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Á  D A G S K R Á

Vegna Kórónaveirunnar var Fulltrúa-
þingi Sjúkraliðafélags Íslands, sem 
venjulega er haldið í maí, frestað til 
haustsins.

Þingið verður haldið í húsakynnum 
félagsins við Grensásveg 10. september 
næstkomandi. Félagsstjórn SLFÍ mun 
koma saman til fundar daginn áður.

Kórónaveirufaraldurinn kom í veg fyrir 
hefðbundna dagskrá þann 1. maí, enda 
samkomubann í gildi í landinu.

Þetta var í fyrsta skipti síðan árið 1923 
að íslenskt launafólk safnast ekki saman í 

kröfugöngu og á baráttufundi á alþjóðlegum 
baráttudegi verkalýðsins, 1. maí.

Þess í stað stóðu heildarsamtök launafólks 
í landinu fyrir sérstakri skemmti- og baráttu-
samkomu í Hörpu sem sjónvarpað var á RÚV.

Vegna Kórónaveirunnar hefur nokkrum 
fyrirhuguðum ferðum sjúkraliða í sumar verið 
aflýst, en áfram er stefnt á ferð í september.

Gönguferð um Andalúsíu í júní var þannig 
felld niður vegna veirunnar, en farið verður í 

göngu- og skemmtiferð sjúkraliða til Andalúsíu 
í september.

Einnig var hætt við sumarferð Eftirlauna-
deildar sjúkraliða um gullna hringinn, en hún 
átti að eiga sér stað 10. júní.

Fulltrúaþing að störfum árið 2019. 

Fulltrúaþingi frestað 
til haustsins

Óvenjulegur fyrsti maí

Hætt við ferðalög

 

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
Frá maí til september er skrifstofan opin 
mánudaga til föstudaga frá kl. 08:00 til 
16:00 en ekki verður svarað í síma á milli 
12:30 og 13:00. Aðra mánuði er opið frá 
9:00 til 17:00.
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 
Sjúkraliðafélagi 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

Skrifstofa Sjúkraliðafélags Íslands var 
opnuð að nýju um miðjan maí, en henni 
var lokað tímabundið þann 23. mars til 
að draga úr smithættu á meðan kóróna-
veirufaraldurinn stóð sem hæst.

Skrifstofan er opin frá klukkan 8 til 16 og 
svarað er í síma frá klukkan 9 til 16.

Áfram minnum við á mikilvægi þess að 
nota spritt við komuna í húsið og halda 
tveggja metra fjarlægð á milli fólks.

Skrifstofa SLFÍ 
opnar aftur
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FORSÍÐUMYNDIN
- Sjúkraliðar stóðu vaktina í  
 Covid-faraldrinum

Sandra. B. Franks formaður 
Sjúkraliðafélags Íslands skrifar.

Styttri vinnu-
tími og fag- 
háskólanám

Nýliðinn vetur hefur sannarlega verið viðburðaríkur. Á svipstundu setti covid-19 
faraldurinn samfélagið úr skorðum, og gjörbreytti öllum okkar lífsháttum. Íslendingum 
tókst með mikilli fagmennsku að ná tökum á útbreiðslu veirunnar. Sjúkraliðar stóðu 
vaktina dyggilega og sýndu rækilega að þeir eru ómissandi hlekkur í keðju heilbrigðis-
kerfisins. Ríflega tvö þúsund úr okkar röðum voru að störfum í faraldrinum, margir í 
framlínu. Þeir sjúkraliðar sem voru í verkum annars staðar í heilbrigðisgeiranum léku ekki 
minna hlutverk. Jafnframt svöruðu hátt á þriðja hundrað sjúkraliða kalli okkar forystu-
fólks heilbrigðisstéttanna og skráðu sig í bakvarðasveitina. Ég er mjög stolt af framlagi 
minnar stéttar, og þakklát fyrir frábæra frammistöðu sjúkraliða í vetur.

Verkfallsvopnið skipti máli
Við mjög erfiðar aðstæður meðan covid-19 faraldurinn geisaði náðum við sjúkra-

liðar að gera tímamótasamning í mars síðastliðnum. Framan af kjaraviðræðum horfði 
mjög þunglega með niðurstöðu. Í samningunum gekk hvorki né rak fyrr en glitti í 
verkfallsvopnið. Boðun verkfalls er alltaf þrautaráð. Enginn grípur til þess nema öll 
önnur úrræði hafi reynst árangurslaus. Þegar viðsemjendum varð ljóst að sjúkraliðar 
voru reiðubúnir til að fara í verkfall komst loks hreyfing á málin. Lokaspretturinn 
var erfiður. Þar munaði miklu um hversu öflugu fólki við höfum á að skipa í kjara-
málanefnd. Hún á sérstakar þakkir skildar frá formanni fyrir frábæra frammistöðu. 
Eftir rúmlega 22 klukkutíma samningafund síðasta sólahringnum var skrifað undir 
samning örstuttu áður en verkfall brast á.

Niðurstaðan markar tímamót um tvennt: stytting vinnuvikunnar og betri vinnutíma 
fyrir vaktavinnufólk, og hrinda í framkvæmd framhaldsnámi á fagaháskólastigi sem allra 
fyrst. Hvoru tveggja mun reynast sjúkraliðum mjög mikilvæg viðspyrna til kjarabóta og 
betra starfsumhverfis í framtíðinni.

Fagháskólanám strax í haust!
Í kjölfar hinnar mikilvægu bókunar um fagháskólanám hefur mikil áhersla verið á að 

námið hefjist við Háskólann á Akureyri strax í haust. Í röðum félagsmanna hefur gætt 
vaxandi óþols eftir framhaldsnámi fyrir sjúkraliða, en sérnámi við Fjölbrautaskólann í 
Ármúla var lokað fyrir þremur árum. Í viðræðum um nýjan kjarasamning var viðsemj-
endum gert ljóst að erfitt yrði að lenda þeim án skýrra yfirlýsinga um fagháskólanám fyrir 
sjúkraliða. Kjaradeilan var í hnút á borðum ríkissáttasemjara og verkfallsvopnið komið 
á loft eftir kröftugan baráttufund BSRB í Háskólabíói. Þegar verkfall var um það bil að 
bresta á, var upplýst að sjúkraliðar myndu ekki ganga frá samkomulagi um kjarasamning 
nema tryggt væri að fagháskólanám fyrir sjúkraliða myndi hefjast í allra nánustu framtíð. 

Í kjölfarið hefur félagið frá lokum samninganna sett í algeran forgang að staðið verði við 
bókunina sem fyrst. Rætt hefur verið við Lilju menntamálaráðherra, Svandísi heilbrigðis-
ráðherra og rektor Háskólans á Akureyri auk annarra ágætra starfsmanna stjórnsýslunnar. 
Fjármálaráðherra hefur ekki enn séð sér fært að eiga fund með sjúkraliðum um málið 
og hefur í staðinn fengið bréflega útlistun á hugmyndum um fjármögnun námsins. 
Félagsstjórn sendi jafnframt frá sér ályktun þar sem rökstutt var að aðgerðapakki ríkis-
stjórnarinnar nr. 3 vegna covid-19 væri sniðinn til að hrinda náminu af stað.

Félagið hefur frá lokum samninganna sett í algeran 
forgang að staðið verði við bókunina sem fyrst
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Það tókst að semja um styttingu vinnuvik-
unnar í nýjum samningi ríkisins og BSRB, 
en það hefur lengi verið eitt helsta baráttu-
mál sjúkraliða. Styttingin nær bæði til 
dagvinnufólks og vaktavinnufólks.

Vinnuvikan á Íslandi hefur verið 40 tímar í 
nærri hálfa öld. Samkvæmt samkomulaginu 
getur vinnuvika dagvinnumanns styst um allt 
að 4 klukkustundir á viku og verður vinnu-
skyldan þá 36 stundir. Útfærslan getur verið 
mismunandi eftir vinnustöðum. Styttingin 
tekur gildi í síðasta lagi 1. janúar 2021.

Styttingin verður innleidd á hverjum 
vinnustað fyrir sig. Vinnuvikan verður stytt 
án launaskerðingar. Markmið breytinganna, 
sem kynntar eru nánar í þessari grein, er að 
bæta lífskjör launafólks og samræma vinnu og 
einkalíf til að styðja við bætt fjölskyldulíf.

Innleiðing á vinnustöðum
Þegar farið er að innleiða styttinguna 

á vinnustöðunum þarf að taka afstöðu til 
margra spurninga, þeirra á meðal: Hvernig 
á fyrirkomulagið á matar- og kaffitímum að 
vera? Á að stytta daglega, vikulega eða með 
blönduðum hætti? Gildir sama fyrirkomulag 
um alla eða geta starfsmenn valið?

Hver ræður? Jú, það er meirihluti starfs-
fólks á hverjum vinnustað sem þarf að koma 
sér saman um breytt vinnufyrirkomulag, 
en það þarf alltaf að hafa hliðsjón af þeirri 
þjónustu sem veitt er á vinnustaðnum.

Ferlið á vinnustöðunum verður sem hér 
segir:

Forstöðumaður vinnustaðar skipar vinnu-
tímahóp sem leiðir umræðuna á vinnustaðnum. 
Fulltrúar starfsmanna í hópnum eru tilnefndir 
af starfsmönnum. Starfsfólk og stjórnendur fá 
fræðslu um hvernig megi skipuleggja vinnuna 
betur og stytta vinnuvikuna. Allir starfsmenn 
greiða atkvæði um niðurstöðuna.

Sem fyrr segir skal stytting vinnutíma 
dagvinnufólks koma til framkvæmda eigi 
síðar en 1. janúar á næsta ári, en gæti nú þegar 
verið komin til framkvæmda.

Kerfisbreyting vaktavinnu
Styttingin á vinnutíma vaktavinnufólks 

felur í sér umfangsmikla kerfisbreytingu hjá 
vaktavinnufólki, en mikill meirihluti sjúkra-
liða vinnur á vöktum. Gengið var að þeirri 
kröfu BSRB að 80% vinna í krefjandi vakta-
vinnu jafngildi 100% vinnu. Vinnuskylda fer 
niður í 36 stundir, en möguleiki er á að stytta 
vinnutímann enn meira eða allt niður í 32 
stundir. Vinnutíminn er sem fyrr segir styttur 
án launaskerðingar.

Vaktaálagið breytist á næturvöktum. Það er 
nú 55% en verður 65% mánudaga til fimmtu-
daga og 75% á föstudögum, laugardögum og 
sunnudögum.

Vægi vinnustunda breytist í samræmi við 
þetta (sjá graf). Morgunvakt hefur vægið 1 á 

mánudögum til föstudags, en 1.05 eða telur 
sem 63 mínútna vinnuskylda um helgar og  
á kvöldvakt. Næturvakt vægið 1.2 alla daga 
vikunnar og telur sem 72 mínútna vinnu-
skylda, með þessu getur vinnuskylda farið 
niður í  32 klukkustundir á viku fyrir 100% 
starf.

Vaktahvati ræðst af vaktabyrði
Önnur nýjung í launamyndun vaktavinnu-

fólks er vaktahvati. 
Við útreikning vaktahvata er horft á fjölda 

vakta á launatímabili og fjölbreytileika vakta. 
Vaktir eru flokkaðar í fjóra flokka; dagvakt, 
kvöldvakt, helgarvakt (allur sólarhringurinn) 
og næturvakt (virka daga). Til þess að eiga 
rétt á vaktahvata þarf viðkomandi starfs-
maður að mæta minnst 14 sinnum til vinnu 
í minnst tvo flokka vakta. Til þess að vaktir 
telji inn í flokk þurfa minnst 15 tímar að vera í 
hverjum flokki og starfsmaður þarf að auki að 
vinna minnst 42 tíma utan dagvinnumarka til 
að eiga rétt á vaktahvata.

Vaktahvatinn á að tryggja að vaktavinnu- 

Samið um styttingu vinnuvikunnar

Stytting án þess 
að laun skerðist

Mikill meirihluti 
sjúkraliða vinnur 

á vöktum

Stytting vinnuvikunnar
STÆRSTA BARÁTTUMÁL BSRB SÍÐUSTU ÁR

Vinnuvikan styttist um allt að 
4 klukkustundir og verður

36KLUKKU-
STUNDIR

hjá þeim sem stytta mest en útfærslan getur 
verið mismunandi á milli vinnustaða

Stytting tekur gildi í síðasta lagi 1. janúar 2021
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fólk í fullu starfi lækki ekki í launum við 
breytinguna og einnig að hækka sértækt laun 
þeirra sem mikla vaktabyrgði bera. Þá á hann 
einnig að hvetja til þess að vaktabyrgði sé deilt 
á milli starfsmanna. Vaktahvatinn hvetur 
einnig til þess að vaktir séu skipulagðar með 
heilsu og öryggi starfsfólks að leiðarljósi, 
þ.e. dregið er úr hvata fyrir langar vaktir og 
stubbavaktir.

Breytt yfirvinna
Eitt af markmiðum breytinganna er að 

draga úr yfirvinnu. Samið er um tvenns konar 
yfirvinnu vaktavinnufólks eftir því hvenær 
hún er unnin og hver staðan er á vinnuskilum:

• Yfirvinna 1 gildir á milli kl. 8 og 17 virka 
daga upp að vinnuskilum 38,55 stundir, 
og hefur vægið 0,9385%.

• Yfirvinna 2 gildir eftir að vinnuskilum 
hefur verið náð og eftir kl. 17 virka daga 
til kl. 8 og um helgar og hefur vægið 
1,0385%.

Helgidagafrí miðast við frídaga sem eru 
á virkum dögum og ávinnst jafnóðum, en 
úttekt þarf að vera í samráði við yfirmann. 
Hægt að taka út jafnóðum eða safna saman.

Greitt er hærra álag á ákveðnum fjöl-
skylduvænni rauðum dögum, það er 
aðfangadagskvöld, jólanótt, gamlárskvöld og 
nýársnótt, en þá er álagið 120%.

Dæmi um breytt kerfi
Hvernig koma þessar breytingar út fyrir 

starfsmenn? Lítum á tvö dæmi.
Dæmi 1: Starfsmaður í 100% starfi á 

þrískiptum 8 tíma vöktum. 
Vinnuskylda fyrir breytingu: 173,33 

stundir. Vinnuskylda eftir breytingu: 156 
stundir. Vinnuskil 138,5 stundir vegna vægis 
vinnustunda. 

Dæmi 2: Starfsmaður í 80% starfi á 
þrískiptum 8 tíma vöktum.

Vinnuskylda fyrir breytingu 138 stundir. 
Ef vinnuskylda eftir breytingu á vinnutíma 
verður áfram 138 stundir, þá hækkar starfs-
hlutfallið sjálfkrafa. Starfshlutfall verður á 
bilinu 90% til 100% eftir samsetningu vakta. 
Laun hækka þá með hærra starfshlutfalli

Breytingin felur í sér nýja nálgun á 
vaktavinnu:

• Kostnaðurinn skiptist á launagreiðendur 
og launafólk.

• Verðmætum er umbreytt til að gera kerfis-
breytingar mögulegar.

• Greiðslur fyrir kaffitíma falla út en áfram 
réttur til að fara í kaffi og matartíma á vakt.

• Gjöld fyrir breytingu á vaktskrá og 
aukavakt með stuttum fyrirvara lækka 
örlítið.

• Nýir launaliðir eru hærra vaktaálag og 
vaktahvati - vægi vinnustunda breytist.

Breytingar á vinnutíma vaktavinnufólks 
taka gildi 1. maí 2021.

Árangurinn mældur
Við innleiðingu styttingarinnar gæti þurft 

að breyta vaktafyrirkomulagi og vaktskrám 
í einhverjum tilvikum. Starfsfólki verður 
boðið aukið starfshlutfall með góðum 
fyrirvara.

Fylgst verður með því hvort heilir hópar 
koma illa út úr breytingunum og það þá 
lagað. Ef hvatar ná ekki til hópa verður tekið 
sérstaklega á þeim málum.

Launin eiga ekki að lækka.
Reglulegar mælingar verða gerðar á samn-

ingstímanum. Fylgst verður með veikindum, 
launum, starfshlutfalli og starfsánægju 
starfsfólks.

Breytingar á orlofi
Ávinnsla orlofs og lengd breytist frá því 

sem nú er. 
Orlofstímabilið 2021 fá allir 30 orlofsdaga 

á tímabilinu 1. maí til 15. september, þar af 
að minnsta kosti 15 daga samfellda. Í dag er 
orlof aldurstengt, það er þeir sem eru yngri 
en 30 ára fá 24 orlofsdaga, þeir sem eru á 
aldrinum 30 til 37 ára fá 27 orlofsdaga, en 38 
ára og eldri 30 orlofsdaga. Orlofið skal vera 
240 stundir miðað við fullt starf fyrir alla. 
Starfsmaður skal fá 13,04% orlofsfé.

Ef orlof er tekið utan sumarorlofstímabils 
lengist sá hluti um 25%, en því aðeins ef 
skrifleg beiðni yfirmanns liggi fyrri um að 
fresta orlofinu að beiðni hans/stofnunar. 

Orlofsuppbót hækkar næstu árin, frá 50 
þúsundum króna árið 2019 í 51 þúsund 
árið 2020, 52 þúsund 2021 og 53 þúsund 
árið 2022.
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Hér sést hvernig vægi vinnustunda vaktavinnufólks breytist.

Samkomulag er um sérstakan vaktahvata sem ræðst af vaktabyrði.

Stytting vinnuvikunnar
VÆGI VINNUSTUNDA BREYTIST

Morgunvakt Kvöldvakt Næturvakt

Mán 1,0 1,05 1,2

Þri 1,0 1,05 1,2

Mið 1,0 1,05 1,2

Fim 1,0 1,05 1,2

Fös 1,0 1,05 1,2

Lau 1,05 1,05 1,2

Sun 1,05 1,05 1,2

Vægi vinnustunda

Lágmarksvinnuskylda verður 
32 klukkustundir fyrir 100% 
starf (meðaltal á „tímabil“)

Stytting vinnuvikunnar
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Lágmarksvinnuskylda verður 
32 klukkustundir fyrir 100% 
starf (meðaltal á „tímabil“)

Stytting vinnuvikunnar
VAKTAHVATI RÆÐST AF VAKTABYRÐI

Mætingar
Fjöldi mætinga 
14-19 skipti

Vaktir
2-4 tegundir 
vakta

Mörk
Fjöldi tíma utan 
dagvinnu marka 
42 tímar

Tímar
Fjöldi tíma í 
álagsflokki 
15 tímar

Vaktahvati

(Prósent á dagvinnulaun ræðst af vaktabyrði)

1 flokkur 2 flokkar 3 flokkar 4 flokkar

19 10,0% 12,5% 12,5%
18 7,5% 10,0% 12,5%
17 7,5% 7,5% 12,5%
16 2,5% 7,5% 10,0%
15 2,5% 2,5% 7,5%
14 2,5% 7,5%
13
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Almennt er flutningur orlofs á milli orlofs-
ára óheimill, en þó eru undantekningar, þ.e. 
vegna veikinda, að fyrir liggi skrifleg beiðni 
yfirmanns um að taka ekki orlof eða hluta 
orlofs og ef starfsmaður er í fæðingarorlofi. Ef 
undantekning á við má safna upp allt að 60 
dögum. Taka þarf daga sem gjaldféllu 1. maí 
2019 fyrir 30. apríl 2023.

