komið í veg 
fyrir ertingu og frekari sársauka. Þeir sem 
eru með langvarandi verki, sem er sá flokkur 

verkja sem þrýstingssára verkir teljast til, geta 
leitað til verkjateyma en í þeim eru þverfag-
leg teymi sem sérhæfa sig í meðferð verkja. 
Athuga þarf að verkjalyf geta haft slævandi 
áhrif, sem geta leitt til þess að sjúklingur 
bregst ekki við sársauka eða óþægindum 
vegna blóðþurrðar.

Önnur meðferð
Hægt er að fara í rafmeðferð. Þar sem 

rafmagn er notað til að örva blóðflæði. En 
þótt EPUAP viðurkenni þessa meðferð er 
hún lítið notuð, bæði vegna lítilla meðmæla 
og hún er einnig kostnaðarsöm.

Önnur meðferð sem hefur verið notuð 
er sárasogsmeðferð. Hún eykur blóðflæði, 
fjarlægir millifrumuvökva og örvar frumu-
skiptingu í holdgunarvef. Sárasogsmeðferð er 
oft notuð eftir skurðaðgerðir. Þessi meðferð er 
einnig mjög kostnaðarsöm. 

Lokaorð
Eins og fram hefur komið geta þrýstingssár 

verið einstaklega slæm, bæði fyrir heilbrigð-
iskerfið en fyrst og fremst fyrir þá sem þau fá. 
Þau eru mjög algeng innan heilbrigðisgeirans, 
svo nauðsynlegt er að sinna forvörnum af 
alúð og þekkingu til að koma í veg fyrir þau, 
og til þess að bæta lífsgæði þeirra sem eru í 
áhættu og þeirra sem þau fá. Nauðsynlegt er 
að fagfólk kunni að meta áhættu og kenna 
þeim að nota þau hjálpartæki sem til eru, til 
þess að minnka líkur á því að sár myndist. 
Til að koma í veg fyrir alvarlegt ástand þeirra 
einstaklinga sem eru í áhættuhópi þrýstings-
sára. Rétt meðferð er mikilvægur þáttur í 
bata, og komum við þá aftur inn á mikilvægi 
þekkingar og kunnáttu umönnunaraðila. 

Eitt það mikilvægasta í 
meðferð þrýstingssára er 

að hreinsa sárin

Nauðsynlegt er að fagfólk kunni að meta áhættu. Myndin er frá Íslandsmóti í hjúkrun.
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Samskiptafærni í starfi sjúkraliða

Markmið: Að þátttakendur öðlist þekkingu og þjálfun á þeim 
samskiptaleiðum sem auka samskiptafærni. Að þátttakendur geti nýtt 
sér samskiptafærni í erfiðum samskiptum.
Lýsing: Á námskeiðinu verður fjallað um aðferðir til áhrifaríkra 
samskipta. Farið verður yfir hin ýmsu samskiptaform með sérstakri 
áherslu á virka hlustun. Á námskeiðinu verður einnig fjallað um 
erfið samskipti og leiðir til takast á við þau. Rannsóknir sýna að góð 
samskipti á milli heilbrigðisstarfsfólks og skjólstæðinga eru einn 
mikilvægasti þátturinn í að veita heildræna hjúkrun. Góð samskipti 
eru grundvöllur þess að veita einstaklingsmiðaða þjónustu og auka 
ánægju og vellíðan skjólstæðinga. Þá hefur einnig verið sýnt fram á 
að með góðum samskiptum séu meiri líkur á betri útkomu fyrir skjól-
stæðinginn, auk þess virðist starfsánægja aukast á meðal þeirra sem 
búa yfir góðri samskiptafærni.
Námsmat: 100% mætingarskylda og virk þátttaka á námskeiðinu.
Leiðbeinandi: María Jónsdóttir hjúkrunarfræðingur, MA náms- og 
starfsráðgjöf, diplóma í kennsluréttindum.

Tími: 28. og 30. janúar
Klukkan: 17:00 – 21:00
Lengd: 10 stundir/punktar
Verð: 25.500 kr.