Vinna og einkalíf
Eitt markmiða þessara breytinga er að 

samræma betur vinnu og einkalíf. Þá er 
gengið er út frá því að starfsfólk geti sinnt 
reglubundnum störfum innan vinnudags.

Vinnustaðir eiga að setja sér viðverustefnu 

um skil vinnu og einkalífs. Ef starfsfólk þarf 
að vinna utan vinnudags heima fyrir á það að 
koma skýrt fram í starfslýsingu og launakjör 
taka mið af því. Að öðrum kosti á að greiða 
sérstaklega fyrir vinnu sem yfirmaður krefst 
utan vinnudags.

Jöfnun launa
Sérstaklega er fjallað um jöfnun launa 

í samkomulaginu, en það var hluti af 
samkomulagi stéttarfélaganna við ríkið um 
breytt lífeyriskerfi árið 2016.

Í því samkomulaginu var gefið loforð af 
hálfu ríkisins um að jafna ætti laun milli 
almenna og opinbera vinnumarkaðarins og 

tryggja að ekki sé kerfislægur og ómálefna-
legur launamunur. Jöfnun launa á að vera 
lokið fyrir árið 2026

Samið er um að vinnu við að greina 
launamun á milli markaða eftir hópum haldi 
áfram, og að áætlun um hvernig jafna eigi laun 
verði lögð fram 1. nóvember 2020. Ennfremur 
að jöfnun hópa sem búa við launamun eigi 
sér stað upp að 2/3 fyrir árið 2024. Fyrsta 
greiðsla samkvæmt þessu samkomulagi komi 
til framkvæmda 1. janúar 2021.

Þá er stefnt að samkomulagi um launaþró-
unartryggingu sem tryggi að launaþróun sé 
svipuð milli markaða og að opinberir starfs-
menn haldi í við almenna launaþróun.

N Ý J U  K J A R A S A M N I N G A R N I R

Stytting vinnuvikunnar
MARKMIÐ AÐ DRAGA ÚR YFIRVINNU

Morgunvakt Eftir kl. 17 Næturvakt

Mán 0,9385% 1,0385% 1,0385%

Þri 0,9385% 1,0385% 1,0385%

Mið 0,9385% 1,0385% 1,0385%

Fim 0,9385% 1,0385% 1,0385%

Fös 0,9385% 1,0385% 1,0385%

Lau 1,0385% 1,0385% 1,0385%

Sun 1,0385% 1,0385% 1,0385%

Yfirvinna

Yfirvinna 1
Milli kl. 8 og 17 virka daga upp 
að vinnuskilum 38,55

Yfirvinna 2
Eftir kl. 17 virka daga til kl. 8 og um helgar. 
Eftir vinnuskil 38,55

Orlofsmál
NÆSTU SUMARFRÍ

Sveitarfélög önnur 
en Reykjavíkurborg

Ríkið og 
Reykjavíkurborg

Sumarið 2020
Yngri en 30 ára

30 til 37 ára
38 ára og eldri

26 orlofsdagar
28 orlofsdagar
30 orlofsdagar

Óbreytt staða 
frá síðasta ári

Sumarið 2021
Allir fá 30 daga orlof

Yfirvinnu er skipt í tvo flokka. Þannig breytist orlofið samkvæmt samningnum.

Við gerð kjarasamninga við aðildarfélög BSRB 9. mars síðast-
liðinn urðu stjórnvöld og BSRB sammála um að stjórnvöld beiti 
sér fyrir framgangi verkefna er varða almenna velferð barnafjöl-
skyldna í landinu og launajafnrétti með endurmati á launum 
kvennastétta. Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, hefur af 
þessu tilefni lagt fram yfirlýsingu ríkisstjórnar sem samþykkt var 
á ríkisstjórnarfundi 13. mars.

Í yfirlýsingunni er tekið fram að ríkisstjórnin muni með vísan 
til áherslna sem fram komu við kjarasamningsgerðina setja af stað 
vinnu við heildarendurskoðun á stuðningi við barnafjölskyldur og 
endurmati á störfum kvenna. 

Yfirlýsingin er svohljóðandi:
„Í tengslum við gerð kjarasamninga milli ríkis og sveitarfélaga 

annars vegar og tiltekinna aðildarfélaga BSRB hins vegar lýsir ríkis-
stjórnin því yfir að hún muni, með vísan til áherslna sem fram komu 
við kjarasamningsgerðina, setja af stað vinnu við eftirtalin verkefni:

1. Heildarendurskoðun á stuðningi við barnafjölskyldur
Heildarendurskoðun á opinberum stuðningskerfum við barnafjöl-

skyldur á Íslandi undir forystu fjármála- og efnahagsráðuneytisins 

þar sem unnin verði greining á stuðningi við barnafjölskyldur með 
sérstakri áherslu á barnabótakerfið. Endurskoðunin skal fara fram 
í samráði við forsætisráðuneyti, félagsmálaráðuneyti og samtök 
launafólks með það að markmiði að meta kosti núverandi kerfis 
og greina valkosti við kerfisbreytingar með tilliti til tekjutenginga, 
aldurs barna og virkni kerfisins fyrir barnafjölskyldur. Þá verði litið 
til stuðnings við börn yngri en 18 ára t.d. í gegnum leikskóla- og 
grunnskólakerfið, frístundaheimili, tómstundir, fæðingarorlof, 
barnalífeyri, húsnæðisbætur og skattkerfið. Þessi greining liggi fyrir 
eigi síðar en 15. janúar 2021.

2. Endurmat á störfum kvenna
Forsætisráðherra skipar fyrir lok maí 2020 starfshóp með full-

trúum forsætisráðuneytis, fjármála- og efnahagsráðuneytis, 
félagsmálaráðuneytis, samtaka launafólks og samtaka atvinnu-
rekenda, sem falið verði að leggja fram tillögur að aðgerðum til að 
útrýma launamun sem stafar af kynskiptum vinnumarkaði. Þær 
aðgerðir skulu hafa að leiðarljósi að leiðrétta kerfisbundið vanmat 
á störfum þar sem konur eru í meirihluta. Starfshópurinn skal skila 
tillögum fyrir lok árs 2021.

Stytting vinnuvikunnar
MARKMIÐ AÐ DRAGA ÚR YFIRVINNU

Morgunvakt Eftir kl. 17 Næturvakt

Mán 0,9385% 1,0385% 1,0385%

Þri 0,9385% 1,0385% 1,0385%

Mið 0,9385% 1,0385% 1,0385%

Fim 0,9385% 1,0385% 1,0385%

Fös 0,9385% 1,0385% 1,0385%

Lau 1,0385% 1,0385% 1,0385%

Sun 1,0385% 1,0385% 1,0385%

Yfirvinna

Yfirvinna 1
Milli kl. 8 og 17 virka daga upp 
að vinnuskilum 38,55

Yfirvinna 2
Eftir kl. 17 virka daga til kl. 8 og um helgar. 
Eftir vinnuskil 38,55

Stytting vinnuvikunnar
MARKMIÐ AÐ DRAGA ÚR YFIRVINNU

Morgunvakt Eftir kl. 17 Næturvakt

Mán 0,9385% 1,0385% 1,0385%

Þri 0,9385% 1,0385% 1,0385%

Mið 0,9385% 1,0385% 1,0385%

Fim 0,9385% 1,0385% 1,0385%

Fös 0,9385% 1,0385% 1,0385%

Lau 1,0385% 1,0385% 1,0385%

Sun 1,0385% 1,0385% 1,0385%

Yfirvinna

Yfirvinna 1
Milli kl. 8 og 17 virka daga upp 
að vinnuskilum 38,55

Yfirvinna 2
Eftir kl. 17 virka daga til kl. 8 og um helgar. 
Eftir vinnuskil 38,55

Stytting vinnuvikunnar
MARKMIÐ AÐ DRAGA ÚR YFIRVINNU

Morgunvakt Eftir kl. 17 Næturvakt

Mán 0,9385% 1,0385% 1,0385%

Þri 0,9385% 1,0385% 1,0385%

Mið 0,9385% 1,0385% 1,0385%

Fim 0,9385% 1,0385% 1,0385%

Fös 0,9385% 1,0385% 1,0385%

Lau 1,0385% 1,0385% 1,0385%

Sun 1,0385% 1,0385% 1,0385%

Yfirvinna

Yfirvinna 1
Milli kl. 8 og 17 virka daga upp 
að vinnuskilum 38,55

Yfirvinna 2
Eftir kl. 17 virka daga til kl. 8 og um helgar. 
Eftir vinnuskil 38,55

Orlofsmál
NÆSTU SUMARFRÍ

Sveitarfélög önnur 
en Reykjavíkurborg

Ríkið og 
Reykjavíkurborg

Sumarið 2020
Yngri en 30 ára

30 til 37 ára
38 ára og eldri

26 orlofsdagar
28 orlofsdagar
30 orlofsdagar

Óbreytt staða 
frá síðasta ári

Sumarið 2021
Allir fá 30 daga orlof

Yfirlýsing ríkisstjórnarinnar

Endurmat á störfum kvenna



Hvernig hækka laun sjúkraliða með nýju 
kjarasamningnum sem félagsmenn hafa 
samþykkt í allsherjaratkvæðagreiðslu?

Mánaðarlaun (100%) hækka að lágmarki 
um 90.000 krónur á samningstímanum, með 
eftirfarandi hætti:

• Þann 1. apríl 2019 hækka mánaðarlaun 
um 17.000 kr. mv. fullt starf.

• Þann 1. apríl 2020 hækka mánaðarlaun 
um 24.000 kr. mv. fullt starf.

• Þann 1. janúar 2021 hækka mánaðarlaun 
um 25.000 kr. mv. fullt starf.

• Þann 1. janúar 2022 hækka mánaðarlaun 
um 25.000 kr. mv. fullt starf.

Ríkið
Gildistími samnings Sjúkraliðafélags Íslands 

við ríkið er frá 1. apríl 2019 til 31.mars 2023.
• Laun verða uppreiknuð og leiðrétt aftur-

virkt frá 1. apríl 2019.
• Til frádráttar er 105.000 kr. sem ríkið 

greiddi sjúkraliðum í ágúst 2019.
Kjarasamningur við ríkið
Hjá ríkinu verður persónuuppbót sem 

greidd er í desember þessi:
• Á árinu 2019 92.000 kr.
• Á árinu 2020 94.000 kr.
• Á árinu 2021 96.000 kr.
• Á árinu 2022 99.000 kr.
Orlofsuppbót verður greidd 1. júní ár hvert 

hjá ríkinu:
• Á árinu 2019 50.000 kr.
• Á árinu 2020 51.000 kr.
• Á árinu 2021 52.000 kr.
• Á árinu 2022 53.000 kr.

Sveitarfélög
Gildistími samningsins við sveitarfélögin 

er frá 1. janúar 2020 til 30. september 2023.
• Uppgjörsgreiðsla fyrir tímabilið 1. ágúst 

2019 til 31. desember 2019, kr. 105.000 
greiðist hverjum starfsmanni, miðað við 
fullt starf, sem var við störf frá 1. ágúst 
2019 til 31. desember 2019. Upphæðin 
greiðist hlutfallslega miðað við starfstíma 
og starfshlutfall.

• Áðurnefndar 105.000 kr. koma til viðbótar 
greiðslunni sem greidd var í ágúst 2019.

Hjá sveitarfélögunum fær sjúkraliði 
greidda persónuuppbót 1. desember ár hvert 
sem nemur 33% af desemberlaunum í launa-
flokki 203 samkvæmt launatöflum.

Orlofsuppbót hjá sveitarfélögunum:
• Á árinu 2020 kr. 47.900
• Á árinu 2021 kr. 49.100
• Á árinu 2022 kr. 50.350
• Á árinu 2023 kr. 51.600

Reykjavíkurborg
Gildistími samnings Sjúkraliðafélags 

Íslands við Reykjavíkurborg er frá 1. apríl 
2019 til  31. mars 2023.

Samningurinn er afturvirkur um 12 
mánuði eða frá lokum síðasta samnings. 
Öll laun á tímabilinu verða endurreiknuð, 
uppfærð og leiðréttingin greidd við næstu 
útborgun. Til frádráttar kemur 105.000 kr. 
sem Reykjavíkurborg greiddi sjúkraliðum í 
ágúst 2019.

Mánaðarlaun þeirra sem gegna fullu starfi 
hækka með eftirfarandi hætti: 

• apríl 2019 hækkuðu laun um 17.000 kr. 
• apríl 2020 hækkuðu laun um 24.000 kr. 

samhliða breyttri tengireglu starfsmats  
• janúar 2021 hækka laun um 24.000 kr. 
• janúar 2022 hækka laun um 25.000 kr.
Persónuuppbót sem greidd er í desember:
• Á árinu 2019 - 100.100 kr. 
• Á árinu 2020 - 103.100 kr. 
• Á árinu 2021 - 106.100 kr. 
• Á árinu 2022 - 109.100 kr.
Frá 1. maí 2020 verður sumarorlof 30 

dagar fyrir alla miðað við fullt starf. Orlofsfé 
verður 13,04% á yfir vinnu og álagsgreiðslur.

Orlofsuppbót verður greidd 1. júní ár 
hvert:

• Á árinu 2019 - 50.000 kr. 
• Á árinu 2020 - 51.000 kr. 
• Á árinu 2021 - 52.000 kr. 
• Á árinu 2022 - 53.000 kr.
Eins og fram kemur í forystugrein 

formanns Sjúkraliðafélagsins markar 
niðurstaða nýju samninganna tímamót 
um tvennt: stytting vinnuvikunnar og 
betri vinnutíma fyrir vaktavinnufólk, og 
að hrinda í framkvæmd framhaldsnámi á 
fagaháskólastigi sem allra fyrst, en hvoru 
tveggja muni reynast sjúkraliðum mjög 
mikilvæg viðspyrna til kjarabóta og betra 
starfsumhverfis í framtíðinni.
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Mánaðarlaun (100%) hækka að 
lágmarki um 90.000 krónur á 

samningstímanum

Sandra B. Franks formaður Sjúkraliðafélags 
Íslands skrifar undir nýjan kjarasamning við 
ríkið.

Sjúkraliðar skrifa undir nýjan kjarasamning við sveit.

Nýju kjarasamningarnir

Laun hækka um 90 þúsund
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Sjúkraliðar samþykktu nýjan kjara-
samning Sjúkraliðafélagi Íslands við ríkið 
í allsherjaratkvæðagreiðslu sem fór fram á 
netinu í mars mánuði.

• 492 félagsmenn eða 62,44% samþykktu 
samninginn.

• 258 félagsmenn eða 32,74% höfnuðu 
samningnum.

• 38 félagsmenn eða 4,82% tóku ekki 
afstöðu.

Á kjörskrá voru 1268. Þátt tóku 788. 
Kjörsókn var því 62,15%.

Reykjavíkurborg
Atkvæðagreiðslu um kjarasamning 

Sjúkraliðafélags við Reykjavíkurborg lauk á 
miðnætti aðfaranótt þriðjudags 12. maí.

Alls voru 167 félagsmenn á kjörskrá. Af 
þeim tóku 60 % afstöðu til kjarasamningsins 
og féllu atkvæðin með eftirfarandi hætti:

• 74% samþykktu samninginn.
• 20% höfnuðu samningnum.
• 6% tóku ekki afstöðu.

Sveitarfélögin
Kjarasamningur Sjúkraliðafélags Íslands 

við Samband íslenskra sveitarfélaga var 
samþykktur með miklum meirihluta í 
atkvæðagreiðslu í marsmánuði.

Um 85% voru fylgjandi kjarasamningnum 
og sögðu já, um 9% sögðu nei, og um 6% 
tóku ekki afstöðu.

Voru til í verkfall
Samkomulag tókst eftir að sjúkraliðar 

höfðu sýnt með afgerandi hætti að þeir væru 
tilbúnir í verkfall ef með þyrfti. Yfirgnæfandi 
meirihluti félagsmanna Sjúkraliðafélagsins 
samþykkti verkfallsboðun í allsherjaratkvæða-
greiðslu. Um 89,4 prósent þeirra sem tóku þátt 
í atkvæðagreiðslu samþykktu boðun verkfalls 
hjá ríkinu. Um 5,8 prósent voru andvíg boðun 
verkfalls og 4,7 tóku ekki afstöðu.

Það sama kom í ljós hjá félagsmönnum 
sem starfa hjá Akureyrarbæ. Yfirgnæfandi 
meirihluti félagsmanna samþykkti verkfalls-
boðun eða um um 90,4 prósent þeirra sem tóku 
þátt í atkvæðagreiðslunni. Um 3,1 prósent voru 
andvíg boðun verkfalls og 6,3 tóku ekki afstöðu.
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Samþykktu
samningana 

Niðurstaða atkvæðagreiðslunnar um samninginn við ríkið.

Niðurstaða atkvæðagreiðslunnar um samninginn við Reykjavíkurborg.

Niðurstaða atkvæðagreiðslunnar um samninginn við Samband íslenskra sveitarfélaga.



Sigga sjúkraliði er þreytt eftir veturinn. Mikið að gera í vinnunni og 
það tók á hana að ferðast innanhús um páskana. Að auki hefur sprittskýið 

haft slæfandi áhrif á Siggu sem ætlar nú rífa sig upp úr 
lægðinni, skoða réttindi sín, og hressa upp á minnið í leiðinni. 

Hvað er betra til þess fallið en að taka smá rallý um vef Sjúkraliðafélagsins?

Vegleg verðlaun að vanda: Helgargisting fyrir tvo í einu af 
orlofshúsum Sjúkraliðafélagsins.

Sendu svörin ásamt nafni og síma á netfangið slfi@slfi.is fyrir 15. júlí 2020, merkt: Vefrallý.

Hvar finnur Sigga vinkona okkar
upplýsingar um félagið?

Á vefnum sjukkur.is

Á vefnum slfi.is

Á vefnum sjukralidinn.is 

Starfsþróunar- og fræðslusjóður.

Menntunar- og málörvunarsjóður.

Starfsmennta- og starfsþróunarsjóður.

2 dagar fyrir hvern unnin mánuð.

2 dagar fyrir hvert starfsár.

2 dagar fyrir hvert orlofsár.

Hún sá líka að lágmarksorlof 
sjúkraliða í fullu starfi er...

24 dagar.

192 vinnuskyldar stundir. 

bæði ofangreint.

Hvenær getur Sigga sótt um  
orlofshús fyrir haustið 2020? 

Þriðju vikuna í júní.

Í lok júlí.

Um miðjan ágúst.

Hvaða menntasjóðir standa
Siggu okkar til boða?

Á heimsíðunni sá Sigga að 
orlofsrétturinn hennar er...

Eftir Covid væri Sigga til í að 
leigja orlofshús félagsins... 

í Flórída, Bandaríkjunum.

á Isle of wight, Bretlandi.

báðir orlofsstaðir í boði.

Kl. 8:30-12:30 og 13:00-16:00.

Kl. 9:00-12:00 og 12:30-16:00.

Kl. 9:00-12:30 og 13:00-16:00.

Í menntabúðum Frímanns.

Hjá Framvegis.

Í Símenntunarsmiðju SLFÍ.

Á vefnum sá hún að hjá 
Sjúkraliðafélaginu starfa...

9 starfsnefndir undir stjórn.

8 sjálfboðaliðahópar.

7 hópar að vinaliðaverkefnum.

Sigga er sæt en líka svaka
klár og gaf því kost á sér í...

laganefnd til 2 ára.

árbókarnefnd til 1 árs.

fjölmiðlanefnd til 18 mánaða.

Hvenær gæti Sigga okkar 
hringt í Söndru formann?

Sigga elskar símenntun, hvar 
getur hún sótt námskeið?
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Alzheimer sjúkdómurinn er algengastur 
allra heilabilunarsjúkdóma. Er bæði 
aukning í greiningu sjúkdómsins og síðustu 
ár er mun yngra fólk að greinast. Ekki er 
nákvæmlega vitað hvers vegna sumir fá 
þennan sjúkdóm en aðrir ekki.

Ég hef mikinn áhuga á þessum sjúkdóm, 
og heilabilun almennt. Áhugi minn jókst til 
muna þegar ég fór í vinnustaðanám á L-4, 
sem er lokuð heilabilunardeild á Landa-
koti. Á stuttum tíma þar lærði ég mikið um 
heilabilun, og mun ég fjalla almennt um 
heilabilun í þessari ritgerð þó sérstaklega 
um heilabilunarsjúkdóminn Alzheimer. 
Mun ég fara yfir einkenni, sögu og arfgengi 
sjúkdómsins. Að auki skoða ég hvernig sjúk-
dómurinn er greindur og forvarnir hans. 
Þá hef ég sérstakan áhuga á bæði meðferð 
og umönnun sjúklinga honum tengdum og 
mun ég fara yfir eitthvað af þeim meðferðar-
möguleikum sem í boði eru, eins og 
endurminningameðferð, músíkþerapíu og 
meðferð með aðstoð dýra. 

Ég mun nefna til sögunnar breskan 
sálfræðing að nafni Tom Kitwood sem var 
prófessor við Bradfordháskóla á Englandi. 
Hann lést um aldur fram í nóvember 1998. 
Tom Kitwood beitti sér í mörg ár gegn hefð-
bundnum viðhorfum umhverfisins gagnvart 
einstaklingum með heilabilun og öllum þeim 
einkennum sem fylgja heilabilunarsjúk-
dómnum. Mig langar að segja aðeins frá hans 
sýn á sjúkdóminn og hvaða aðferðir hann 
taldi bestar. Tom Kitwood var með mjög 
fallega sýn og hvernig hægt er að bregðast við 
sjúkdómnum og öllum þeim breytingum sem 
honum fylgja. Vonast ég helst til að sýna fram 
á hvaða aðferðum er hægt að beita til að bæta 
líðan þessa sjúklinga sem oft týnast í viðjum 
sjúkdómsins og varpa ljósi á þær hegðunar-
breytingar á fólki sem fylgja oft Alzheimer 
sjúkdómnum. 

Hegðunarbreytingar skipa stóran sess í 
einkennum sjúkdómsins og fólk sem hefur 
kannski alla tíð verið rólyndisfólk og aldrei 
sýnt af sér ofbeldi, eða erfiða hegðun byrjar 

jafnvel að berja frá sér og sýna af sér ofbeldis-
hegðun. Hvað er hægt að gera til að láta þeim 
sjúklingum líða betur? Og hvað er það sem 
veldur þessum hegðunarbreytingum?

Sjúkdómurinn
Alzheimer sjúkdómur er ólæknandi sjúk-

dómur í heila. Hann er algengastur bæði í 
flokki taugahrörnunarsjúkdóma og þeirra 
sjúkdóma sem valda heilabilun. Hann veldur 
rýrnun í heila vegna dauða taugafrumna og 
er ágengur sjúkdómur.

Einkenni sem koma yfirleitt fyrst fram eru 
breytingar á minni. Til að byrja með hafa 
þessar breytingar mest áhrif á skammtíma-
minni, en seinna einnig á langtímaminni. 
Sjúkdómsferlið getur verið langt og sjúkdóms-
einkenni lengi að byrja. Það sem er dæmigert 
við sjúkdóminn er, að það getur verið erfitt 

að finna orð, nöfn eiga það til að gleymast, 
það getur orðið erfitt að rata og getan til að 
sjá um sig í hinu daglega lífi versnar smátt 
og smátt. Það getur verið misjafn eftir fólki 
hvort sjúkdómurinn valdi mikilli eða lítilli 
fötlun eftir því sem lengri tími líður. Snemm-
komin sjúkdómur eða reskiglöp kallast það 
ef einkenni byrja fyrir 65 ára aldur. En það 
kallast síðkominn sjúkdómur eða elliglöp ef 
einkenni byrja eftir þann aldur.

Snemmkomin Alzheimer sjúkdómur 
(reskiglöp): Algengast er að þessi gerð af 
sjúkdómnum byrji milli fimmtugs og sjötugs. 
Minnistap er mest áberandi einkennið, en það 
er bara eitt einkenni, þau eru allskonar. Oft er 
það þannig að önnur einkenni koma á undan 
eins og erfiðleikar við að leysa verkefni sem 
var áður auðvelt að leysa, framtaksleysi og 
þreyta. Þróun sjúkdómsins getur verið hæg, 
en oftar er það þannig að einkennin aukast 
og leiða til mikillar fötlunar eins og breytinga 
á málskilningi og málnotkun og hæfni til að 
framkvæma daglegar athafnir.

Síðkomin Alzheimer sjúkdómur 
(elliglöp): Oftar en ekki byrjar þessi gerð 
sjúkdómsins ekki fyrr en eftir sjötugt, og 
jafnvel ekki fyrr en fólk er komið á níræðis-
aldur. Yfirleitt er minnistap helsta einkennið, 
og oftast á atburði sem eru nýliðnir, svokallað 
skammtímaminni. Einkenni geta haldist 
væg og hjá mörgum þróast sjúkdómurinn 
hægt. En það er mjög einstaklingsbundið og 
hann getur farið að ágerast hratt t.d. hjá fólki 
sem er með aðra sjúkdóma sem hafa áhrif á 
heilastarfsemi.

Saga sjúkdómsins
Þýskur læknir að nafni Alois Alzheimer 

var fyrstur manna árið 1906 til að uppgötva 
orsakir sjúkdómsins Alzheimer. Hann fékk 
til meðferðar konu, Augusta Deter sem þá 
var 51 árs, þetta var árið 1901. Skammtíma-
minni hennar var afar slæmt og hún var fljót 
að þróa með sér mörg einkenni heilabilunar. 
Þegar hún lést árið 1906 fékk Alois Alzhei-
mer að rannsaka heilann hennar. Greindi 

Höfundurinn, Bryndís Ruth Gísladóttir, skrifaði 
þessa ritgerð í HJÚK3LO03 á vorönn 2019 í 
Fjölbrautaskólanum við Ármúla. Kennari var Aðal-
heiður D. Matthíasdóttir.

Reskiglöp kallast það ef 
einkenni byrja fyrir  

65 ára aldur

Heilabilun - Alzheimersjúkdómurinn

Heilabilað fólk hefur 
líka andlegar þarfir
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hann miklar breytingar á honum, bæði var 
mikil rýrnun á heilaberki og óeðlilegar útfell-
ingar á eggjahvítuefnum. Uppfylltu þessar 
breytingar skilyrði þess að það mátti skil-
greina þær sem sérstakan sjúkdóm.

Nú til dags er vitað að Alzheimer sjúk-
dómurinn byrjar þar sem minnisstöðin er í 
heilanum, á drekasvæðinu, og þær skemmdir 
sem þetta svæði verður fyrir minnkar 
hæfileikann til að búa til nýjar minningar. 
Skemmdirnar valda einnig minnisskerðingu 
og það verður erfitt að læra nýja hluti. Ein 
lýsing er þannig að fólk sem er með sjúkdóm-
inn á byrjunastigi getur átt erfitt með að nota 
ný heimilistæki ef þurft hefur að endurnýja 
þau, og eins að læra á nýja tækni á vinnu-
staðnum sínum. Ekki hefur tekist þrátt fyrir 
rannsóknir út um allan heim síðustu áratugi að 
finna orsökina fyrir Alzheimersjúkdómnum.

Arfgengi sjúkdómsins
Flestir þekkja einhvern í fjölskyldunni sinni 

sem hafa fengið heilabilun, vegna þess hversu 
algeng hún er. Það er ekki þar með sagt að 
þeir muni þróa með sér sjúkdóminn. Engar 
rannsóknir fram að þessum tíma, hafa sýnt 
fram á, svo ótvírætt sé, arfgengi heilabilunar, 
nema í ákveðnum fjölskyldum hefur fundist 
gen sem getur valdið framheilabilun eða 
Alzheimersjúkdómi uppúr fertugu.

Nánast engin meðferðarúrræði eru til 
sem hefta framvindu Alzheimersjúkdóms-
ins, þrátt fyrir meiri skilning á eðli og þróun 
sjúkdómsins. Við lyfjaþróun er leitað að 
þrepum eða svokölluðum lyfjamörkum, 
þetta gerist í efnaskiptum líkamans þar sem 
lyf geta haft áhrif á starfsemi líkamsfruma og 
unnið gegn sjúkdómum. Íslensk erfðagrein-
ing (ÍE) er með sínum rannsóknum að leita 

lyfjamarka sem hafa áhrif á sjúkdóma með 
því að finna ákveðin gen. Í mörg ár hefur 
ÍE leitað að lyfjamörkum sem hægt væri að 
nota til að þróa lyf sem vinnur á móti Alzhei-
mer sjúkdómnum. Í gegnum þá vinnu hefur 
bæði vitneskja á framvindu og orsökum 
sjúkdómsins orðið meiri. Hafa nokkrir öldr-
unarlæknar á Landspítalanum og ÍE verið í 
samvinnu við gerð rannsóknar á erfðum sjúk-
dómsins þar sem tóku þátt um þrjú þúsund 
Alzheimersjúklingar.

Árið 2012 greindu vísindamenn ÍE frá 
rannsókn sem leiddi í ljós stökkbreytingu á geni 
sem verndar gegn Alzheimer sjúkdómnum. 
Þeir sem eru með þessa stökkbreytingu eru 

fimm sinnum ólíklegri til að fá Alzheimer en 
einstaklingar úr hópi sem var til viðmiðunar. 
Lyfjaframleiðendur höfðu verið að einbeita 
sér að efnaferlum sem voru þekkt í heilavef 
Alzheimersjúklinga. Í þessum efnaferlum 
fannst þessi genabreyting, en vitað var að 
þetta gen væri tengt þessum efnaferlum. Þar 
með fékkst það staðfest að prótein í þessu 
geni gæti skipt sköpum sem lyfjamark. 
Vöktu þessar niðurstöður mikla athygli 
vísindastofnana og lyfjafyrirtækja um heim 
allan.

Stökkbreytingin, sem hér um ræðir, heftir 
niðurbrot prótínsins APP (amyloid beta A4 
precursor protein) en uppsöfnun á niður-
brotsefnum þess í taugafrumum er talin 
valda frumudauða sem leiði  til Alzheimer-
sjúkdóms. Árið 2013 birtu vísindamenn ÍE 
niðurstöður Alzheimersrannsóknar, sem 
sýndi að stökkbreyting í geni annars prótíns, 
sem kallast TREM2 (Triggering Receptor 
Expressed on Myeloid Cells) þrefaldar líkur 
á Alzheimer. TREM2 kemur hugsanlega við 
sögu þegar líkaminn fjarlægir niðurbrotsefni 
APP prótínsins úr heilavef. Árið 2015 birtu 
vísindamenn ÍE niðurstöður sem sýna að 
stökkbreytingar í ABCA7 geninu, sem líka 
hefur áhrif á niðurbrotsferli APP próteins-
ins, tvöfalda líkur á Alzheimer. Hér eru því 
á ferðinni önnur álitleg lyfjamörk fyrir þróun 
Alzheimerlyfja.

Greining Alzheimers
Alzheimer sjúkdómurinn er mjög flókinn 

og meðhöndlun á honum hefur verið erfið. 
Við greiningu þarf að útiloka að einkenni 
hans séu ekki af öðrum orsökum, og byggist 
greining hans á mati á minni sjúklinga og 
einkennum sem koma fram í athöfnum 

Tækifæriskort Alzheimer samtakanna.

• Minnisskerðing, sem oft byrjar á skerðingu á 
skammtímaminni.

• Framtaks og frumkvæðisleysi.

• Málstol (erfitt með að tjá sig með orðum) og  
breyting í málskilningi.

• Verkstol (erfitt með að framkvæma einfaldar athafnir)

• Dómgreindarskerðing og skortur á innsæi.

• Skert ratvísi.

• Óáttun í tíma og rúmi.

• Erfiðleikar við skipulag.

• Persónuleikabreytingar.

• Breyting í persónulegu hreinlæti.

• Kvíði og depurð/þunglyndi.

• Ranghugmyndir og ofskynjanir.

Helstu einkenni  
Alzheimers sjúkdóms
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daglegs lífs. Sjúkdómurinn getur hafa byrjað 
að þróast mörgum árum áður en einkenna 
verður vart og greinist því oft seint. Þetta 
verður til þess að miklar skemmdir af völdum 
taugafrumudauða og skellumyndunar verða 
á heila sjúklinga þegar að loksins sjúkdómur-
inn greinist.

Þó er að jafnaði hægt að greina sjúkdóm-
inn fyrr en áður. Ýmsu hefur verið bætt við 
greiningarferlið eins og að mæla í mænu-
vökvanum tiltekin efni. Annað sem hefur 
orðið til þess að hægt er að greina sjúk-
dóminn fyrr, er að náðst hefur að þróa nýja 
úrvinnslu úr heilariti. Eitt til viðbótar sem 
mun gera okkur kleift að greina sjúkdóminn 
fyrr er tilkoma jáeindaskannans. Með þessu 
öllu saman getum við komist fyrr og betur að 
greiningu sjúkdómsins hjá fólki sem er enn 
úti á vinnumarkaðinum en er farið að finna 
fyrir byrjunareinkennum sjúkdómins.

Jón Snædal talar um að svokölluð Amyloid-
-tilgáta sé það sem greining Alzheimer byggir 
á. Þetta er tilgáta sem kom fram um miðjan 9. 
áratug síðustu aldar og lýsir því að í heilanum 
verða til ákveðnar próteinúrfellingar sem 
hann getur ekki losað sig við. Heilinn hreinsar 
stuttu próteinkeðjurnar oftast ágætlega í 
burtu. En ef þær festast saman fleiri og fleiri 
og verða langar þá ræður hann ekki nógu vel 
við þær og það myndast klumpur sem með 
réttri litun má sjá mjög vel í smásjá.

Í PET rannsóknum (jáeindaskanna) er hægt 
með ákveðnum efnum að sjá breytingar í 
sykurefnaskiptum í heilanum á sjúklingum 
með Alzheimer sjúkdóminn. Er þannig 
hægt að greina með mikilli nákvæmni í PET 
rannsókn Alzheimer sjúklinga frá heilbrigðu 
öldruðu fólki sem er ekki með minnisglöp. 
Einnig er hægt með hjálp PET rannsóknar 
og með þróun efna að greina svokallaðar AB 
skellur (próteinúrfellingar/innslag höfundar) 
í heilanum á lifandi fólki. Það þarf þó alltaf 
að hafa í huga að þessar skellur finnast einnig 
í öðrum sjúkdómum og hjá heilbrigðu fólki.

MMSE skalinn er notaður til viðbótar til að 
meta minni ef grunur er um minnisskerðingu. 
Hægt er að meta alvarleika heilabilunar með 
MMSE skalanum en til viðmiðunar. Notuð 
eru stig til matsins, þá er væg heilabilun með 
stigin 21-26. Meðalsvæsin heilabilun með 
stigin 10-20. Meðal til slæm heilabilun með 
stigin 10-14. Og langt gengin heilabilun með 
stigin < 10.

Heilabilun og forvarnir
Ýmsar kenningar hafa litið dagsins ljós 

í gegnum árin sem fjalla um það hvort og 
hvernig hægt sé að fyrirbyggja heilabilun, 
en flestar þeirra hafa fallið um sjálfa sig. Sú 

leið sem mælt er með í dag og þykir vera sú 
besta, er sú sama og kennd er fólki hvernig 
forðast skuli sykursýki, hjartasjúkdóma og 
æðasjúkdóma. Semsagt, að hreyfa sig, borða 
hollan mat og passa uppá svefninn, að hann 
sé reglulegur. Virkni skiptir líka máli, það er 
t.d. að spila spil, lesa bækur, tefla, læra nýtt 
tungumál, ráða krossgátur eða syngja í kór. 
Einnig hefur verið sýnt fram á að B-vítamín 
er áhrifaþáttur, B-12 sérstaklega, en skortur á 
því hefur verið tengdur við minnisskerðingu. 
Síðast en ekki síst skal að sjálfsögðu sleppa 
reykingum og nota áfengi í hófi.

Umönnun einstaklinga
Tom Kitwood sem nefndur var í inngangi 

gerði töluvert af því að kanna leiðir sem 
bættu og þróuðu stuðning og aðhlynningu 
fólks með heilabilun. Víða í heiminum er sýn 
hans á andlega hrörnun höfð til hliðsjónar til 
að bæta umönnun og líðan meðal fólks með 
sjúkdóminn.

Kitwood taldi að þróun heilabilunar væru 
þessir;

• persónuleiki sjúklingsins - þ.e. andleg 
bjargráð

• lífssaga hans
• líkamleg heilsa
• breytingar í heilanum
• viðmót annarra (fjölskyldu og 

starfsfólks).
Síðasta atriðið sem er viðmót annarra er 

helst það sem Kitwood fékkst við. Hann taldi 

að hvernig nálgun er beitt og hvaða aðferðir 
eru notaðar hefðu afgerandi áhrif á líðan fólks 
með heilabilun og hvernig sjúkdómur þeirra 
þróaðist.

Til að skjólstæðing með heilabilun líði sem 
best þarf að nota eftirfarandi reglur við að 
aðstoða hann:

• Taka mið af því hvernig hann upplifir 
hlutina

• Koma fram við hann og virða sem full-
gilda manneskju

• Líta á hann sem einstakling sem er þess 
virði að hjálpa

• Veita aðstoð þína þannig að hann geti 
nýtt eigin bjargráð

Líklega eru atriðin sem talað er um hér 
að ofan frekar sjálfsögð. Áður fyrr var ekki 
farið eins vel með þetta fólk og hefði átt að 
gera. Einstaklingar áttu erfitt með minni 
og hugsun, og umönnunarfólki var þetta 
ekki ljóst. T.d. voru verkin tekin frá sjúk-
lingunum og þeim var ekki hjálpað að nýta 
bjargráðin sín. Ekki var hugsað útí hvernig 
sjúklingarnir upplifðu hluti og ekkert tillit 
tekið til tilfinninga þeirra. Var ráðskast með 
sjúklinga eins og hluti og jafnvel komið fram 
við þá eins og erfið börn. Oft áttu þeir erfitt 
með að fylgja eftir af því verkin voru unnin 
hratt. Þeir voru beittir valdi, látið eins og þeir 
væru ekki á staðnum og jafnvel strítt.