Algengir líkamlegir sjúkdómar

Markmið: Að þátttakendur auki þekkingu á algengum líkam-
legum sjúkdómum, birtingarmynd þeirra, framvindu og 
meðferð. Þekki helstu þætti varðandi úrlestur blóðprufa, 
blóðgasa og niðurstöður í klínískri lífefnafræði. Að þátttak-
endur öðlist skilning á fylgni milli rannsóknarniðurstaða og 
sjúkdómseinkenna og þær lífeðlisfræðilegu breytingar sem 
verða við alvarleg veikindi/sjúkdóma.
Lýsing: Á námskeiðinu verður fjallað um algenga sjúkdóma 
í helstu líffærakerfum, greiningu, mat og meðferð. Skoðaðar 
verða sjúkdómalífeðlisfræðilegar breytingar á nokkrum líffæra-
kerfum við alvarleg veikindi/sjúkdóma og birtingarmynd 
þeirra. Einnig verður farið í helstu atriði við úrlestur blóðprufa, 
blóðgasa og fleiri rannsóknarniðurstaða í klínískri lífefna-
fræði, mat á lífsmörkum og hvernig þessar niðurstöður tengjast 
ástandi sjúklings. Lögð verður áhersla á þekkingu á orsökum 
og mat á einkennum og mat á gagnsemi og/eða aukaverkunum 
meðferðar. Í lok hvers dags verður farið í verklegar æfingar 
og tilfellagreiningar eftir því sem við á til að skerpa á áherslu-
þáttum námskeiðsins.
Námsmat: 100% mætingarskylda og virk þátttaka á námskeiðinu.
Leiðbeinandi: Jón Garðar Viðarsson, svæfingahjúkrunar-
fræðingur, ERC leiðbeinandi í sérhæfðri endurlífgun barna og 
fullorðinna, slökkviliðs- og sjúkraflutningamaður.

Tími: 3., 4. og 6. febrúar 
Klukkan: 17:00 - 21:00
Lengd: 15 stundir/punktar
Verð: kr. 37.000

Skráning á námskeið
Skráning fer fram á heimasíðu Framvegis www.framvegis.is 

en einnig er hægt að hringja í síma 581 1900 og mun starfsfólk 
leggja sig fram um að aðstoða þig og svara þeim spurningum 
sem kunna að koma upp. 

Af gefnu tilefni eru þátttakendur beðnir um að fylgjast með 
tölvupósti sínum eftir skráningu. Upplýsingaflæði fer fram í 
gegnum tölvupóst og er mikilvægt að netfang sé rétt skráð. 

Fjarkennd námskeið
Öll námskeið eru kennd á staðnum en í einhverjum tilfellum er 

boðið upp á fjarkennslu. Með fjarkennslu gefst sjúkraliðum um 
allt land kostur á að sækja námskeið í rauntíma óháð staðsetningu.

Framvegis áskilur sér í öllum tilfellum rétt til að innheimta 
kr. 5.000 í umsýslugjald vegna afboðana sem berast seinna en 
þremur virkum dögum áður er námskeið hefst.

Framvegis -  miðstöð símenntunar
Skeifan 11b, 3. hæð
Sími: 581 1900

Sjúkraliðanámskeið
Vorönn 2020
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Skaðaminnkun

Markmið: Að þátttakendur öðlist þekkingu á skaðaminnkandi 
hugmyndafræði, stöðu einstaklinga í samfélaginu sem hafa virkan 
vímuefnavanda og geti nýtt þá þekkingu í starfi sínu. 
Lýsing: Skaðaminnkandi hugmyndafræði hefur fyrst og fremst 
snúist um að lágmarka skaðann hjá þeim einstaklingum sem nota 
vímuefni í æð og stuðla að heilsu þeirra miðað við stöðu í hvert 
sinn. Fjallað verður um stöðu einstaklinga á Íslandi sem nota 
vímuefni í æð, þær hindranir sem þeir  geta mætt innan heilbrigðis-
kerfisins og hvernig sé hægt að finna lausnir við þeim hindrunum. 
Fjallað verður um úrræði sem eru í boði og hvernig er hægt að 
koma málefnum þeirra í farveg. Lögð verður áhersla á virkt samtal 
við nemendur í gegnum námskeiðið. 
Námsmat: 100% mætingarskylda og virk þátttaka á námskeiðinu
Leiðbeinandi: Elísabet Brynjarsdóttir, hjúkrunarfræðingur Frú 
Ragnheiðar.