Enn í dag er hægt að finna þessi niðurbrjót-
andi viðhorf til sjúklinga með heilabilun. 
Kitwood safnaði saman dæmum um þessa 
meðferð. Í grunninn var ekki um vont fólk í 
umönnun að ræða. Stundum finnst fólki ekki 
vera nægur tími, þetta er krefjandi vinna og 
nauðsynleg þekking hefur ekki alltaf verið til 
staðar. Það ætla sér áreiðanlega allir að gera 
sitt besta, en sé þekkingin ekki til staðar er 
hægt að upplifa það, að finnast maður missa 
tökin. Það er í þeim aðstæðum sem auðvelt 
er að tileinka sér slæmar vinnuaðferðir.

Það er mikilvægt fyrir alla þá sem starfa 
við umönnun heilabilaðra að gera vel í starfi, 
og viðhalda löngun til þess að gera vel. Þá er 
t.d. hægt að læra nýja hluti með því að fara á 
námskeið, og tala við samstarfsfólk um það 
hvernig sé hægt að gera vel. Það er mikilvægt 
að tapa ekki smáatriðunum sem láta vita 
hvort vel sé unnið eða ekki, og hvort þú sért 
til gagns. Sérstaklega þegar vinnan er krefj-
andi. Fólki með heilabilun hrakar, það lærir 
ekki nýja hluti, tekur litlum og oftast engum 
framförum. Það má skipuleggja þá aðstoð 
sem við veitum þessum einstaklingum 
þannig; nýta sem best þeirra eigin bjargráð, 
að halda andlegri og líkamlegri færni í eins 
langan tíma og mögulegt er, að þeir fái eins 
margar góðar stundir eins og hægt er.

Hjá mörgum þróast  
sjúkdómurinn hægt

Tækifæriskort Alzheimer samtakanna.
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Tom Kitwood tiltók fimm mismun-
andi andlegar þarfir, sem við hugsum 
ekki alltaf um, en eru í raun þær sömu hjá 
öllum. Þessar þarfir eru þörfin fyrir; tengsl, 
hughreystingu, sjálfsvitund, að tilheyra og 
að hafa eitthvað fyrir stafni. Heilabilað fólk 
hefur einnig þessar andlegu þarfir. Allflestir 
fá þessum þörfum fullnægt, og það gæti 
verið nóg að sumum þeirra sé fullnægt, það 
gæti bætt upp fyrir þær þarfir sem ekki er 
mætt. Við getum upplifað skort, sem kemur 
fram sem löngun, sársauki eða söknuður, þá 
sérstaklega í viðkvæmri stöðu og þörfunum 
er þá ekki fullnægt. Það er því ekki erfitt að 
ímynda sér, að ef fólk með heilabilun er ekki 
veitt sú aðstoð og aðhlynning sem byggist á 
þessum þörfum muni þjást. Það er viðkvæm 
staða að vera með andlega hrörnun.

Hegðunartruflanir
Af þeim einstaklingum sem búa á hjúkr-

unarheimilum er stór hluti sem sýnir 
hegðunartruflanir eins og svefntruflanir, 
árásargirni og ráp. Algengt er á öllum 
stigum Alzheimersjúkdómsins að hafa 
ofsjónir og ofskynjanir, og er þetta reyndar 
fylgifiskur allra heilabilunarsjúkdóma. En 
þessar hegðunartruflanir lýsa sér þannig að 
sjúklingar hegða sér á óviðeigandi hátt og 
missa raunveruleikatengsl.

Má líka spyrja sig hvort tjáningarerfið-
leikar valdi kannski hegðunartruflunum 
frekar en heilaskemmdir, vegna þess að 
þegar langt er liðið á sjúkdóminn þá fylgja 
töluverðir tjáningarerfiðleikar oftast með. 
Þegar þangað er komið í sjúkdómnum eru 
einstaklingar fastir í ókunnum heimi, hlutir 
sem eru endurteknir aftur og aftur, finnst 
þeim samt eins og þeir séu að gera eða heyra 
það í fyrsta skipti og nánast allt sem þeir gera 
í hinu daglega lífi er erfitt og er þeim jafnvel 
ofviða.

Það má því gera ráð fyrir að stundum 
séu einstaklingarnir bara að reyna að fá 
umönnunaraðila sinn til að skilja hvað þau 
eru að biðja um eða að reyna að segja, en það 
kemur út sem hegðunarvandamál. Vegna 
þess að kunnátta þeirra til að skilja talað mál 
eða tjáning þeirra verður minni eða hverfur.

NBD hugmyndafræði (need-driven, 
dementia-compromised, behavior-model), 
er hugmyndafræði sem fjallar um það, að 
fólk sem er með langt gengin heilabilun-
arsjúkdóm notar oft hegðun sem er ekki 
eðlileg til að láta vita að það sé ekki verið að 
fullnægja þörfum þeirra. Getur t.d. svengd, 
verkir eða hægðartregða komið fram sem 
árásarhneigð, hróp eða ráf. Er þessi hegðun 
tilraun til þess að fullnægja þörfum þeirra.

Tjáningarform mannlegra samskipta 
skiptir höfuðmáli. En hjá fólki með 
heilabilunarsjúkdóm er skilningur þeirra 
á töluðu máli skertur og það hvernig þeir 
túlka skilaboð er brenglað, og veldur það 
auðveldlega erfiðleikum í samskiptum.

Það getur reynt verulega á starfsfólk að 
starfa við þessar aðstæður og því nauðsyn-
legt að það fái viðeigandi fræðslu og stuðning 
til þess að það geri ekki of miklar kröfur 
eða ætlist til of mikils af einstaklingi sem er 
jafnvel komin langt í sínum Alzheimersjúk-
dómi. Mikilvægt er að leiðbeina starfsmanni 
og kenna honum viðeigandi aðferðir. Afar 
mikilvægt er fyrir starfsmanninn að komast 
að því hvort það sé eitthvað í umhverfi sjúk-
lings eða hvort það sé eitthvað við aðstæður 
hans sem veldur hegðunartruflunum, það 
þarf að komast að rót vandans. Þannig er 
hægt að minnka kvíða og æsing hjá einstak-
ling með heilabilun með því að hjálpa 
honum í gegnum aðstæður sem eru honum 
óviðráðanlegar. Þarna þarf að sýna þolin-
mæði og endurtaka hlutina.

Mikilvægt er að það ríki góð samvinna á 
milli allra samstarfsstétta á vinnustaðnum, 
þar sem fagleg þjónusta er veitt. Gott er 
að með mál hvers sjúklings fari teymi sem 
sinnir ráðgjöf og stuðning fyrir hann og fjöl-
skyldu hans. Starfsmenn þurfa að geta verið 
til staðar og tekið á móti allri þeirri vinsemd 

sem hinn heilabilaði vill veita, þannig 
upplifir hann sig líka sem gefanda en ekki 
bara þiggjanda. Einnig þarf starfsmaður að 
sýna alla þá athygli, skilning og stuðning 
sem honum er frekast unnt að gera.

Rannsókn var gerð í Noregi á þvingunarúr-
ræðum, beitingu valds og vandamálahegðun. 
Það var geðhjúkrunarfræðingurinn Ingelin 
Testad sem framkvæmdi rannsókn-
ina. Starfsfólk á hjúkrunarheimili fyrir 
heilabilaða fékk fræðslu um heilabilun, sjúk-
dómseinkenni, sjúkdómsferlið og meðferð 
sjúkdómsins. Sýna niðurstöður rannsóknar-
innar að það var veruleg minnkun á notkun 
þvingunar og valdbeitingar og sömuleiðis 
minnkaði mikið vandamálahegðun á þeim 
hjúkrunarheimilum þar sem starfsfólk fékk 
þessa fræðslu. Sýnir þetta hversu mikilvægt 
að veita umönnunaraðilum þeirra sem eru 
með heilabilunarsjúkdóma sérstaka fræðslu, 
vegna þess að þessi umönnun verður oft 
bæði krefjandi og erfið, persónulega og 
faglega. Þrátt fyrir takmarkaða möguleika 
á tjáningu er vel hægt að minnka hegð-
unartruflanir. Umönnunaraðilinn þarf bara 
að þekkja réttu leiðirnar til þess og læra að 
nálgast einstaklinginn á réttan hátt.

Eins og Tom Kitwood (2007) fjallar um í 
bók sinni Ný sýn á heilabilun þarf fólk með 
heilabilun helst af öllu á kærleik að halda. 
Starfsmaðurinn þarf að veita skilyrðislausan 
kærleik og vera örlátur og sáttfús. Viður-
kenningar þarf að veita af heilum hug án 
þess að vænta endurgjalds eða umbunar. 
Kærleikur er eitthvað sem allir þurfa og 
flestir geta auðsýnt eða öðlast en manneskja 
með heilabilun er mun berskjaldaðri og 
oftast nánast ófær um að sýna frumkvæði 
að því að uppfylla þessar þarfir. Þótt það 
fari eftir hverjum og einum, persónuleika 
viðkomandi og lífssögu í hve miklum 
mæli fólk þarfnast kærleikans þá er það 
nánast undantekningalaust að þörfin eykst 
samhliða vitrænni skerðingu.

Endurminningameðferð
Endurminningarhópar eru starfræktir 

á Landakoti, hugmyndafræðina á bak við 
þessa hópa og hvernig starfið er unnið 
verður farið yfir hér á eftir. Þegar við eldumst 
verða minningar stór hluti af lífi okkar. Gott 
er að vera í góðra vina hópi og deila sameig-
inlegum fortíðarminningum. Sem dæmi má 
nefna vinsældir alls kyns mannfagnaða sem 
eru stofnað er til af einskærri fortíðarþrá.  
Eins og t.d. útskriftarafmæli, fermingaraf-
mæli og ættarmót, þar sem fólk skemmtir 
sér og rifjar upp minningar með gömlum 
vinum. Þegar aldraðir einstaklingar geta 

Hæfileikinn til að búa til 
nýjar minningar minnkar

Tækifæriskort Alzheimer samtakanna.
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ekki lengur séð um sig sjálfir heima, fara 
þeir á öldrunarstofnun. Oft eru þessar stofn-
anir þess eðlis að það er fátt sem minnir á líf 
einstaklingsins áður fyrr. Þá er mikilvægt og 
dýrmætt að hlúa að minningum hans. Við 
réttar aðstæður og í góðu umhverfi er hægt 
að vekja upp minningar sem gleðja, bæta 
sjálfstraust og gefa lífinu gildi.

Vel sést að Landakot er öldrunarsjúkrahús, 
þó svo að hlýlegt sé á deildum sjúkrahússins. 
Hægt var að innrétta iðjuþjálfunardeildina 
á Landakoti og gera þar heimilislega ,,stáss-
stofu” eins og hún er kölluð. Þar koma 
endurminningarhópar og hefur komið í 
ljós að umhverfið þar inni hefur bæði bætt 
líðan og aukið öryggiskennd þeirra sem þar 
koma. Þar inni hefur verið komið fyrir eins 
konar safni af nytjahlutum sem við sjáum 
ekki lengur á heimilum í dag. Þessir nytja-
hlutir eru kallaðir  ,,minningakveikjur”, og 
er vel hægt að nota þá til að læra um líf og 
starf og rifja upp lífshætti þeirra sem eru í 
endurminningahópnum. ,,Stássstofan” er 
friðsæl lítil stofa, innréttuð á gamlan máta og 
mjög heimilisleg. Hún er notuð sem rammi 
utanum endurminningahópana og er dæmi 
um rétt umhverfi til þess. Svona umhverfi 
er samt ekki endilega það sem þarf. Hægt er 
að vinna næstum því hvar sem er við svona 
endurminningahópa, en friður og ró er þó 
skilyrði.

Hafa þessir endurminningahópar gefist 
vel fyrir allt aldrað fólk, en mest hefur þetta 
verið notað fyrir heilabilaða og hefur það 
reynst mjög árángursríkt og gefandi. Fer það 
eftir þörfum hvers og eins, en talið er best að 
það séu um það bil tveir til sex saman í hóp. 
Og þegar velja á saman í hópa er mikilvægt 
að læra sem best æviágrip þeirra. Þá eru 
minni líkur á að umræðuefni hópsins fari illa 
í einhvern sem er að taka þátt. Starfsmaður 
þarf að vera undir það búin að minningar 
sem koma upp séu erfiðar og sárar, og 
geta brugðist við því ef það gerist. Starfs-
maður þarf að skipta tímanum jafnt niður 
á milli sjúklinga og vera hæfur til að stjórna 
hópnum. Það sem fjallað er um hverju sinni 
er mismunandi. Ef umræður eru t.d. almenns 
eðlis þá gætu umræðurnar snúist um, föt, 
hús, lífshætti fólks á síðustu öld ofl. Umræður 
gætu líka verið persónulegri og talað væri þá 
um, skólann, fjölskyldu, tímamót í lífi þeirra 
sem skiptu sköpum og barnæskuna.

Ýmsir hlutir eins og, mjólkurflöskur, hann-
yrðir, skóhlífar og matreiðslubækur Helgu 
Sigurðar geta orðið til þess að fjörugar og 
miklar umræður verða um liðna tíma. Ýmsir 
hlutir sem tengjast ævi þeirra fyrr á tímum 
geta vakið upp tilfinningar, t.d. lykt, myndir 

og tónlist. Tilgangur endurminningahópsins 
er fyrst og fremst að, bæta líðan, efla sjálfs-
mynd, bæta félagslega færni, bæta samskipti 
og auka sjálfsvirðingu. Þetta er einnig gott 
fyrir starfsmannin, því í gegnum þetta starf 
getur hann séð þann aldraða, og þá kannski 
sérstaklega þá sem eru með heilabilun, 
sem einstakling, og greint styrkleika hans 
og áhugamál, séð að hann á sér sögu. Með 
allskyns minningakveikjurm getur hann 
fylgst sérstaklega með viðbrögðum þeirra og 
jafnvel einnig þeirra sem tjá sig ekki lengur 
með orðum. Samskipti geta verið svo miklu 
meira en bara orð.

Þessi meðferð kostar ekki mikið og hafa 
allir bæði aldraðir og starfsfólk oftast gaman 
af. Er rík ástæða til að tala um fyrir þessu 
meðferðarformi á öldrunastofnunum. Getur 
hún verið hin besta sjálfstyrkingarmeðferð.

Músíkþerapía
Það er meðferð sem hægt er að beita til 

þess að einstaklingar með Alzheimer sjúk-
dóminn finni meiri vellíðan, og einnig til að 
finna betur þá eiginleika og þann þroska sem 
einstaklingurinn býr yfir. Til þess eru notuð, 
hljóð, hreyfingar og tónar. Eru sett markmið 
sem passa best fyrir hvern einstakling og 
vinnur múskíkþerapistinn eftir ýmsum 

ólíkum músíkþerapíufræðum. Einstaklingur-
inn er metin út frá, meðferðarþörf, styrk hans 
og eiginleikum. Með þessu eru svo útbúin 
markmiðin sem notuð eru í þerapíunni. 
Múskíkþerapía er í mörgum tilfellum afar 
mikilvægur þáttur í lífi einstaklings sem er 
með heilabilun. Meðal annars til að vinna á 
móti, vonleysi, einmanaleika og aðgerðar-
leysi. Það er notað til að búa til jafnvægi á 
milli hins líkamlega og hins sálræna þáttar. 
Að einstaklingurinn hafi möguleika á að tjá 
sig án orða. Veita honum lífsgleði og mynda 
samband við hann. Einnig er músíkþerapían 
góð til að styrkja sjálfsvirðingu og sjálfsá-
lit einstaklingsins og úthald og einbeitingu.
Tónlistina er hægt að nota sem örvun á 
málinu hjá einstaklingnum, en einnig á 
vitræna þættinum og við líkamlegar æfingar. 
Svo getur hún verið afar áhrifarík sem minn-
ingavaki og til að efla umræður.  Ekki er hægt 
að segja nákvæmlega til um hvernig vinnu er 
best að fara í með heilabiluðum einstaklingi, 
því það er mikilvægt að vinna persónu-
bundið með hverjum og einum, hvað þarf 
hver einstaklingur að fá út úr þerapíunni.

„Það er því vitað að músíkþerapía hefur 
bætanleg áhrif á hegðun Alzheimersjúklinga 
og getur aukið lífsgæði þeirra. Áhrifin geta 
þó verið mismikil miðað við hverja hegðun 
og hvern sjúkdóm.“

Meðferð með aðstoð dýra
Eitt af því sem er talið vera gott fyrir 

heilabilaða er samvera með gæludýrum. Það 
sem dýr gera sérstaklega vel er að gefa frá 
sér takmarkalausa ást og umhyggju tilbaka 
til þeirra sem sýna þeim það sama. Gæludýr 
auka lífsgleði og hlátur, en einnig eykur 
samveran með dýrunum hreyfingu þeirra 
sem eru að annast þau. Þessi meðferð með 
dýrum fyrir heilabilaða einstaklinga hefur 
verið að vekja meiri og meiri athygli síðustu 
árin. Er það vegna þess að á þeim hjúkr-
unarheimilum og stofnunum sem dýrin 
heimsækja skapast heimilislegri aðstæður. 
Bæði eru sjálfboðaliðar sem koma með dýrin 
að hitta sjúklingana og fræða þá í leiðinni 
um dýrin. En einnig eiga sum dýr heima á 
þessum stöðum. Að umgangast dýr, er þá 
sérstaklega talað um hunda, getur aukið 
efnavirkni í taugavefjum sem getur haft 
áhrif á tengslamyndun og afslöppun, einnig 
getur það haft blóðþrýstingslækkandi áhrif. 
Eru það öll þessi áhrif sem gagnast best 
við sálræna-og atferliskvilla sem fylgja 
sjúkdómnum. 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á 
áhrifum dýra á einstaklinga með Alzheimer 
og árið 2002 gerðu Ingibjörg Hjaltadóttir, 

Umönnunaraðilinn  
þarf bara að þekkja  

réttu leiðirnar
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Ásta B. Pétursdóttir, Gerður Sæmundsdóttir, 
Guðrún Lovísa Víkingsdóttir og Ída Atla-
dóttir fyrstu rannsóknina á meðferð með 
aðstoð dýra hér á Íslandi. Voru þátttakendur 
í rannsókninni sjö einstaklingar sem voru 
á öldrunardeildum fyrir heilabilaða. Einu 
sinni í viku komu hundar í heimsókn til 
þeirra og  varði hver heimsókn yfir í þrjátíu 
til sextíu mínútur. Það sem niðurstöður 
þessarar rannsóknar sýndu, voru að þessar 
hundaheimsóknir höfðu bæði jákvæð og 
róandi áhrif á líðan einstaklinganna. Einnig 
var þetta góð afþreying fyrir þá seinni part 
dagsins en það er sá tími sem er þekktur hjá 
heilabiluðum fyrir að vera óróleikatími.

Lokaorð
Eins og fram hefur komið er Alzhei-

mer sjúkdómurinn ólæknandi sjúkdómur. 
Heilinn byrjar að rýrna og sjúkdómseinkenni 
versna bara, þau batna aldrei. Þær rannsóknir 
sem gerðar hafa verið sýna ekki fram á með 
ótvíræðum hætti að heilabilun sé arfgeng, 
nema það að fundist hefur gen í ákveðnum 
fjölskyldum sem getur valdið framheilabilun 
eða Alzheimer uppúr fertugu. Svo er að 
jafnaði hægt að greina Alzheimer fyrr en áður 
var hægt.