Tími: 5. febrúar 
Klukkan: 17:00 - 22:00
Lengd: 6 stundir/punktar
Verð: kr. 16.000

Kvíði og kvíðameðferðir

Markmið: Að þátttakendur fái innsæi í mismunandi birtingar-
myndir kvíða og hvernig hann stjórnar líðan og hegðun 
einstaklinga. Einnig að kynnast aðferðum til að fyrirbyggja kvíða 
og leiðum til að takast á við hann.
Lýsing: Fjallað verður um tegundir kvíða og hvernig hann kemur 
fram í líkamlegum einkennum og hegðun. Áhersla er lögð á að 
skoða kvíða hjá skjólstæðingum sjúkraliða og kenndar leiðir til að 
hafa áhrif á líðan þeirra. Einnig verður fjallað um ýmis bjargráð sem 
fagaðilar nota til að vinna almennt með kvíða. Sérstök áhersla er á 
notkun hugrænnar atferlismeðferðar og núvitundar. Námskeiðið 
byggist á fyrirlestrum, umræðum, hóp- og einstaklingsverkefnum.
Námsmat: 100% mætingarskylda og virk þátttaka á námskeiðinu.
Leiðbeinandi: Magnea B. Jónsdóttir sálfræðingur á Landspítala.

Tími: 10. og 12. febrúar
Klukkan: 17:00 – 21:00
Lengd: 10 stundir/punktar
Verð: 25.500 kr. 

Sýnatökunámskeið 

Markmið: Að kynna aðferðir við blóðsýnatökur með mismunandi 
blóðtökukerfum. Sjúkraliðar fá innsýn í hvernig smávægileg skekkja í 
forrannsóknaferlinum getur leitt til stærri skekkju við mælingar, sem og 
nauðsynleg atriði er varða frágang og sendingar sýna á rannsóknastofu.
Lýsing: Námskeiðið felur í sér kynningu á mismunandi blóðtöku-
kerfum (Becton Dickinson, Vacuette, Sarstedt). Farið verður yfir 
grundvallaratriði við sýnatöku og rætt um mikilvægi réttrar glasaröð-
unar. Þá verða ýmsir áhættuþættir sem varða sýnatöku skoðaðir, svo 
sem afleiðing of langrar stösunar. Jafnframt verða orsakir rauðkornarofs 
skoðaðar og rætt um hvernig hægt sé að stuðla að betri niðurstöðu 
mælinga. Einnig verður farið yfir ýmsar upplýsingar sem finna má í 
Þjónustuhandbók Landspítala.
Námsmat: 100% mætingarskylda og virk þátttaka á námskeiðinu.
Leiðbeinandi: Erla Bragadóttir, Lífeindafræðingur og kennslustjóri á 
Rannsóknarkjarna LSH Edda Ásgerður Skúladóttir, lífeindafræðingur 
á Rannsóknarkjarna LSH og Brynhildur Ósk Pétursdóttir, lífeinda-
fræðingur og kennslustjóri á Sýklafræðideild LSH 

Tími: 13. febrúar
Klukkan: 17:00 – 22:00 
Lengd: 6 stundir/punktar
Verð: kr. 16.000

Lyfhrif – samspil lyfs og sjúklings

Markmið: Að þátttakendur fái þekkingu á stórum lyfjaflokkum og hæfni 
til að leita sér upplýsinga um lyf og lyfhrif.
Lýsing: Á námskeiðinu er farið í nokkra stóra lyfjaflokka, eins og maga- 
og þarmalyf, verkjalyf, öndunarfæralyf, húðlyf, sýklalyf og tauga- og 
geðlyf. Fjallað er um lyf og lyfjaflokka, verkun lyfjanna, aukaverkanir, 
milliverkanir o.fl. Að auki er farið í ATC-flokkunarkerfi lyfja og hvernig 
leitað er upplýsinga um lyf á netinu.
Námsmat: 100% mætingarskylda og virk þátttaka á námskeiðinu.
Leiðbeinandi: Bryndís Þóra Þórsdóttir, lyfjafræðingur.

Tími: 17., 18., 24. og 25. febrúar 
Klukkan: 17:00 – 21:00
Lengd: 20 stundir/punktar
Verð: kr. 48.000 

Ólögleg fíkniefni og ávanabindandi lyf

Markmið: Þátttakendur þekki helstu flokka fíkniefna og ávanabindandi 
lyfja; einkenni, fráhvörf og fráhvarfsmeðferð.
Lýsing: Kynntir verða mismunandi flokkar fíkniefna og vandamálin þeim 
samfara. Einnig verður fjallað um mismunandi flokka ávanabindandi 
lyfja og vandamál sem koma upp við notkun þeirra. Hverju þurfa heil-
brigðisstarfsmenn að vera vakandi fyrir og hvernig má minnka notkun 
ávanabindandi lyfja? Fráhvörfum og fráhvarfsmeðferð verður lýst. 
Námsmat: 100% mætingarskylda og virk þátttaka á námskeiðinu.
Leiðbeinandi: Andrés Magnússon, yfirlæknir. 