Lítið er um forvarnir gegn sjúkdómnum, en 
til að fyrirbyggja er mælt með hollu mataræði, 
hreyfingu og reglulegum svefni, virkni er líka 
góð, til að viðhalda virkni heilans.

Og eins og ég tala um hér að ofan, þá eru 
nokkrar aðferðir sem hægt er að nota sem 
eru góðar fyrir einstaklinga með Alzheimer 
og heilabilun almennt. Það er endurminn-
ingarmeðferð sem gefið mjög góða raun, 
músíkþerapía og meðferð með hjálp dýra, 
þá sérstaklega hunda. Eru þessar meðferðir 
sérstaklega góðar til að bæta líðan þessara 
einstaklinga, en einnig er þetta gott til að 
efla sjálfsmynd þeirra og sjálfsvirðingu. Svo 
er þetta afskaplega gott til að auka og bæta 
samskipti þeirra og félagslega færni. Þá hefur 
starfsmaðurinn einnig mjög gott af þessu 
þar sem hann getur kynnst einstaklingunum 
betur og séð hann sem manneskju sem á sér 
sögu og áhugamál. Ég hef sjálf reynslu af 
því að taka þátt í músíkþerapíu og er það 
mjög áhugavert. Það er alveg merkilegt að 
sjá einstakling sem er með það mikið málstol 
að hann finnur nánast aldrei réttu orðin og 
hefur ekkert frumkvæði af því að tala, fara 
að syngja hástöfum hvert einasta orð í því 
lagi sem verið er að spila. Það er mikil gleði 
sem fylgir þessu bæði fyrir einstaklinginn og 
starfsmanninn og hef ég mikla trú á svona 
músíkþerapíu.

Meðal sjúkdómseinkenna eru hegðunar- 

breytingar sem getur oft verið erfitt fyrir 
fólk sem er að sjá um einstaklinga með 
heilabilun. Sérstaklega ef það þekkir ekki 
sjúkdóminn og hvernig hann þróast. Það er 
því mjög mikilvægt að starfsfólk fá fræðslu 
um sjúkdóminn og stuðning til að taka 
rétt á óútskýrðum hegðunarbreytingum. 
Það er nefnilega svo mikilvægt að komast 
að rót vandans, hvað það er sem veldur 
þessum hegðunarbreytingum. Því oftast 
eru tjáningarerfiðleikar hjá einstaklingi 
með heilabilun sem veldur því að hegðunin 
breytist, og þá er mikilvægt að athuga hvort 
það sé eitthvað í umhverfi sjúklingsins eða 
eitthvað við aðstæður hans sem veldur 
þessu.

Í umönnun einstaklinga með heilabilun er 
mjög mikilvægt að nýta þeirra eigin bjargráð 
sem best til þess að halda bæði andlegri og 
líkamlegri færni þeirra eins lengi og hægt 
er. Þetta er partur af því að gefa þeim eins 
margar góðar stundir og hægt er. Nánast 
undantekningalaust eykst þörfin fyrir 
kærleika samhliða vitrænni skerðingu og 
þurfa starfsmenn sem starfa með heilabil-
uðum að vera tilbúin að veita þessum 
einstaklingum skilyrðislausan kærleik. 

Kærleikur er mikilvægur öllum og flestir 
geta sýnt kærleika einhvern hátt. Í mínum 
huga er eitt það fallegasta sem þú getur gert 
fyrir einstakling með heilabilun, að sýna 
honum kærleik. Því um leið ertu að sýna 
að hann skiptir máli og það er eitthvað sem 
allir vilja. Allir skipta máli og allir eiga rétt á 
kærleika.
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Mér finnst stundum gleymast hvað 
starfsfólk á hjúkrunarheimilum hefur 
unnið rosalega gott og mikilvægt starf á 
þessum Covid tímum. Langar að nota tæki-
færið og þakka sjúkraliðum sem og öðrum 
starfsmönnum á hjúkrunarheimilum fyrir 
óeigingjarnt starf í þágu þessa viðkvæma 
hóps sem okkar skjólstæðingar eru. Ykkar 
starf er ómetanlegt! segir Gerður Anna 
Lúðvíksdóttir deildarstjóri, en hún hefur 
staðið í framlínu baráttunnar við Covid-
-veiruna á hjúkrunarheimilinu Eir.

Sjúkraliðinn lagði nokkrar spurningar fyrir 
Gerði um gang mála á Eir síðustu mánuði.

- Fréttir fóru að berast af þessari veiru 
erlendis í janúar. Hvernig gátu þið á Eir undir-
búið ykkur undir að veiran kæmi til Íslands?

Hjúkrunarheimilin Eir, Skjól og Hamrar settu 
strax í febrúar saman teymi innan heimilanna, 
sýkingavarnarteymi, sem kom með verklags-
reglur varðandi möguleg covid-19 smit og skref 
fyrir skref hvernig skyldi bregðast við ef grunur 
um covid-smit eða staðfest covid-smit greindist 
á hjúkrunarheimilunum. Þessi vinna var ansi 
umfangsmikil og krefjandi, en á daginn kom 
að hún var nauðsynleg og einfaldaði vinnuna 
þegar grunur kom upp um smit. Einnig var 
vinnuhópur á vegum landlæknisembættisins 
stofnaður þar sem samráð var á milli hjúkr-
unarheimila og verklaga á milli þeirra, sú vinna 
hjálpaði öllum hjúkrunarheimilum heilmikið 
og gott að eiga allar þessar verklagsreglur. 

Miklar breytingar
- Hvaða áhrif hafði þessi barátta á starfsemi 

hjúkrunarheimilisins?
Ég held að hún hafi haft ansi mikil áhrif á 

starfsemina að mörgu leyti. Bæði hvað varðar 
íbúa heimilanna og starfsfólk en ekki síst 
aðstandendur. Íbúar á hjúkrunarheimilum 
hafa afar gaman af því að fá heimsóknir frá 
mökum sínum, börnum og barnabörnum svo 
dæmi séu nefnd og er mikið tekið af þeim 
þegar það er bannað. Á sama tíma hefur starf 
innan heimilisins breyst, starfsemi færst meira 
inná deildar en ekki á sameiginlegum rýmum 
sem hentar sumum en öðrum ekki. Rykið var 
dustað af gömlum en góðum reglum varðandi 
hreinlæti og annað sem þurfti að skerpa á. 

- Baráttan hefur vafalaust breytt miklu um 
vinnu og vinnuumhverfi sjúkraliða og annarra 
starfsmanna á Eir. Geturðu sagt okkur frá 
helstu breytingunum?

Við reyndum að breyta eins litlu og við 
gátum miðað við aðstæður, vöktum var ekki 
stokkað upp og allir unnu áfram eftir sinni 
vaktarúllu. En á svona skrítnum tímum er 
óhjákvæmilegt að eitthvað breytist. Sem dæmi 
var matsal fyrir starfsfólk lokað og starfsfólk 
fékk að borða á deildinni, deildum var skipt 
upp í svokallað sóttvarnarhólf og samgangur 
á milli sóttvarnarhólfa var ekki heimill. Sjúkra-
liðar sem og aðrir starfsmenn heimilanna 
sótthreinsa nú alla snertifleti í lok vaktar og 
hafa allir tekið mjög vel í það, enda erum við 
öll að vinna að sama markmiði þegar kemur 
að þessari veiru. 

- Þetta hefur vafalaust líka haft mikil áhrif á 
fjölskyldulíf sjúkraliða og annarra starfsmanna. 
Geturðu sagt okkur frá því?

Svo sannarlega! Starfsfólkið sleppti ýmsu 
sem það er vant að gera eins og til dæmis 
að fara í ræktina, fara í búðina, heimsækja 
ættingja sína, fara í Kringluna eða Smára-
lind. Þar af leiðandi lenti töluvert meiri 
vinna á okkar fjölskyldumeðlimum, sinna 
því sem þarf að sinna utan heimilis. Á sama 
tíma hafa kannski börnin okkar fengið meiri 

gæðastundir með foreldrum sínum þar sem 
lítið hefur verið um búðarrölt og verslunar-
ferðir. Ég held að fjölskyldur okkar hafi skilið 
mikilvægi þess að við mundum ekki bera 
veiruna inná hjúkrunarheimilin og tekið þátt 
í þessu átaki með bros á vör. 

Hættan ekki liðin hjá
- Ef litið er til sumra annarra landa þá hefur 

tekist mun betur að vernda heimilisfólk á hjúkr-
unarheimilum á Íslandi. Hverju þakkar þú 
þennan góða árangur?

Starfsfólki á hjúkrunarheimilunum fyrst og 
fremst. Það að meirihluti starfsmanna á hjúkr-
unarheimilum landsins hafi farið í sjálfskipaða 
sóttkví í rauninni, mætt bara í vinnuna og 
farið svo beint heim, er samstaða sem ég hef 
bara ekki séð áður. Einnig held ég að skimun, 
sóttkví og einangrun allra sem veikjast, og að 
strax var brugðist við, sé eitthvað sem hafi 
skipt sköpum við að hemja útbreiðsluna. 

Þrátt fyrir að ákvörðunin um heimsóknar-
bann hafi verið rosalega erfið fyrir alla aðila, 
ekki síst okkur starfsfólkið, þá held ég að 
það hafi verið góð ákvörðun í ljósi aðstæðna. 
Við vissum auðvitað ekki fyrirfram hversu 
skæður þessi faraldur mundi verða og hversu 
margir mundu smitast. Margir eru ósáttir við 
heimsóknarbannið og finnst að það hefði mátt 
útfæra það betur og er það kannski rétt að 
mörgu leyti. 

- Það virðist ljóst að hættan sé alls ekki liðin 
hjá. Er hægt að slaka mikið á þeim reglum sem 
verið hafa í gildi hjá ykkur síðustu mánuði?

Hættan er svo sannarlega ekki liðin hjá en við 
tökum viku fyrir viku. Ég er orðin nokkuð viss 
um að covid-19 sé veira sem við þurfum að læra 
að lifa með, að minnsta kosti þar til bóluefni er 
komið.  Við búum svo vel að vera búin að gera 
alla verkferla, eigum viðeigandi hlífarbúnað og 
annað svo við erum við öllu búin. 

Við slökum á reglum hægar en í samfé-
laginu en slökum á þeim í samráði við 
önnur hjúkrunarheimili. Við erum að auka 
heimsóknir til íbúa okkar núna en höldum 
áfram skrá yfir alla heimsóknargesti svo ef 
upp kemur smit hjá aðstandanda eða íbúa 
þá er vinnan við smitrakningu auðveldari. 
Ákveðnar sóttvarnarreglur eru í gildi í heim-
sóknum og hafa allir ættingjar sýnt því mikinn 
skilning. Ef smitum fjölgar aftur í samfélaginu 
er staðan endurmetin og verklagi breytt í takt 
við það, segir Gerður.

Gerður Anna Lúðvíksdóttir, deildarstjóri á Eir.

Þórunn Arnardóttir, trúnaðarmaður sjúkraliða 
á Eir, með „andargogginn“ sem hún segir „ekki 
þægilegustu vinnufötin.

Baráttan við Covid-19 á hjúkrunarheimilum

Ykkar starf er ómetanlegt!
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Barátta Íslendinga við Covid-19 veiruna 
hófst seint í janúar síðastliðinn, rúmum 
mánuði áður en fyrsta smitið fannst hér á landi. 
Til þessa hefur veiran kostað tíu mannslíf hér 
á landi.

Hér að neðan birtist samantekt um tímalínu 
baráttunnar allt frá því lýst var yfir óvissustigi 
á Íslandi vegna veirunnar. Upplýsingarnar eru 
fengnar af Covid vef stjórnvalda. 

Óvissuástand í janúar
27. janúar. Óvissustigi lýst yfir vegna kóróna-

veirunnar hér á landi. Farið yfir viðbúnað og 
viðbragðsáætlanir og birgðastaða nauðsynlegs 
búnaðar könnuð.

29. janúar. Sóttvarnalæknir leggst gegn 
ónauðsynlegum ferðalögum til Kína og mælist 
til þess að þeir sem koma þaðan fari í 14 daga 
heimasóttkví.

30. janúar. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin 
lýsir yfir neyðarástandi á heimsvísu.

31. janúar. Fundur haldinn í þjóðaröryggisráði 
ásamt heilbrigðisráðherra og sóttvarnalækni. 
Samhæfingarmiðstöð almannavarna í Skógarhlíð 
virkjuð.

Fyrsta smit í febrúar
24. febrúar. Sóttvarnalæknir leggst gegn 

ónauðsynlegum ferðum til fjögurra héraða á 
Norður-Ítalíu.

26. febrúar. Ísland skilgreinir áhættusvæði, þar 
á meðal Norður-Ítalíu og Tíról, á undan öðrum 
ríkjum, og grípur til harðari aðgerða. Öllum sem 
koma til landsins frá þessum svæðum er gert að 
sæta fjórtán daga sóttkví.

27 febrúar. Fyrsti blaðamannafundur sótt-
varnalæknis, landlæknis og yfirlögregluþjóns 
hjá almannavarnadeild ríkislögreglustjóra og 
streymt beint frá honum í stærstu fjölmiðlum 
landsins.

28. febrúar. Fyrsta COVID-19 smitið staðfest á 
Íslandi. Hættustig almannavarna virkjað.

Fyrsta dauðsfall í mars
1. mars. Ísland skilgreinir gjörvalla Ítalíu sem 

hættusvæði.
6. mars. Fyrstu tvö smitin sem berast á milli 

manna á Íslandi staðfest. Bæði rakin til einstak-
linga sem höfðu ferðast til Norður-Ítalíu. 
Neyðarstig almannavarna virkjað.

13. mars. Samkomur takmarkaðar og 
mörkin sett við 100 manns. Framhalds- og 
háskólum lokað og rekstur leik- og grunnskóla 

takmarkaður. Fyrstu smitin greinast sem ekki 
er hægt að rekja. Íslensk erfðagreining hefur 
almenna skimun fyrir COVID-19.

14. mars. Íslensk stjórnvöld ráða Íslendingum 
frá ferðalögum og hvetja landsmenn á ferðalagi 
erlendis til að íhuga að flýta heimför.

15. mars. Fyrstu niðurstöður skimana á 
almenningi benda til þess að óþekkt smit úti í 
samfélaginu séu fá.

19. mars. Öll lönd skilgreind sem áhættu-
svæði. Allir íslenskir ríkisborgarar og fólk með 
búsetu á Íslandi sem kemur til landsins eftir dvöl 
erlendis gert að sæta fjórtán daga sóttkví.

22. mars. Heilbrigðisráðherra tilkynnir enn 
frekari takmarkanir á samkomum í samræmi við 
ráðleggingar sóttvarnalæknis. Mörkin sett við 
20 manns. Gildistaka á miðnætti aðfaranótt 24. 
mars.

24. mars. Hertar takmarkanir á samkomum 
taka gildi. Tilkynnt um dauðsfall á Landspítala 
afvöldum Covid-19.

27. mars. Ríkissaksóknari sendir öllum 
lögreglustjórum í landinu fyrirmæli um viðbrögð 
og sektargreiðslur brjóti fólk gegn reglum heil-
brigðisráðherra um sóttkví og einangrun.

31. mars. Ísland gerist aðili að samningi 
sem gerir kleift að taka þátt í sameiginlegum 
innkaupum Evrópuríkja á margvíslegum 
aðföngum fyrir heilbrigðisþjónustuna.

Sóttkví ferðamanna í apríl
2. apríl. Smáforritið (síma-appið) Rakning 

C-19 tekið í notkun og gert aðgengilegt í App 
Store og Google Play. Tilgangur þess er að 

auðvelda smitrakningu.  
3. apríl. Heilbrigðisráðherra tilkynnir 

ákvörðun sína um að framlengja til 4. maí þær 
takmarkanir á samkomum og skólahaldi sem að 
óbreyttu hefðu fallið úr gildi 13. apríl.

21. apríl. Tilkynnt um tilslakanir á takmörk-
unum á samkomum og skólahaldi sem taka 
gildi 4. maí. Fjöldatakmörkun rýmkar úr 20 í 50 
manns, leik- og grunnskólar opna auk íþrótta- 
og æskulýðsstarfs án takmarkana. Unnt er að 
opna framhalds- og háskóla og ýmis starfsemi 
opnar að nýju.

24. apríl. Reglum um sóttkví breytt. Öllum 
sem koma tillandsins gert skylt að fara í 
sóttkví í 14 daga frá komu. Samhliða tekið 
upptímabundið landamæraeftirlit á innri landa-
mærum. Reglurnar gilda til 15. maí.

Tilslakanir í maí
4. maí. Tilslakanir á takmörkunum á 

samkomum og skólahaldi. Fjöldatakmörkun 
rýmkar úr 20 í 50 manns, leik- og grunnskólar 
opna auk íþrótta- og æskulýðsstarfs án takmark-
ana. Unnt er að opna framhalds- og háskóla og 
ýmis starfsemi opnar að nýju.

15. maí. Nýjar reglur um sóttkví taka gildi. 
Þeim sem koma til landsins er áfram skylt að 
fara í sóttkví í 14 daga, en heimild til að beita 
vinnusóttkví er rýmkuð. Nú eru öll lönd nema 
Grænland og Færeyjar áhættusvæði. Í þessu 
felst að engar sóttvarnalegar takmarkanir verða 
hér á landi gagnvart þeim sem koma hingað frá 
Færeyjum eða Grænlandi. Reglur um landamæri 
verða endurmetnar fyrir 15. júní.

18. maí. Sund- og baðstöðum er heimilt að 
hafa opið með fjöldatakmörkunum þar sem 
leyfilegur hámarksfjöldi gesta fer aldrei yfir 
helming hámarksfjölda skv. starfsleyfi.

25. maí: Tilslakanir á takmörkunum á 
samkomum og skólahaldi. Fjöldatakmörkun 
rýmkar úr 50 í 200 manns. Líkamsræktarstöðvum 
er heimilt að hafa opið með fjöldatakmörkunum 
þar sem leyfilegur hámarksfjöldi gesta fer aldrei 
yfir helming hámarksfjölda skv. starfsleyfi. 
Öllum veitingastöðum, þar með töldum krám 
og skemmtistöðum, og einnig spilasölum, 
verður heimilt að hafa opið til kl. 23.00. Hvatt 
er til þess að viðhalda tveggja metra nálægðar-
mörkum eftir því sem kostur er. Framkvæmd 
tveggja metra reglurnar er breytt nokkuð. Horft 
er til þess að vernda þá sem eru viðkvæmir með 
því að skapa þeim sem það kjósa aðstæður til að 
viðhalda tveggja metra fjarlægðarreglu.

Þannig lítur Covid-19 vírusinn út.

Baráttan við Covid-19 á Íslandi

Tíu dauðsföll til þessa

Í mars var fyrsta sinni 
skráð dauðsfall á Íslandi 

vegna Covid-19
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Aðalfundur Vestmannaeyjadeildarinnar 
var haldinn 13. nóvember 2019 í sal kven-
félagsins Líknar við Heiðarveg. Fundurinn 
var vel sóttur og mættu 26 sjúkra-
liðar fundinn. Fundastjóri var Vilborg 
Stefánsdóttir og ritari Dagmar Skúladóttir. 
Boðið var upp á veitingar frá Einsa kalda.