Tími: 27. febrúar
Klukkan: 17:00 – 22:00
Lengd: 6 stundir/punktar
Verð: 16.000

F R A M V E G I S



42  SJÚKRALIÐINN DESEMBER 2019

Offita, afleiðingar og meðferðarúrræði

Markmið: Að þátttakendur þekki afleiðingar offitu og átti sig á 
tengslum offitu við sjúkdóma. Þeir þekki helstu meðferðarúrræði og 
hver þeirra séu líkleg til að bera árangur. Þá er lagt upp úr því að 
sjúkraliðar velti fyrir sér hvernig best sé að nálgast einstaklinga sem 
glíma við offitu með áherslu á virðingu í samskiptum. 
Lýsing: Á námskeiðinu verða skoðaðar skilgreiningar á offitu og 
hvenær sé hætta á heilsubresti. Einnig verður farið yfir afleiðingar 
offitu og ýmsa fylgisjúkdóma hennar. Rýnt verður í mögulegar orsakir 
og hvernig best sé að greina hvaða meðferðarleið henti hverjum 
einstaklingi. Skoðuð verða helstu meðferðarúrræði sem til staðar eru 
í dag og mögulegur árangur þeirra. Þá verður farið yfir hvernig best 
sé að nálgast einstaklinga með offitu og hefja máls á vandanum sem 
getur fylgt. Að auki mun hver þátttakandi skoða eigin lífsvenjur út 
frá hornsteinum góðrar heilsu sem eru regluleg hreyfing, góð næring, 
endurnærandi svefn og hugarró. Þá verða þátttakendur hvattir til að 
leggja sig fram um að setja sig í spor þeirra sem eru með offitu.
Námsmat: 100% mætingarskylda og virk þátttaka á námskeiðinu.
Leiðbeinandi: Erla Gerður Sveinsdóttir, læknir og lýðheilsufræðingur 
hjá Heilsuborg.

Tími: 4. og 11. mars
Klukkan: 17:00 – 21.00
Lengd: 10 stundir/punktar
Verð: kr. 25.500

Vímuefnaröskun meðal eldri borgara, 
skaðaminnkun/meðferð/úrræði

Markmið: Að þátttakendur auki þekkingu sína á hugmyndafræði 
skaðaminnkunar í umönnun við eldra fólk með vímuefnaröskun 
og læri að skilja mismunandi bakgrunn vímuefnamisnotkunar 
eldri einstaklinga. Læra um helstu neyslumynstur og forvarna-
leiðir. Hver eru núverandi úrræði og hver er framtíðin. 
Lýsing: Á námskeiðinu verðu fjallað um leiðir til að bregðast 
við vímuefnaneyslu eldri borgara, skoðaðar verða nýjustu rann-
sóknir á sviðinu og fjallað um hvernig greina má neysluna til að 
brugðist sé við á viðeigandi hátt. Skoðuð verður staða þeirra sem 
fara inn í efri árin með vímuefnaröskun og einnig þeirra sem hefja 
neyslu vímuefna á efri árum. Farið verður yfir hugmyndafræði 
skaðaminnkunar, hvernig hún getur nýst í starfi með eldra fólki 
og jafnframt hvernig vinna með tvígreindum eldri einstaklingum 
í skaðaminnkun gengur. Áfengis og/eða lyfjaneysla er vaxandi 
vandamál meðal eldri borgara, hvernig bregðumst við við? 
Námsmat: 100% mætingarskylda og virk þátttaka á námskeiðinu.
Leiðbeinandi: Svanur Heiðar Hauksson félagsráðgjafi.

Tími: 9. mars
Klukkan: 17:00 – 22:00
Lengd: 6 stundir/punktar
Verð: 16.000

Samskiptastreita

Markmið: Að þátttakendur þekki helstu streituvalda í samskiptum og 
hversu flókin samskiptaferli geta verið. Að þeir þekki helstu mistök í 
samskiptum auk verkfæra til að bæta samskiptafærni sína.
Lýsing: Streita getur birst í ýmsum myndum, einn osakaflötur streitu 
eru félagslegir streituvaldar. Félagslegir streituvaldar eru til dæmis 
samskipti við fólk og þau áhrif sem samfélagsmiðlar geta haft. Öll 
samskipti eru ólík og flókin ferli og geta mismunandi þættir hafa áhrif 
á samskipti okkar, þess vegna er mikilvægt að gera sér grein fyrir 
hverjir streituvaldarnir eru.
Námsmat: 100% mætingarskylda og virk þátttaka á námskeiðinu.
Leiðbeinandi: Ragnheiður Guðfinna Guðnadóttir M.S. félags- og 
vinnusálfræði, framkvæmdastjóri Forvarna og ráðgjafi í sálfélagslegri 
vinnuvernd hjá Streituskólanum, www.stress.is.

Tími: 16. og 17. mars
Klukkan: 17:00 - 21:00
Lengd: 10 stundir/punktar
Verð: kr. 25.500

Lífsógnandi sjúkdómar og bráð viðbrögð 
hjá börnum og fullorðnum

Markmið: Að auka færni og þekkingu sjúkraliða við eftirlit og vöktun 
sjúklinga, þeir geti brugðist rétt við í lífsógnandi bráðatilfellum og 
þekki aðferðir sem stuðla að því að bæta öryggi í umönnun bráðveikra 
sjúklinga.
Lýsing: Á námskeiðinu verður fjallað um mikilvægi og eðli vöktunar 
bráðveikra sjúklinga og öflunar upplýsinga til að greina versnandi 
ástand. Áhersla er lögð á að beita fræðilegri þekkingu á vettvangi. Unnið 
verður með raunveruleg tilfelli með hermi þar sem mikilvægi réttra 
viðbragða og þekkingar skipta sköpum fyrir sjúklinginn.
Tilfellaþjálfun: Tilfellaþjálfun er verkþjálfun þar sem sjúkraliðum gefst 
tækifæri til að þjálfa viðbrögð sín með sýndarhermi og efla þekkingu 
sína við bráðaaðstæður og teymisvinnu. Farið verður í líkamsmat 
(ABCDE mat – mat á öndunarvegi, öndun, blóðrás, meðvitund og 
líkamsskoðun) og vöktun og umönnun bráðveikra sjúklinga. Farið 
verður nánar í bráðasjúkdóma, einkenni þeirra og rétt viðbrögð sjúkra-
liða við bráðaaðstæðum.
Námsmat: 100% mætingarskylda og virk þátttaka á námskeiðinu.
Leiðbeinandi: Ásgeir Valur Snorrason, klínískur sérfræðingur í hjúkrun, 
leiðbeinandaréttindi í sérhæfðri endurlífgun (ALS) og sérhæfðri endur-
lífgun barna (EPLS), skyndihjálp frá RKÍ og í herminámi (HERLEV, 
SAFER). Sesselja Haukdal Friðþjófsdóttir, gjörgæsluhjúkrunarfræðingur, 
leiðbeinandaréttindi í sérhæfðri endurlífgun (ALS), skyndihjálp frá RKÍ 
og í herminámi (SAFER). 

Tími: 26. mars
Klukkan: 17:00 - 22:00
Lengd: 6 stundir/punktar
Verð: kr. 22.500
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Skýrslugjöf (rapport), tjáning og 
samskipti milli fagaðila

Markmið: Að þátttakendur fái aukna þekkingu á aðferðum til að safna 
upplýsingum um sjúklinga á kerfisbundinn hátt og leiðir til að miðla 
þeim á milli vakta, til annarra fagstétta, deilda og stofnana. Farið í 
tjáskipti til að auka öryggi og trú þátttakenda á eigin getu, þekki gildi 
líkamstjáningar og öðlist meiri ákveðni í þverfaglegum samskiptum. Að 
lokum verður farið yfir hvernig eigin tilfinningar og líðan getur haft á 
starfsumhverfið. 
Lýsing: Á námskeiðinu munu þátttakendur kynnast aðferðum til að 
safna upplýsingum um sjúklinga á kerfisbundin hátt og hvernig hentugt 
er að miðla þeim t.d. með SBAR, RSVP og SOAP. Skerpt verður á gildum 
skilvirkra samskipta í starfi og mikilvægi þess að geta miðlað upplýs-
ingum skipulega á milli vakta, annarra fagstétta, deilda og stofnana. 
Þátttakendur öðlast meira öryggi og trú á eigin getu í tjáskiptum og 
meiri ákveðni í samskiptum við aðra. Þeir gera sér betur grein fyrir 
eigin tilfinningum og líðan, hlutverki sínu og mikilvægi en einnig hvaða 
áhrif eigin líðan hefur á starfsumhverfið. Farið í gegnum grunnatriði 
ákveðniþjálfunar, samspil yrtra og óyrtra samskipta og grunnatriði 
líkamstjáningar. Gerðar verða verklegar æfingar og tilfellaæfingar.
Námsmat: 100% mætingarskylda og virk þátttaka á námskeiðinu.
Leiðbeinandi: Jón Garðar Viðarsson, svæfingahjúkrunarfræðingur, 
ERC leiðbeinandi í sérhæfðri endurlífgun barna og fullorðinna, slökkvi-
liðs- og sjúkraflutningamaður.