Gestur á aðalfundi var Tryggvi Hjaltason. 
Tryggvi hefur verið með námskeið sem 
nefnist ofurheilsa - Life hacking. Hvað get 
ég átt mörg góð ár? Tryggvi sagði okkur frá 
aðdraganda þessa námskeiðs og hans lífssýn. 
Tryggvi er að fara að fasta í 10 daga undir 
eftirliti hjá læknum og hjúkrunarfræðingum 
og má til gamans geta að faðir hans, systir 
og móðir eru öll heilbrigðisstarfsmenn. 
Hann verður í reglulegu eftirliti hjá þeim, 
ásamt fleiri heilbrigðisstarfsmönnum. Hann 
er sannfærður um að fasta hefur góð áhrif á 
líkamann.

Á Evrópudaginn buðu sjúkraliðar á 
Hraunbúðum samstarfsfólki sínu og skjól-
stæðingum til kaffisamsætis í tilefni dagsins, 
og var almenn ánægja með það.

Fundur var haldinn 6. mars í fundarsal 
á HSU. Formaður sagði frá því helsta sem 
er verið að vinna að hjá félaginu. Stjórn 
deildarinnar bauð upp á ýmsa smárétti.

Fundir og fyrirlestrar
Á fundi 28. maí var boðið upp á pizzu-

veislu á Hraunbúðum. Formaður fór yfir það 
helsta sem rætt var á síðasta félagsstjórnar-
fundi. Geir Jón Þórisson kom til okkar til að 
segja frá starfssemi Rauða krossins, en Rauði 
krossinn gegnir eins og við vitum góðu og 
mikilvægu hlutverki í okkar samfélagi.

Fundur var haldinn 16. október, þar var 

boðið upp á dýrindissúpu frá Einsa Kalda og 
Ólöf Aðalheiður eða Óla Heiða eins og við 
þekkjum hana sagði okkur frá Janusar verk-
efninu, sem hún kemur að hér í Eyjum. Þetta 
verkefni stuðlar að því að efla eldri borgara 
til hreyfingar og bættra lífshátta. Fylgst er 
vel með þátttakendum og eru gerðar miklar 
heilsufarsmælingar reglulega. Mikil ánæga 
er meðal þeirra sem eru í þessu verkefni, en 
það eru um 100 einstaklingar hér í Eyjum. 
Hafa margir fundið miklar breytingar á sér 
líkamlega og andlega eftir að þeir fóru að 
taka þátt í þessu verkefni.

Formaður hefur farið á þessa reglubundnu 
fundi hjá félaginu í Reykjavík, en komst 
ekki á einn. Einnig skellti formaðurinn sér á 
Góugleði hjá Reykjavíkurdeildinni, sem var 
virkilega skemmtilegt.

Deildin okkar var með í vorferð ásamt 
þremur öðrum deildum Reykjavíkur-, 

Suðurlands- og Suðurnesjadeildinni. Farið 
var inn í Þórsmörk, það fóru fjórir frá 
okkar deild. Við hittum hinar deildarnar á 
Hvolsvelli og svo lá leiðin inn í Þórsmörk. 
Það var blíðskaparveður inn í Þórsmörk, 
byrjað var að fara inn í Húsadal og þar 
var súpa og brauð á boðstólnum. Hluti af 
hópnum fór með rútunum, þar sem önnur 
rútan festist í Krossá og tók það smá tíma 
að ná henni upp, einhverjir gengu inn í 
Langadal og þaðan inn í Bása, þetta er 
virkilega skemmtileg gönguleið. Í Básum 
var tekinn upp gítar og sungið, þaðan lá 
svo leiðin á Hvolsvöll þar sem borðaður 
var kvöldverður. Við náðum næst síðustu 
ferð heim eftir viðburðaríkan og skemmti-
legan dag.

Tvær ferðir til Skotlands
Sjúkraliðar í Eyjum lögðu land undir 

Ragnheiður Lind, Dagmar, Áslaug Steinunn, Andrea og Fjóla Sif.

Skýrsla Vestmannaeyjadeildar 2018-2019

Ferðir til Edinborgar

Stjórn og nefndir deildarinnar
Áslaug Steinunn Kjartansdóttir, formaður, Andrea Guðjóns 

Jónsdóttir, varaformaður, Ragnheiður Lind Geirsdóttir, gjald-
keri, Dagmar Skúladóttir, ritari og Fjóla Sif Ríkhardsdóttir, 
meðstjórnandi.

Uppstillingarnefnd: Sonja Ruiz Martiniz og Berglind 
Sigvardsdóttir. 

Skoðunarmenn reikninga: Sigríður Gísladóttir og Erna Þórsdóttir
Trúnaðarmenn: Anna Guðný Laxdal Magnúsdóttir, HSU, 

Alfa Markan Elfarsdóttir, vara HSU, Ingibjörg Þórhallsdóttir, 
Hraunbúðir, Sigurleif Guðfinnsdóttir, vara Hraunbúðir.

Fræðslunefnd: Erna Þórsdóttir og Kristín Sjöfn Ómarsdóttir.
Kjaramálanefnd: Hjördís Kristinsdóttir og Hafdís Sigurðardóttir.
Jólaskemmtinefnd: Ragnheiður Lind Geirsdóttir og Anna 

Guðný Laxdal Magnúsdóttir.
Ferðanefnd: Sigríður Jóhanna Sigurbjörnsdóttir, Sara Rún 

Markúsdóttir og Berglind Sigvardsdóttir.
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fót um miðjan maí, fóru og sóttu heim 
líknadeildina í Kópavogi og kynntu 
sér starfsemina þar. Síðan lá leiðin til 
Edinborgar þar sem við heimsóttum 
St. Columbas Hospice, glæsilega og vel 
hannaða líknardeild á tveimur hæðum. 
Þetta er gamalt hús sem byggt var við á 
skemmtilegan hátt. Á þessari deild voru 
30 vel búin herbergi þar sem hægt var að 
keyra rúmum út á góðar svalir eða verönd. 
Öll aðstaða á deildinni var til fyrirmyndar 
og mjög vel hugsað út í öll smáatriði og 
hvert rými var vel nýtt. Allar þvagflöskur, 
nýrnabakkar og bekken voru einnota og 
gerð úr endurgerðum pappa sem leysist 
upp.

Í október fór stór hópur sjúkraliða og 
aðrir starfsmenn Hraunbúða til Edinborgar 
og skoðuðum við þar fjórar dagdeildir, 
Erick Lidder Center, NEDC, Cairing in 
Craigmillar og Strachan House. Hópurinn 
var það stór að við þurftum að skipta okkur 
niður á þessa staði, þessar dagdeildir voru 
jafn ólíkar og þær voru margar. Alveg frá 
því að vera einkareknar, þar sem það var 
ekki alveg gefins að vera, yfir í að vera 
ríkisreknar og þá var lúxusinn ekki eins 
mikill. Erick Lidder Center var í gamalli 
kirkju sem var búið að byggja inn í hús 
fyrir ýmsa starfssemi og þar á meðal var 
þessi dagdeild. Starfsemin og umgjörðin 
kom mér skemmtilega á óvart. Sú sem tók á 
móti okkur fór yfir starfsemina og svo bauð 
hún okkur að taka þátt með þeirra skjól-
stæðingum, sem var virkilega skemmtilegt. 
Þar var á einu borði verið að skoða landa-
kort og ræða um þá staði sem þar voru og 
sögu þeirra. Á öðru borði var verið að ræða 
kvikmyndir og leikara, á þriðja borðinu 
var verið að spila skrabbl. Við skoðuðum 

herbergi sem var skemmtilega uppsett til 
að slaka á í með öllu tilheyrandi til þess, 
svo enduðum við heimsóknina í leikfimi 
með fólkinu með miklum hlátrarsköllum. 
Erick Ledder, sem var einn af stofnendum 
og stuðningsaðili þessarar dagdeildar, 
var gull ólympíuhafi í hlaupi sem fór 
fram í París 1924. Það er áberandi á öllum 
þessum stöðum sem eru ríkisreknir hvað 
það er mikið af sjálfboðaliðum, sjálfboða-
liðarnir koma í raun úr öllum áttum eru t.d 
námsmenn og öryrkjar.

Samningamálin
1. apríl komu Sandra, formaður og Gunnar 

frá Sjúkraliðafélaginu og héldu fund með 
okkur um komandi kjarasamninga og hverjar 
væru helstu áherslur. Á þessum fundi voru 
þau einnig að kanna hvað sjúkraliðar vilja 
sjá í kjaraviðræðum og hvað þeim þykir 
mikilvægast að lagt sé áhersla á. Formaður 
og trúnaðarmenn hittust og funduðu um 
starfsemina og hvað hafi komið inn á borð 
hjá þeim á síðasta starfsári. Vil ég þakka 
trúnaðarmönnum okkar fyrir vel unnin störf 
í okkar þágu. Það er ekki sjálfgefið að vera 
með vel virka og góða trúnaðarmenn.

Fjórir sjúkraliðar útskrifuðust í desember 
2018 þær Ingibjörg Ósk, Harpa Steinars, Sara 
Rún og Jónína. Einn sjúkraliði útskrifaðist 
í maí 2019, Kristjana Jóns. Við óskum þeim 
öllum til hamingju og erum ánægðar að fá 
þessar flottu konur í okkar raðir. Núna eru 
16 nemar að hefja nám á sjúkraliðabraut í 
Framhaldsskólanum í Vestmannaeyjum.

Í Vestmannaeyjadeildinni eru um 65 
sjúkraliðar, en starfandi sjúkraliðar í Eyjum 
eru 43. 6 starfa á heilsugæslu, 20 á sjúkra-
deild, 16 á Hraunbúðum, 2 í dagvistun, 1 í 
heimaþjónustu og 1 í ÍBV íþróttafélag.

Heimili skoðuð í Edinborg. 

Vestfjarðadeild 

Ársskýrsla
2018–2019

Aðal- og afmælisfundur Vestfjarða-
deildar var haldinn í Skúrnum þann 8. 
nóvember 2019. Formaður flutti skýrslu 
stjórnar og kosið var í stjórn og nefndir.

Í stjórn eru nú: Jóhanna G. Þórðardóttir, 
formaður, Linda Björk Óskarsdóttir, 
varformaður, Helga Rebekka Stígsdóttir, 
gjaldkeri, Ólafía Sif Magnúsdóttir, ritari og 
Hermann Grétar Jónsson, meðstjórnandi. 
Skoðunarmenn reikninga eru þær Halldóra 
Magnúsdóttir og Sigríður Jónsdóttir.

Eftir venjuleg aðalfundarstörf borðuðum 
við og fórum í létta leiki saman. Einar 
Ágúst, Evróvisionfari kom og skemmti 
okkur. Frábært kvöld í alla staði.

Metmæting var í blóðsykurmælingu 
fyrir Lions dagana 15. og 16. nóvember og 
var mikil ánægja meðal þeirra sem nutu.

Evrópudagur sjúkraliða var haldin 26. 
nóvember. Við buðum samstarfsfólki 
okkar á Hvest á kaffihlaðborð og var mikill 
ánægja með það.

Fræðslumiðstöð Vestfjarða hélt nokkur 
námskeið fyrir okkur sjúkraliða á árinu. 
Námskeið um lífsstílstengda sjúkdóma og 
lífsstílstengd lyf og HAM-námskeið voru 
öll mjög vel sótt.

Ekki varð neitt úr jólafundi en 
jólaumslagið okkar var á sínum stað og var 
það afhent stuttu fyrir jól.

Fundir og gleði
Mæting var góð þegar slegið var upp 

nýársgleði og janúarfundi í heimahúsi. Þar 
ræddu sjúkraliðar málin og skemmtu sér 
saman.

6. mars kom formaður Sjúkraliðafé-
lagsins, Sandra B. Franks og Gunnar Örn 
Gunnarsson, framkvæmdastjóri, og kynntu 
okkur gang kjaraviðræðna og kynntu sér 
hvað félagsmenn á Vestfjörðum vildu helst 
að lagt yrði áhersla á í næstu kjarasamn-
ingum. Almenn ánægja var með fundinn.

5. apríl var fundað og kosið í nefndir og 
ráð deildarinnar og málin rædd.

Í tilefni af alþjóðlegum baráttudegi 
verkalýðsins þann 1. maí fóru sjúkraliðar 
á Vestfjörðum í kröfugöngu og í júní var 
farið í Tjöruhúsið og borðað saman.

Vorið 2019 útskrifuðust þrír sjúkraliðar 
frá Menntaskólanum á Ísafirði og einn um 
haustið.
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Það þarf að skapa skemmtilega umgjörð um 
störf deildarinnar til að fólk fáist til að leggja 
sitt að mörkum. Ef við eflum stéttarvitund 
sjúkraliða er framtíðin björt, sagði formaður 
Suðurlandsdeildar í skýrslu stjórnar til aðal-
fundar 2019.

Síðasta starfsár hefur gengið líkt og undan-
farin ár. Félagssvæðið nær frá Þorlákshöfn að 
Höfn í Hornafirði. Vegalengdir eru því langar 
og er Kirkjubæjarklaustur og Höfn tilfinnan-
lega langt að sækja.

Aðalfundur Suðurlandsdeildar var haldinn 
1. nóvember 2018 í Skyrgerðinni í Hvera-
gerði. Góður fundarsalur og gott andrúmsloft. 
Margrét Auður Óskarsdóttir var kosin fundar-
stjóri. Þær breytingar urðu á stjórn að Aldís 
Þórunn Bjarnadóttir hætti og ungliðinn 
Elínborg Telma Ágústsdóttir kom ný inn í 
stjórn. Guðbjörg S. Stefánsdóttir gaf kost á sér 
áfram og var kosin. Það fyrirkomulag hefur 
gefist vel að kjósa vinnustað í skemmtinefnd 
og er heilsugæslan á HSU kosin næsta ár. Í 
kjörstjórn gáfu allir kost á sér áfram og fengu 
kosningu, eða þær Þóra Bjarney Jónsdóttir, 
Guðbjörg S. Stefánsdóttir og Ólavía Eyrún 
Sigurðardóttir. Skoðunarmenn reikninga voru 
kosnir áfram, þær Guðrún Ágústsdóttir og 
Ragnheiður Jónsdóttir. Á fulltrúaþing SLFI eru 
kosnar þær Helga S. Sveinsdóttir og Margrét 
Auður Óskarsdóttir með 134 félagsmenn á 
bak við sig. Gestur fundarins var Guðrún Elín 
Björnsdóttir formaður Norðurlandsdeildar 
vestri. Eftir léttan kvöldverð flutti Kristín Linda 
sálfræðingur hjá Huglind bráðskemmtilegt og 
fjörugt fræðsluerindi um líðan okkar og vinnu-
staðamenningu, streitu, tímastjórnun og fleira.

Evrópudagurinn 26. nóvember var haldinn 
hátíðlegur víðsvegar á vinnustöðum. Sjúkra-
liðar höfðu verið hvattir til að minna á sig og 
t.d. bjóða vinnufélögum á sinni starfsstöð í 
kaffi. HSU er stærsti vinnustaður sjúkraliða 
á Suðurlandi, þar var boðið upp á vöfflukaffi 
fyrir alla á notalegu kaffihúsi sem var sett upp 
þar. Skemmtileg tilbreyting sem alltaf nýtur 
vinsælda.

Fundir og námskeið
Formaður sótti þrjá félagsstjórnarfundi á 

árinu. Einnig tvo fundi með trúnaðarmanna-
ráði þar sem allir trúnaðarmenn á landinu 
komu saman, bæði í febrúar og október. Þetta 
árið féll niður fundur með trúnaðarmönnum 
sem alla jafnan er haldinn í mars þar sem 

svo skammt var liðið frá fundinum í febrúar. 
Kjarasamningar voru lausir á árinu og haft í 
bakhöndinni að kalla á trúnaðarmenn ef koma 
þyrfti á framfæri mikilvægum upplýsingum. 
Þegar þetta er ritað er ekki búið að semja og allt 
óvíst enn.

Fræðslunet Suðurlands heldur námskeið á 
haust- og vorönn fyrir sjúkraliða. Gott samstarf 
er milli deildarinnar og Fræðslunetsins. Að 
venju er okkur boðið á hátíðarfund Vísinda- 
og rannsóknarsjóðs Suðurlands í janúar. Fóru 
tvær og fylgdust með Guðna forseta veita 
nýjum styrkþegum styrk.

Engir nýir sjúkraliðar útskrifuðust á þessu 
starfsári en búast má við að góður hópur 
útskrifist í desember.

1. maí hátíðarhöldin voru skemmtileg. 
Kröfuganga eftir Austurveginum að Hótel 
Selfoss með Sleipnismenn ríðandi á undan 
lúðrasveitinni. Þar voru veitingar í boði verka-
lýðshreyfinganna á Suðurlandi, ræður fluttar 
auk skemmtiatriða.

Haustferð Reykjavíkurdeildarinnar inn 
í Þórsmörk var farin í ágúst síðastliðnum. 
Nokkrar deildar fengu að fljóta með líkt og 
áður, það er Suðurlandsdeildin, Vesturlands-
deildin, Suðurnesjadeildin og komu að auki 
nokkrar frá Vestmannaeyjadeildinni og slógust 
í hópinn á Hvolsvelli. Var þetta frábær ferð 
með uppákomum eins og að festa sig í Krossá 
og fleiru skemmtilegu.

Afmælisferð til Hollands
Í fjáröflunarskyni sá félagið um þrif á 

orlofshúsum í Reykjavík. Nokkrar fóru og 
tóku vorhreingerninguna bæði í íbúðinni í 
Fellsmúla og Safamýri. Einnig var íbúðin í 
Safamýri þrifin í haust. Þessi peningur leggst 
inn á reikning deildarinnar og verður nýttur á 
afmælisárinu.

Á stjórnarfundum hefur formaður reynt 
að miðla til stjórnar því sem rætt er á félags-
stjórnarfundum. Eins hefur verið skipulögð 
afmælisferð og varð fyrir valinu að fara 
til Hollands og skoða Alzheimerþorpið 
Hogeweyk í Amsterdam. Til að halda utan um 
verkefnið var á síðasta aðalfundi kosin Aldís 
Þórunn Bjarnadóttir. Hún hefur séð um allar 
pantanir á flugi og hóteli og höfum við getað 
nýtt þrifasjóðinn til að borga staðfestingar-
gjöld fyrir 26 manns. Þegar þetta er ritað eru 
fimm sæti laus í ferðina en biðlisti af sjúkra-
liðum úr öðrum deildum sem gefin verður 
kost á sætum.

Ég vil þakka öllum fyrir vinnu þeirra í þágu 
deildarinnar. Það þarf að skapa skemmtilega 
umgjörð um störf deildarinnar til að fólk fáist 
til að leggja sitt að mörkum. Ef við eflum stétt-
arvitund sjúkraliða er framtíðin björt. Gott er 
að leita til skrifstofunnar á Grensásveginum og 
hvet ég fólk til þess ef það hefur spurningar.

Vonandi fer að koma mynd á nýja kjara-
samninga og verður tilhlökkunarefni ef stytting 
vinnuvikunnar kemst í gegn. Þá er það nýtt 
starfsár sem er jafnframt fertugasta starfsár 
deildarinnar og hlakka ég til þess að fagna því 
og taka þátt í ýmsum verkefnum því tengdu.