Tími: 1. og 2. apríl
Klukkan: 17:00 - 21:00
Lengd: 10 stundir/punktar
Verð: kr. 25.500

Gigtarsjúkdómar – einkenni, meðferð og 
áhrif á aðstandendur

Markmið: Að þátttakendur fái aukna þekkingu og þjálfun í að taka 
á móti gigtarsjúklingum. Þekki helstu einkenni algengra sjúkdóma 
og möguleg áhrif lyfjameðferða. Einnig að sjúkraliðar fái innsýn í 
meðferð sjúklings og fjölskyldu hans í heild. 
Lýsing: Á námskeiðinu verður farið yfir hvað gigtarsjúkdómar 
eru, birtingarmyndir þeirra, einkenni, meðferð, aukaverkanir við 
lyfjameðferðum, ýmsa fylgikvilla og áhættuþætti. Farið verður yfir 
áhrif gigtarsjúkdóma á félagslegt og samfélagslegt umhverfi sem 
og nærumhverfi sjúklingsins.
Námsmat: 100% mætingarskylda og virk þátttaka á námskeiðinu.
Leiðbeinandi: Sunna Brá Stefánsdóttir, hjúkrunarfræðingur.

Tími: 15. og 16. apríl
Klukkan: 17:00 - 21:00
Lengd: 10 stundir
Verð: kr. 25.500

Heimahjúkrun, aðferðir til að takast á 
við depurð og þunglyndi

Markmið: Að þátttakendur þekki mikilvægi þess að efla sjálfstæði 
aldraðra og það hvernig fagfólk og heimilishjálp getur hjálpað öldruðum 
að takast á við depurð og þunglyndi. Einnig verður farið í hvernig hægt 
sé að aðstoða aldraða við að halda færni sinni og reisn. 
Lýsing: Á námskeiðinu verður skoðuð samþætting þjónustu við aldraða 
sem búa í heimahúsi. Margir glíma við miklar breytingar á efri árum. 
Líkamleg heilsa fer hrakandi og oft hefur einstaklingurinn upplifað 
missi, sorg, einmanaleika og depurð. Farið er að draga úr virkni hans og 
kvíði yfir að missa tök á færni getur aukist. Þunglyndi og jafnvel uppgjör 
við lífið sjálft er eitthvað sem oft þarf að takast á við sem og að verða 
háðir umönnun nánustu ættingja og/eða fagfólks. Mikilvægt er að í allri 
umönnun sé haft í huga að sá aldraði fái að tjá sig og gera það sem hann 
getur sjálfur.
Námsmat: 100% mætingarskylda og virk þátttaka á námskeiðinu.
Leiðbeinandi: Salbjörg Bjarnadóttir, geðhjúkrunarfræðingur og verk-
efnastjóri hjá Embætti landlæknis.

Tími: 27., 28. og 30. apríl 
Klukkan: 17:00 – 21:00

Lengd: 15 stundir/punktar
Móttaka hjartasjúklinga

Markmið: Að þátttakendur fái aukna þekkingu og þjálfun í að taka á 
móti hjartasjúklingum. Þekki helstu einkenni hjartasjúkdóma, verk-
ferla við móttöku og hjúkrun hjartasjúklinga.
Lýsing: Á námskeiðinu er farið yfir verkferil í móttöku brjóstverkja 
og hjartabilunar, einkenni brjóstverkja og hjartabilunar. Farið verður 
yfir helstu breytingar á hjartalínuritum (EKG) og hjartsláttaróreglur 
og meðferðir og einkenni við þeim. Einnig verður farið yfir verkferil í 
móttöku hjartastopps.
Námsmat: 100% mætingarskylda og virk þátttaka á námskeiðinu.
Leiðbeinandi: Helga Pálmadóttir hjúkrunarfræðingur.