Ég vil þakka öllum fyrir vinnu 
þeirra í þágu deildarinnar

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

Skýrsla Suðurlandsdeildar 2018-2019

Skemmtileg hátíðarhöld
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Á þessu starfsári var mikill hugur í 
sjúkraliðum í sambandi við styttingu 
vinnuvikunnar, en samningar hafa 
verið lausir hjá sjúkraliðum síðan 
í apríl. Það gengur lítið í kjaravið-
ræðum BSRB og ríkisins en viðræður 
hafa staðið í hálft ár. Það sætir furðu 
að hvorki skuli votta fyrir skilningi 
né vilja ríkisins til að fjárfesta í betri 
heilsu eigin starfsmanna sem nú þegar 
er undir miklu álagi. Sjúkraliðar hafa 
áhyggjur af fyrirsjáanlegum skorti á 
sjúkraliðum næstu árin segir í skýrslu 
stjórnar Norðurlandsdeildar vestri til 
aðalfundar ársins 2019.

Gestur á aðalfundi Guðrún Bene-
diktsdóttir sjúkraliði. Hún var með 
fræðslu sem heitir Blóm og Jól, en 
Guðrún er einnig garðyrkjufræðingur og 
blómaskreytir.

Formaður fór á 3 félagsstjórnarfundi 
á árinu 2019. Á febrúarfundinum var 
meðal annars farið yfir persónuverndar-
stefnu SLFÍ og heimasíðu félagsins.

Samningamálin
Á maífundinum var meðal annars farið 

yfir stöðuna í kjaramálum en Sandra B. 
Franks, formaður SLFÍ, og Gunnar Örn 
Gunnarsson, framkvæmdastjóri SLFÍ, 
voru búin að fara á 20 fundi víðsvegar 
um landið. Á þeim fundum vildu 
sjúkraliðar leggja áherslu á styttingu 
vinnuvikunnar og að sjálfsögðu launa-
hækkun og um leið leiðréttingu launa. 
Einnig var farið yfir að sjúkraliðar eigi 
ekki að sinna lyfjagjöfum fái þeir ekki 
borgað fyrir það. Starfslýsingar sjúkra-
liða eru tengdar stofnanasamningum og 
um þetta er sérstaklega samið og lýtur að 
faglegri ábyrgð.

Á októberfundinum fór Sandra B. 
Franks, formaður SLFÍ, yfir stöðuna í 
kjaramálum. Aðaláherslan á borði BSRB 
er fyrst og fremst stytting vinnuvikunnar, 
góður andi hafi verið við samningaborðið 
framan af um að stytta vinnuvikuna og 
þá einnig sérstækt hjá vaktavinnufólki. 
Síðan hafi það gerst á fundi 24. sept-
ember að fulltrúar ríkisins lögðu fram 
tillögur um styttingu vinnuvikunnar 

sem náðu ekki eins langt og væntingar 
BSRB stóðu til og var deilunni vísað til 
ríkissáttasemjara.

Gunnar Örn Gunnarsson fram-
kvæmdastjóri SLFÍ sagði frá því að 
Réttindanefnd BSRB væri að vinna í að 
fá vinnutíma skráningarkerfið, Vinnu-
stund, leiðrétta. Það hefur komið í ljós 
að kerfið reiknar meiri vinnuskyldu á 
vaktavinnufólk en dagvinnufólk. Einnig 
hefur í allri umræðunni um styttingu 
vinnuvikunnar komið upp hugtök hjá 
viðsemjendum, eins og virkur vinnu-
tími, þ.e.a.s. að kaffitíminn er ekki talinn 
vera virkur vinnutími og ýmis umsamin 
réttindi týnd til. Það er búið að setja 
saman aðgerða– og áróðurshóp innan 

BSRB, sem á að skipuleggja áróðurs– og 
auglýsingaherferð fyrir væntanleg eða 
hugsanleg átök.

Trúnaðarmannaráðsfundi í febrúar 
og október sat formaður sem trúnað-
armaður ásamt trúnaðarmönnum í 
sinni deild. Fulltrúaþing var í maí sem 
formaður sótti.

29. mars 2019 mættu Sandra B. Franks, 
formaður SLFÍ, og Gunnar Örn Gunnars-
son framkvæmdastjóri SLFÍ til fundar 
með okkur sjúkraliðum um hvað verða 
áherslur í komandi kjarasamningum. 
Aðaláherslan verður stytting vinnu-
vikunnar. Einnig var könnun meðal 
sjúkraliða um allt land um helstu áherslu-
atriði í komandi kjarasamningum. Þau 
héldu fundi á Blönduós og á Sauðárkrók. 
Mjög góður fundur og mæting góð.

Samkomur 
Í maí fóru nokkrir sjúkraliðar að sjá 

leikritið Fylgd sem Leikfélag Sauðár-
króks sýndi í Sæluviku Skagafjarðar. 

Í desember voru Litlu–jól hjá 
deildinni. Borðuðum góðan mat og 
vorum með pakkaskipti. Sigurlaug Dóra 

Svala Guðmundsdóttir, gjaldkeri, Guðrún Elín Björnsdóttir, formaður, Geirlaug Ingibjörg Jónsdóttir, 
ritari, Sigurlaug Dóra Ingimundardóttir, varaformaður. Á myndina vantar Elísu Ósk Ómarsdóttur, með-
stjórnanda.

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

Ársskýrsla Norðurlandsdeildar vestri 2018–2019

Kjaramál í fyrirrúmi

Stjórn deildarinnar
Formaður: Guðrún Elín Björnsdóttir.
Meðstjórnendur: Sigurlaug Dóra Ingi-

mundardóttir, Svala Guðmundsdóttir, 
Geirlaug Ingibjörg Jónsdóttir, Elísa Ósk 
Ómarsdóttir og Ásta Karen Jónsdóttir.

Skemmtinefnd: Er stjórnin.
Skoðunarmaður: Ásta Karen Jónsdóttir.
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Nú er senn á enda annað starfsár hjá 
þessari stjórn sem er skipuð sjúkra-
liðum bæði frá ríki og sveitafélagi. Árið 
leið hratt og var viðbruðaríkt á ýmsum 
starfstímum okkar, segir í skýrslu stjórnar 
Austurlandsdeildar sjúkraliða til aðal-
fundar 2019. 

Stjórnin var þannig skipuð: Helga 
Sveinsdóttir, formaður, Soffía Sigríður 
Sigurbjörnsdóttir, varaformaður, Bryn-
hildur Sigurðardóttir, ritari, Ásta Guðný 
Eyþórsdóttir, gjaldkeri og  Hafdís Rut Páls-
dóttir, meðstjórnandi. 

Stjórn Austurlands hefur komið saman 
5 sinnum á árinu til starfs og ráðagerða. 
Auk þess að funda með starfsmanni Aust-
urbrúar um námskeiðahald og útfærslu á 
námskeiðum til sjúkraliða í okkar víðlenda 
umhverfi. 

Félagsstjórnarfundir voru 3 á árinu. 
Varaformaður fór á fundi í febrúar og 
formaður í maí og október. Efni þeirra 
funda var staðan í kjaramálum og komandi 
kjarasamninga, auk ýmissa annarra mála. 

Fundahöld
1. nóvember 2018: Nýtt starfsár hófst 

með aðalfundi sem haldin var á Hótel 
Hildibrand hér í Neskaupstað, fyrst var 
farið í venjuleg aðalfundarstörf. Fundar-
stjóri var Soffía S. Sigurbjörnsdóttir. Skipað 
var í fyrstu nefndina hér að austan og er 
það ferðanefnd. Í henni eru Alla Grönvold 
Guðnadóttir frá Vopnafirði, Ester Brune 
frá Fáskrúðsfirði og Bryndís Aradótttir 
frá Seyðisfirði. Síðan tók við léttari efni, 
Hafsteinn Hafsteinsson kom og las úr 
bók sinni „En við erum vinir“. Hafsteinn 
var tilnefndur fyrir hönd Íslands til 
bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs í 
flokki barnabóka.

26. nóvember 2018: Hefð er fyrir því að 
hver staður haldi upp á Evrópudag sjúkra-
liða á sinn hátt. Sjúkraliðar áttu  góða 
stunda saman yfir mat og spjalli. Hvetjum 
við alla sjúkraliða til að halda upp á daginn, 
hvað sem þeir kjósa að gera. 

14.-15. mars 2019 komu Sandra 
Franks formaður SLFÍ og Gunnar Örn 

framkvæmdastjóri SLFÍ í heimsókn til 
okkar. Tveir úr stjórn Austurlands voru 
líka með í ferð þeirra. Þau komu á allar 
starfsstöðvar deildarinnar. Rætt var um 
starfsumhverfi og líðan sjúkraliða, laun og 
áherslu í komandi kjaraviðræðum. Tekið 
var á móti þeim af miklum rausnarskap, 
eins okkar vona og vísa er. Var þetta góð og 
gagnleg heimsókn á báða bóga.

Vorfundur um sjálfsvíg
16. maí 2019 var vorfundurinn haldinn 

í fundarsal HSA Egilsstöðum. Formaður 
sagði frá því helsta í starfsemi félagsins 
af þeim fundum sem hún hafði farið á. 
Aðalefni fundarins var svo sjálfsvíg og 
hvernig hægt er að bregðast við þeim 
erfiðu málum í okkar nærumhverfi. Til 
máls tóku stjórn deildarinnar, sem hafði 
verið í sambandi við Píeta samtökin og 
kynnti þeirra starfsemi, Ólafur Sigurðsson, 
faðir sem missti son sinn á þennan hátt, 
og Jónína Óskarsdóttir frá HSA. Borðað 
og spjallað vítt og breitt frá sjónarhorni úr 
okkar umhverfi. Þökkum öllum fyrir góðan 
fund 

24. maí 2019 útskrifaði Verkmenntaskóli 
Austurlands 3 sjúkraliða, þeim voru færð 
blóm frá Austurlandsdeild sjúkraliða og 
viðurkenningarskjal frá SLFÍ. Bjóðum við 
þær velkomnar í hóp okkar og óskum þeim 
til hamingju.

Frá trúnaðarmönnum er það helst að 
frétta að árið hefur verið misannasamt eftir 
starfstöðum. Margir sjúkraliðar eru virkir í 
ýmsum félagsmálum og flestar duglegar að 
hreyfa sig.

Fjöldi skráða sjúkraliða innan Austur-
landsdeildar 1. janúar 2019 eru 79.

Ársskýrsla Austurlandsdeildar 2018–2019

Viðburðaríkt starfsár

Sjúkraliðar á Seyðisfirði að fagna sjúkraliða- 
deginum.

Ingimundardóttir las jólasögu, haldið 
var jólabingó sem heppnaðist vel. Þess 
má geta að við buðum sjúkraliðum sem 
eru komnir á aldur og eru hættir að vinna 
að koma og vera með okkur á þessari 
jólastund.

Evrópudagur sjúkraliða var haldinn 
26. nóvember 2019. Á Sauðárkróki buðu 
sjúkraliðar upp á heitt kakó með rjóma, 
smákökur og sælgæti. Vorum í anddyri 
stofnunarinnar og fengu því gestir sem 
voru að koma í læknisviðtal góðgæti. Á 
Blönduósi útbjó Jakobína Björg Halldórs-
dóttir trúnaðarmaður nokkra bakka sem 
hún fór að með sínar deildar á stofunni.

Trúnaðarmenn
Á Sauðárkróki eru tveir trúnaðarmenn, 

Guðrún Elín Björnsdóttir trúnaðarmaður 
fyrir deild 3 og deild 5 og Sigurlaug 
Dóra Ingimundardóttir, trúnaðarmaður 
fyrir deild 1 og deild 2. Einn fundur var 
haldinn með sjúkraliðum á deild 3 og 
deild 5, voru mönnunarmál rædd, lyfja-
gjafir, skráning í söguna, RAI–matið, 
atvikaskráning, vinnustarfshlutfall þegar 
sjúkraliði er kominn á aldur. Ekki hefur 
verið formlegur fundur haldinn með 
sjúkraliðum á deild 1 og deild 2 en trún-
aðarmaður þar hefur verið að aðstoða 
sjúkraliða hvað varðar kaup og kjör, 
launaflokka samkvæmt starfslýsingum, 
réttindi varðandi andlát ættingja og 
vinnustarfshlutfall þegar sjúkraliði er 
kominn á aldur.

Jakobína Björg Halldórsdóttir, trúnað-
armaður á Blönduósi, hefur ekki verið 
með formlegan fund, en sjúkraliðar hafa 
spurt mikið um kjarasamninga.

Í ágústmánuði fóru þrír sjúkraliðar 
frá Norðurlandsdeild vestri í sjúkra-
liðaferð í Þórsmörk, sem Reykjavíkur -, 
Vesturland -, Suðurnesja- og Vestmanna-
eyjadeildir SLFÍ sameinuðust um og 
skipulögðu. Farið var á tveimur rútum 
frá Reykjavík og ekið áleiðis til Þórs-
merkur með smá stoppum á leiðinni. 
Fyrsti áfangastaður var í Húsadal og þar 
snæddur hádegisverður. Margir sjúkra-
liðar ákváðu að ganga fjögurra kílómetra 
leið yfir í Bása í fallegu veðri og þar var 
gítarinn tekinn upp og mikið sungið. 
Að lokum var keyrt á Hellu og þar var 
snæddur hátíðarkvöldverður. Ferðin 
var í alla staði mjög vel heppnuð og eru 
sjúkraliðar eindregið hvattir til að fara í 
næstu ferð að ári.

Fjöldi félagsmanna deildarinnar eru 44. 
Fjöldi nýútskrifaðra sjúkraliða eru 11 konur.

Stjórnin kom saman 5 sinnum á árinu



Þegar stjórn DSNE kom saman strax 
eftir aðalfundinn var starfsárið planað og 
komu margar hugmyndir að fyrirlestrum og 
viðburðum. Einnig var farið yfir nýlokinn 
aðalfund en á hann var met aðsókn. Gestur 
fundarins var Sandra B. Franks, formaður 
SLFÍ og sendum við henni kærar þakkir 
fyrir sitt framlag, segir í skýrslu stjórnar 
Norðurlandsdeildar eystra til aðalfundar 
ársins 2019.

SLFÍ gerði myndbönd til auglýsinga, #Með 
hjartað í starfinu, til að trekkja að í sjúkraliða-
námið og þar áttum við tvo fulltrúa þau Lísu 
Maríu Ragnarsdóttur og Róbert Guðnason og 
mega þau eiga þakkir fyrir.

DSNE sendi frá sér breytingatillögu á 
reglum Starfsmenntasjóðs og Starfsþróunar-
sjóðs SLFÍ. Í stuttu máli fjallaði tillagan um 
að þá breytingu að hægt verði að senda inn 
reikninga sem eru allt að 12 mánaða gamlir 
til að fá endurgreitt úr sjóðnum og að félags-
menn þurfa einungis að vera 6 mánuði 
samfellt í félaginu til að eiga rétt á styrkjum úr 
þessum sjóðum. Þessi tillaga var tekin fyrir á 
félagsstjórnarfundi í febrúar og var samþykkt 
að leggja tillögurnar fyrir stjórnir sjóðanna.

Stjórn og nefndir
Í stjórn DSNE starfsárið 2018-2019 sátu 

eftirfarandi: Hafdís Dögg Sveinbjarnardóttir 
formaður til 2021, Kristín Helga Stefánsdóttir 
gjaldkeri til 2021, Freydís Anna Ingvarsdóttir 
varaformaður til 2021, Bergóra Heiðbjört 
Bergþórsdóttir ritari til 2019, Harpa Hlín Jóns-
dóttir meðstjórnandi til 2019, Ingibjörg Ósk 
Helgadóttir varamaður til 2019.

Kjörstjórn (3 aðalmenn, kjörtími 1 ár): 
Guðrún Ásdís Ásmundsdóttir, Ragna 
Kolbrún Ragnarsdóttir og Freydís Anna 
Ingvarsdóttir. Skoðunarmenn reikninga (2 
aðalmenn, kjörtími 1 ár): Anna Lilja Björns-
dóttir og Ingibjörg Ingadóttir.

Fundir og fyrirlestrar
Á þessu starfsári hefur stjórn DSNE 

fundað formlega tvisvar sinnum en margir 
fundir hafa farið fram á netinu vegna anna 
stjórnarmanna. Einn formlegur fundur með 
trúnaðarmönnum deildarinnar var haldinn 

en trúnaðarmenn mættu einnig á tvo trún-
aðarmannaráðsfundi sem voru haldnir í 
Reykjavík. Deildin á 14 aðaltrúnaðarmenn.

26. nóvember var Evrópudagur sjúkraliða. 
Þá hittumst við á Hlíð og fræddumst um 
framtíðina með spákonunum Jónu Friðriks-
dóttir og Aðalheiði Ólafsdóttir. Alltaf góð 
stemming á svona viðburðum. Gæddum 
okkur á veitingum og andlegri upplyftingu 
frá hvor annarri.

15. janúar var fyrirlestur með Gísla Kort. Þar 
fræddi Gísli okkur um samskipti, núvitund 
og kulnun. Það var að vanda gaman að 
hlusta á Gísla. Stikkorð kvöldsins var: Vertu 
hamingjusöm eða hafðu rétt fyrir:).

Mín framtíð 2019, Íslandsmót í Verk- og 
iðngreinum og framhaldsskólakynning var 
haldin dagana 14.-16. mars. Undanfarin ár 
hafa sjúkraliðanemar frá nokkrum skólum 
keppt í hjúkrun og eigum við tvo sigra á 
þessum mótum. Í ár var ekki góð þátttaka í 
keppninni svo félagið var með kynningu á 
sjúkraliðastarfinu og boðið var upp á ýmsar 
mælingar. Einnig var dreift pappírspokum 
með merkinu okkar með smá glaðningi í. 
Sjúkraliðar sáu um þessar kynningu og unnu 
ötult starf í þágu stéttarinnar.

Sandra Franks, formaður SLFÍ og Gunnar 
Örn Gunnarsson, framkvæmdastjóri félags-
ins, komu 28. mars og funduðu á Akureyri, 
Dalvík og Húsavík. Fundarefnið voru 
komandi kjarasamningar, og mjög góð 
mæting á alla fundina. Stjórnin kom að 
skipulagningu þessara funda.

4. apríl fórum við Bergþóra og Kristín 
Helga með kynningu í VMA á félaginu og 
deildinni til sjúkraliðanema.

Vorferð til Húsavíkur
Deildin tók að sér þrif í Holtalandi 7 sem 

fjáröflun fyrir deildina og mættu þar nokkrar 
galvaskar konur í þrif.

3. maí fórum við í vorferð til Húsavíkur. 
Fórum með rútu sem lagði af stað frá Dalvík 
og keyrði okkur á Húsavík. Þar byrjuðum 
við á pizzahlaðborði á Hótel Húsavík, fórum 
svo í sjóböðin, nutum þar góðra stunda og 
horfðum á sólsetrið. Yndisleg ferð í alla staði.

7. maí var 28. fulltrúaþing félagsins haldið í 
Reykjavík og þar átti deildin þrjá fulltrúa sem 
tóku virkan þátt í störfum þingsins.

Útskrift sjúkraliðanema: 25. maí útskrif-
uðust 3 nemar og í desember útskrifuðust 6 
nemar frá VMA og færði deildin þeim rósir 
og bækling í tilefninu.

Samkvæmt félagaskrá Sjúkraliðafélags 
Íslands þann 31. desember 2018 voru félags-
menn Norðurlandsdeildar eystri 213 talsins.
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Félagsmenn í deildinni  
213 talsins

Þátttakendur í vorferð Norðurlandsdeildar eystra til Húsavíkur.