Tími: 4. og 5. maí
Klukkan: 17:00 – 21:00
Lengd: 10 stundir
Verð: 25.500

Sár og sárameðferð

Markmið: Að auka þekkingu sjúkraliða á sárum og sárameðferð og 
dýpka skilning þeirra á andlegum þáttum sem tengjast slysum og 
langvarandi sjúkdómum.
Lýsing: Fjallað verður um líffræði húðar, gróningu sára, helstu 
tegundir sára, meðferð, umbúðir og eiginleika þeirra. Verkleg kennsla 
í umbúðalögum. Farið í áhættuþætti sem tengjast blóðsmiti og loks 
fjallað um það hvernig andlegir þættir geta haft áhrif á bata sjúklings.
Námsmat: 100% mætingarskylda og virk þátttaka á námskeiðinu.
Leiðbeinandi: Eyrún Ósk Guðjónsdóttir, hjúkrunarfræðingur á göngu-
deild skurðlækninga og Sáramiðstöð Landspítalans.

Tími: 11., 13. og 14. maí  
Klukkan: 17:00 – 21:00
Lengd: 15 stundir/punktar
Verð: kr. 37.000

F R A M V E G I S
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Félagsmenn eiga kost á leigu 7 orlofshúsa innanlands, 
þriggja íbúða í Reykjavík, tveggja íbúða á Akureyri og 
íbúðar í Kaupmannahöfn.

28. nóvember kl. 13:00 var opnað fyrir bókanir innan-
lands tímabilið 3. janúar til 8. maí 2020. 

Vorleiga orlofshúsa
    og íbúða SLFÍ 2020 

Pr
en

tu
n.

is
 

Kiðjaberg - Sumarhús

Orlofshús í Varmahlíð

Safamýri 36 - Íbúð í Reykjavík

Sigurhæð - Sumarhús

Eiðar - Sumarhús

Holtaland 9 á Akureyri

Sjúkraliðafélag
Íslands

Gistimiðar á hótelum

Vinsæl íbúð í Kaupmannahöfn

 

Mikil aðsókn hefur verið að íbúðinni sem Sjúkraliðafélag Íslands 

hæð í lyftuhúsnæði við C.F. Møllers Allé 34. Leiguverð er óbreytt, 
það er 12.000 krónur fyrir eina nótt.
Íbúðin er á Amager, rétt hjá Íslandsbryggju, og í góðri tengingu 

niður í miðbæ Kaupmannahafnar. Verslunarmiðstöðin Fields er í 
göngufæri og Royal Copenhagen Golf Club er við hliðina.
Íbúðin er 84 fermetrar að stærð með stórum suðursvölum. Tvö 
svefnherbergi eru í íbúðinni og í henni er uppþvottavél, þvottavél 
og þurrkari. Svefnpláss er fyrir 6-7 og eru allir húsmunir/áhöld 

Leiga á sængurfatnaði
Leigutökum íbúðanna í Reykjavík er boðið að leigja sængurfatnað og 
handklæði á 2.000  krónur settið.

Fosshótel
Gistimiðar á Fosshótelin kosta 9.000.- kr. nóttin í tveggja manna 
herbergi á eftirtalin hótel í Reykjavík: Fosshótel Lind og Fosshótel Baron.

Auk þessara hótela gilda miðarnir á: Fosshótel Reykholt Borgarfirði, 
Fosshótel Húsavík og Fosshótel Skaftafell. Morgunverður er innifalinn í verði.

Íbúðin er í þessu húsi við C.F. Møllers Allé 34. 

Verð:
•  Vikuleiga frá föstudegi til föstudags 21.000 krónur
•  Helgarleiga frá föstudegi til mánudags 14.000 krónur
•  Virkir dagar 4.000 krónur
•  Páskar 8. apríl til 15. apríl 2020 21.000 krónur

Leiga um páska kostar fimm orlofspunkta.

Bókanir
Félagsmenn bóka sjálfir og ganga frá greiðslu í gegnum orlofsvef slfi.is. 
Þegar því er lokið fá þeir kvittun og leigusamning sendan á það netfang 
sem skráð var við bókunina. Þeir sem einhverra hluta vegna hafa ekki tök 
á að bóka sjálfir geta haft samband við skrifstofu SLFÍ og fengið aðstoð. 
Símar á skrifstofunni eru 553 9493 og 553 9494.

Fellsmúli 16 - Íbúð í Reykjavík

Jaðarleiti 2 - Íbúð í Reykjavík

Tveggja herbergja íbúð við Safamýri 36 í 108 Reykjavík.  
Svefnpláss er fyrir 5-6. Íbúðin er í göngufjarlægð við 
Kringluna og Fjölbraut í Ármúla.

C.F. Møllers Allé 34

Munaðarnes - Sumarhús

Orlofshúsin Munaðarnesi í Borgarfirði eru um 52 fm að 
stærð. Í bústaðnum eru tvö svefnherbergi, svefnpláss 
fyrir tvo í hjónaherbergi, þrjá í svefnherbergi og tvo í 
koju í barnaherbergi í húsi nr. 67. Í húsinu eru tvær 
aukadýnur, sængur og koddar fyrir 6-8 manns. Stór 
verönd með heitum potti er við húsið. 

Kiðjaberg í Grímsnesi á Suðurlandi.
Í húsunum eru 3 svefnherbergi, rúm og sængur fyrir 
8 manns, auk tveggja lausra dýna. Umhverfis húsin er 
verönd með heitum potti fyrir 4 - 6.  Áhugaverður 
staður fyrir útivistarfólk og golfáhugamenn. 
Golfvöllurinn að Kiðjabergi er 18 holur þar geta 
leigjendur spilað frítt.     

Ný íbúð Sjúkraliðfélagsins að Jaðarleiti 2 í Reykjavík er á 
þriðju hæð. Hún er um 100 fermetrar að stærð og með 
sérmerktu bílastæði í bílakjallara. Aðgengi er mjög gott, 
en íbúðin er í lyftuhúsnæði. Rúmlega sjö fermetra svalir 
snúa í vestur/suður og er mjög gott útsýni úr henni. 
Innréttingar eru allar ljósar, hiti er í parketlögðum 
gólfum, en bað flísalagt. Gert er ráð fyrir að 6 til 7 
geti gist í íbúðinni.

Íbúðin að Fellsmúla er þriggja herbergja í næsta nágrenni 
við skrifstofu félagsins. Íbúðin er búin helstu þægindum. 
Svefnaðstaða er fyrir 7- 9 manns, þar af fyrir tvo á dýnum. 
Fellsmúlinn er vel staðsettur, örstutt í strætisvagna við 
Grensásveg. Verslanir í Skeifunni og Kringlunni eru í 
göngufæri og stutt að sækja útivistarsvæði Reykvíkinga 
í Laugardalnum heim.      

Sumarhúsið við Reykjarhólsveg 18B í Varmahlíð, Skagafirði, er 
í nýlegri sumarhúsabyggð sem er skammt ofan við þorpið, 
gert úr timburbjálkum á einni hæð. Timburpallur er sunnan 
og vestan við húsið og setlaug/heitur pottur á pallinum.  Í 
húsinu eru þrjú herbergi og stofa, anddyri og baðherbergi 
með sturtuklefa. Í stofu er eldhúskrókur með viðarinnréttingu. 
Orlofshúsahverfið eru suðvestan í Reykjarhólnum, ofan við 
Varmahlíð, í skjólsælu og vel grónu umhverfi. Ekið er upp í 
Varmahlíð beygt til suðurs við sundlaugina, ekið framhjá 
menningarhúsinu Miðgarði, beygt til hægri sunnan hússins 
og ekið upp í brekkuna vestan skógræktainnar. Orlofshúsin 
eru í um 10-15 mínútna göngu frá Miðgarði.

Nýju húsin á Akureyri, Holtaland 7 og 9 eru í hlíð Hlíðarfjalls, 
108 fm að stærð með þremur svefnherbergjum og svefnað-
stöðu fyrir allt að 8 manns.  Í herbergjunum eru tvö einbreið 
rúm sem hægt er að setja saman. Í einu herberginu eru einnig 
tvær kojur (skipakojur) á sitthvorum veggnum. Tvö baðherbergi 
eru í húsinu og annað með þvottavél og þurrkara. Sængurver, 
wc pappír, handklæði og tuskur fylgja ekki, en efni og áhöld til 
þrifa fylgja. Hundahald er leyft í Holtalandi 7.    

Orlofshúsið að Eiðum er 54 fermetrar. Í húsinu eru 
3 svefnherbergi með svefnplássi og sængum fyrir 
6 manns, 2 aukadýnur. Öll rúm í húsinu hafa verið 
endurnýjuð. Frá Eiðum eru 14 km að næsta 
þéttbýliskjarna, Egilsstöðum. 

Sigurhæð er í landi Úthlíðar í Biskupstungum 15 kílómetra 
fyrir austan Laugarvatn. Bústaðurinn er heilsárshús með 
3 svefnherbergjum. Rúm og sængur eru fyrir 7 manns, 
auk tveggja lausra dýna. Umhverfis bústaðinn er verönd 
með heitum potti. Í næsta nágrenni eru skemmtilegar 
gönguleiðir, stutt í þjónustu og marga áhugaverða staði 
svo sem Laugarvatn, Geysi, Gullfoss, Skálholt, Flúðir 
og fjölmargt annað.