Ársskýrsla Norðurlandsdeildar eystra 2018-2019

Fræðsla um samskipti
núvitund og kulnun
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Þetta starfsár hefur farið svolítið í að 
koma sér inn í hvernig hlutirnir virka og 
hvers sé ætlast til af okkur. Við höfum 
haldið fjóra fundi yfir starfsárið þar 
sem ýmis málefni hafa verið rædd, segir 
í skýrslu stjórnar Vesturlandsdeildar 
sjúkraliða til aðalfundar deildarinnar.

Í skýrslu stjórnarinnar segir ennfremur:
Á síðasta aðalfundi, sem haldinn var 31. 

október 2018 á B59 í Borgarnesi, var kosin 
ný stjórn Vesturlandsdeildar. Þar var kosin 
ný stjórn í heild sinni og tók hún formlega 
við keflinu um mánaðamót nóvember/
desember það ár. Þetta var mjög skemmti-
legur aðalfundur með góðum mat og 
félagsskap þar sem Ingó Veðurguð setti 
síðan punktinn yfir i-ið. Við þökkum 
fráfarandi stjórn fyrir vel unnin störf og 
skemmtilegan aðalfund.

Gestir á aðalfundi: Sandra Bryndísar-
dóttir Franks tók að sér fundarstjórn og 
Ingólfur Þórarinsson, oft kallaður Ingó 
Veðurguð, sá um söng og gleði eftir 
fundinn.

Félagsstjórnafundir voru haldnir í 
febrúar, maí og október. Fulltrúaþing var 
haldið í maí. Þar áttum við tvo fulltrúa, 
þær Thelmu Björk og Guðrúnu Drífu ásamt 
formanni. Trúnaðarmannaráðsfundir voru 
haldnir í febrúar og október. Gaman að sjá 
hversu öflugan hóp trúnaðarmanna við 
eigum.

Jólahittingur sjúkraliða á Akranesi 
var haldinn 13. desember 2018 í mötu-
neyti sjúkrahússins. Þátttaka var góð, við 
borðuðum góðan mat og áttum saman 
notalega stund.

Fundað um kjaramál
10. apríl komu Sandra og Gunnar Örn 

á fund uppi á Akranesi í sambandi við 
kjaraviðræður. Á þessum fundum hefur 
verið rætt um starfsumhverfi sjúkraliða 
og launakjör, áherslur í komandi kjaravið-
ræðum, auk þess hefur verið kallað eftir 
viðhorfum og væntingum til kjaramála. 
Þá hefur einnig verið farið yfir viðeigandi 
stofnanasamninga til að varpa ljósi á virkni 
þeirra. Bent á uppfærða heimasíðu og 
nýjar leiðir til að kalla fram upplýsingar frá 
félaginu, rætt um átaksverkefnið okkar um 

ímynd sjúkraliða og tekið við ábendingum 
um hvaðeina.

Reykjavíkur-, Vesturlands-, Suðurnesja-, 
Suðurlands- og Vestmannaeyjadeildir 
SLFÍ tóku höndum saman og skipulögðu 
dagsferð. Farið var í Þórsmörk þann 22. 
ágúst 2019 og tókst sú ferð mjög vel.

Þann 26. nóvember ár hvert er Evrópu-
dagur sjúkraliða. Markmið dagsins er að 

vekja athygli á störfum sjúkraliða hvar 
sem þeir starfa og minna á nauðsyn slíkrar 
fagstéttar innan heilbrigðiskerfisins sem 
einnar af undirstöðum þess. Sjúkraliðar 
starfa á öllum heilbrigðisstofnunum landsins 
og hjúkrunardeildum sjúkrahúsa auk 
fjölda þjónustudeilda, hjúkrunarheimila, 
heimahjúkrunar, félagsþjónustu, læknastofa 
og skóla. 26. nóvember er haldinn hátíðlegur 
í öllum aðildarlöndum EPN – The European 
Council of Practical Nurses – en Sjúkraliðafé-
lag Íslands er eitt af stoltum aðildarfélögum 
þess. Sjúkraliðar í Vesturlandsdeildinni voru 
hvattir til að minna á sig t.d. með því að 
bjóða vinnufélögum á sinni starfsstöð í kaffi.

Svæðisdeild Vesturlands liggur frá Hval-
fjarðarbotni að sunnan að Barðaströnd að 
norðan. Deildin var stofnuð 4. nóvember 
1991 og átti því 28 ára afmæli árið 2018, 
styttist óðum í stórafmæli hennar. Skráðir 
félagsmenn árið 2018 voru 155 talsins.

Á þessu starfsári (2018-2019) var engin 
útskrift sjúkraliðanema frá Fjölbrautaskóla 
Vesturlands.

Heilbrigðisstofnun Vesturlands á Akranesi.

Ársskýrsla Vesturlandsdeildar 2018–2019

Félagar í deildinni 155

Stjórn 
Vesturlandsdeildar
Formaður: Inga Lilja Sigmarsdóttir.
Meðstjórnendur: Thelma Björk 
Bjarkadóttir, gjaldkeri, Guðrún 
Drífa Halldórsdóttir, ritari, Inga 
Birna Aðalbjargardóttir og Fanney 
Reynisdóttir.
Kjörstjórn: Thelma Björk Bjarkadóttir 
og Guðrún Drífa Halldórsdóttir.
Skoðunarmenn reikninga: Sigríður 
Skúladóttir og Halla Magnúsdóttir.
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Starfshópur um menntun sjúkraliða 
hefur skilað Svandísi Svavarsdóttur heil-
brigðisráðherra skýrslu með tillögum 
sínum, tillögur um menntun og viðbót-
armenntun sem leitt geta til fjölgunar 
útskrifaðra sjúkraliða.

Fjallað var um menntunarmál heil-
brigðisstétta á fundi ráðherranefndar um 
samræmingu mála í ágúst síðastliðnum. 
Þar voru rædd áform um samstarf 
heilbrigðisráðuneytis og mennta- og 
menningarmálaráðuneytis á þessu sviði, 
meðal annars með stofnun starfshóps um 
menntun sjúkraliða.

Í skýrslunni segir meðal annars um 
forsendur þeirra tillagna sem starfshópur-
inn gerir til ríkisstjórnarinnar:

„Frá 2000 til 2019 gaf Embætti land-
læknis út 2.411 starfsleyfi sjúkraliða. 
Á allra síðustu árum hafa brautskráðir 
nemendur verið í kringum 90-100 á ári 
og áætlað er að um helmingur útskrif-
aðra sjúkraliða starfi við fagið. Það er 
mikil vöntun á sjúkraliðum en langt er 
um liðið síðan stjórnvöld létu framkvæma 
ítarlega greiningu á því. Sem dæmi 
má nefna að árið 2018 fækkaði setnum 
stöðum sjúkraliða á Landspítala um 30 og 
er aldursdreifing sjúkraliða á spítalanum 
hærri en annarra starfsmanna.“

Tillögur hópsins
Hér á eftir fara 10 tillögur starfshópsins 

um menntun og viðbótarmenntun sem leitt 
geta til fjölgunar útskrifaðra sjúkraliða, en 
einnig nokkrar tillögur að styrkingu á starfi 
sjúkraliða, sem gerir sjúkraliðastarfið enn 
áhugaverðara og gefur sjúkraliðum færi á 
framgangi í starfi.

Tillögur um menntun og viðbótar-
menntun sem leitt geta til fjölgunar 
útskrifaðra sjúkraliða

Átaksverkefni:
Setja af stað 10 ára átaksverkefni í 

menntun sjúkraliða.
1. Bjóða námsstyrki til ófaglærðra 

starfsmanna í umönnunarstörfum til 
að stunda brúarnám til sjúkraliða í að 
hámarki fimm annir. Styrkurinn svari 
til a.m.k. 15 daga launa á önn.

2. Bjóða félagsliðum sambærilegan 
námsstyrk til að stunda brúarnám til 
sjúkraliða í að hámarki fjórar annir.

3. Bjóða sambærilega námsstyrki til 
einstaklinga sem vilja eða þurfa að 
skipta um starfsvettvang til að mennta 
sig sem sjúkraliða.

Framhaldsnám:
Reglulega þarf að vera í boði framhalds-

nám fyrir sjúkraliða sem gerir þeim kleift 
að takast á við aukna ábyrgð og sjálfstæði í 
störfum. Æskilegt er að námið sé skipulagt 
í samvinnu við háskólana, þannig að það 
gildi til eininga í hjúkrunarfræði eða öðru 

háskólanámi. Mikilvægt er að skilgreina 
starfssvið sjúkraliða í kjölfar slíks náms.

Starfssvið:
Hjúkrunarheimili og sjúkrahús þurfa 

að yfirfara starfssvið sjúkraliða, með það 
að markmiði að styrkja það. Litið verði til 
þróunar starfa í nágrannalöndunum og hvort 
þörf sé á breytingum á námsskrá. Einnig 
þarf breyting á starfssviði sjúkraliða að 
endurspeglast í reglugerðum, t.d. um lyf og 
lyfjagjafir. Starfshópurinn leggur til að heil-
brigðisráðuneytið stofni nefnd til að fara ofan 
í saumana á þessum atriðum og gera tillögur 
að breytingum. Vel skilgreint starfssvið getur 
aukið virðingu og ásýnd á mikilvægi stéttar-
innar og gert námið meira aðlaðandi.

Dvalarstyrkir:
Bjóða dvalarstyrk fyrir sjúkraliðanema 

sem þurfa að taka ólaunað vinnustaðanám 
utan heimabyggðar, sbr. dreifbýlisstyrk.

Sjúkraliða á allar deildir:
Tryggja í þjónustusamningum við 

Setja af stað 10 ára 
átaksverkefni í menntun 

sjúkraliða

Útskriftarhópur sjúkraliða úr framhaldsnámi.

Starfshópur um menntun sjúkraliða

Tillögur um að styrkja
og efla stöðu sjúkraliða
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Sjúkraliðafélagið hefur lengi barist fyrir 
að framhaldsnám sjúkraliða fari á háskóla-
stig. Nú þegar niðurstaða er loks fengin er 
full ástæða til að rifja stuttlega upp gang 
málsins undanfarin ár.

Í sérstakri yfirlýsingu ríkisstjórnar þann 
28. maí 2015 var loforð um aðgerðir til að 
greiða fyrir gerð kjarasamninga. Í VI. tölulið 
yfirlýsingarinnar um framhaldsfræðslu og 
starfsmenntun, kom m.a. fram að hefja ætti 
vinnu við að skilgreina fagháskólastig og 
hvernig það gæti tengst bæði framhalds- og 
háskólakerfinu. Að auki kom fram að aukin 
framlög vegna þessara áherslna muni nema 
200 milljónum króna á ári hverju.

Í kjölfar yfirlýsingar ríkisstjórnar skipaði 
mennta- og menningarmálaráðherra 
sérstakan verkefnahóp um fagháskólanám. 
Markmið þeirrar vinnu var að móta vísir að 
skilgreindu fagháskólanámi sem geti komið 
til framkvæmdar á árinu 2017. Verkefna-
hópurinn skilaði tillögum sínum til ráðherra 
í september 2016.

Í samræmi við tillögurnar var skipaður 
formlegur samráðsvettvangur til að skil-
greina enn frekar markmið verkefnisins og 
einstaka þætti þess. Þá var samþykkt að 
útfæra nánar þróunarverkefni um faghá-
skólanám sem aðilar vinnumarkaðarins 
skiptu þannig að nokkur féllu í hlut ASÍ og 
eitt til BSRB.

Þróunarverkefni á Akureyri
Háskólinn á Akureyri fékk það verkefni í 

janúar 2018 að skilgreina fagháskólanámið 
og fékk til þess 23,1 milljón króna framlag. 
Á því ári var unnin skýrsla fyrir mennta- og 
menningarmálaráðuneyti um fagháskóla-
nám sjúkraliða við Háskólann á Akureyri. Í 
skýrslunni eru settar fram tillögur að fram-
kvæmd námsins og varpað ljósi á raunhæfa 
námsleið sem veiti starfsnámi brautargengi 
til háskólagráðu.

Samkvæmt fundargerð Háskólaráðs 
Háskólans á Akureyri þann 24. apríl 2019 var 
afstaða tekin til framangreindrar skýrslu, en 
þar segir m.a.:

Skýrslur um fagháskólanám, annars vegar 
fyrir sjúkraliða og hins vegar fyrir vélstjóra, 
verða sendar til menntamálaráðuneytis á 
næstu dögum. Um var að ræða sérstaka 
fjárveitingu til að vinna drög að tillögum 

um fagháskólanám. Ljóst er að ekki er rúm 
fyrir slíkt nám innan núverandi fjárveitinga 
Háskólans á Akureyri og því þarf frekari 
viðræður við ráðuneytið um hvort fjármagni 
verði veitt í slíkt nám.

Það er því skýrt af hálfu Háskólans á 
Akureyri að ekki er hægt að fara af stað með 
fagháskólanám án þess að til komi aukafjár-
framlag frá stjórnvöldum.

Samþykkt Fulltrúaþings 2019
Samþykkt var ályktun um málið á Full-

trúaþingi sjúkraliða vorið 2019:
Sjúkraliðafélag Íslands hefur barist fyrir 

að framhaldsnámið verði kennt á faghá-
skólastigi. Komið var loforð frá fyrrverandi 
menntamálaráðherra um að námið hefðist í 
síðasta lagi haustið 2019. Vegna þessa hefur 
ekkert viðbótarnám/sérnám verið í boði við 
Fjölbrautaskólann við Ármúla undanfarin 
þrjú ár.

Háskólinn á Akureyri fékk 23,1 millj. kr. 
til þróunarverkefna um fagháskólanám í 
janúar 2018 þar sem hluti framlagsins rann 
til þróunar viðbótarnáms fyrir sjúkraliða. 
Vönduð skýrsla um nauðsyn, þörf, tilgang 
og innihald námsins liggur fyrir, en ekkert 
gerist.

28. fulltrúaþing Sjúkraliðafélags Íslands 
krefst þess að námið hefjist svo fljótt sem 
auðið er og í síðasta lagi á vorönn 2020 og 
að menntamálayfirvöld sýni stéttinni þá 
lágmarksvirðingu að námið verði sett í 
forgangs- og flýtimeðferð.

Sjúkraliðafélag Íslands hefur allt síðasta ár 
þrýst á það við ráðherra heilbrigðismála og 
menntamála að framhaldsnám sjúkraliða á 
fagháskólastigi hefjist á komandi hausti. Nú 
liggur fyrir yfirlýsing menntamálaráðherra 
um að sú verði raunin.

Fagháskólanám fyrir sjúkraliða

Loforð frá 2015
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Framhaldsnám á 
fagháskólastigi

Verkefnahópur sem skipaður var í 

fyrra til að koma með tillögur um með 

hvaða hætti væri hægt að koma faghá-

skólanámi á laggirnar hér á landi, er að 

ljúka störfum og mun gera tillögur um 

næstu skref. Markmið hópsins var að 

finna leiðir til að vísir að fagháskóla-

stigi yrði að veruleika þegar á næsta ári.

Fagháskólanám hefur lengi verið bar-

áttumál sjúkraliða og þar hefur Birna 

Ólafsdóttir, skrifstofustjóri Sjúkraliða-

félags Íslands, verið í fararbroddi. Hún 

hefur lengi komið að fræðslu- og mennta-

málum sjúkraliðastéttarinnar og þekkir 

þau mál afar vel.

„Það eru þrjátíu ár síðan ég útskrif-

aðist sem sjúkraliði og ég hef barist fyrir 

umbótum í fræðslu- og menntamálum 

stéttarinnar allar götur síðan,“ segir 

Birna í samtali við Sjúkraliðann. „Þegar 

ég útskrifaðist voru sjúkraliðar dreifðir 

í stéttarfélög út um allt land og starfs-

námið var þannig að við vorum í fullri 

vinnu en aðeins með 60% laun.

Þegar Sjúkraliðafélagið fékk samn-

ingsréttinn höfðum við allt aðra og betri 

stöðu til að berjast fyrir menntunar-

málum stéttarinnar. Okkur bar gæfa til 

að tengja launahvata við fræðslunám-

skeið sjúkraliða sem hefur í för með sér 

að vinnuveitandinn er að fá betra og 

upplýstara starfsfólk og sjúkraliðar að fá 

umbun fyrir viðbótarnámið, en í kjölfarið 

var Framvegis stofnað. Sjúkraliðabrautir 

eru nú við flesta framhaldsskóla á 

landinu, en Fjölbrautaskólinn við Ármúla 

hefur samt alla tíð gegnt lykilhlutverki í 

menntunarmálum okkar og þar er fram-

haldsnám sjúkraliða til húsa.

Það var merkur áfangi á þessari braut 

þegar eins árs framhaldsnám hófst 

í ársbyrjun 2002, í öldrunarhjúkrun. 

Seinna komst framhaldsnám sjúkraliða 

á geðsviði á laggirnar og núna er hópur 

sjúkraliða í framhaldsnámi í sérhæfðum 

störfum í heilbrigðisþjónustunni. Allt eru 

þetta merkir áfangar á langri leið.“

Birna Ólafsdóttir, skrifstofustjóri Sjúkraliðafélags Íslands.

Ekki hlustað á sjúkraliða

- Og framhaldsnámið færði  hluta sjúkraliða-

menntunarinnar yfir á háskólastig?

„Já, þegar við hófum eins árs fram-

haldsnám sjúkraliða, sem er á fjórða 

hæfnisþrepi sem svo er kallað, þá fýsti 

okkur að hafa námið á fagháskóla-

stigi sem er til staðar víða í löndunum í 

kringum okkur,“ segir Birna. „Almenna 

sjúkraliðanámið er á þriðja hæfnisþrepi, 

en framhaldsnám sjúkraliða miðast við 

háskólaeiningar, það er ECTS einingar, 

og er þar með komið út fyrir hinn hefð-

bundna framhaldsskóla. Það ætti því að 

vera í fagháskóla sem enn er ekki til hér 

á landi.
Þegar við vorum að hefja þetta ársnám 

á fjórða hæfnisþrepi höfðum við samband 

við háskólana til að kanna hvort þeir vildu 

ekki vista þetta nám, en fórum bónleið til 

búðar því þeir vildu ekkert með okkur 

hafa. Skólameistarar Fjölbrautaskólans 

við Ármúla, þar sem þetta nám fer fram, 

reyndu líka að fá háskólana til samstarfs, 

en án árangurs. Samt erum við þegar búin 

að útskrifa hátt í tvö hundruð manns úr 

framhaldsnámi á fjórða hæfnisþrepinu og 

það þarf að opna frekari leiðir fyrir það 

fólk á fagháskólastiginu.

Það var sem sagt ekki hlustað á okkur 

sjúkraliða, en tímarnir eru að breytast. 

BSRB hafði þannig lengi vel ekki mikinn 

áhuga á menntunarmálum félagsmanna 

sinna, en það hefur breyst að undan-

förnu og ég á núna sæti í mennta- og 

fræðslunefnd BSRB sem hefur látið þetta 

mál mjög til sín taka. Svo hefur það gerst 

að félögin innan ASÍ eiga í nokkrum 

vandræðum með meistaranámið sem er Fagháskólanám hefur lengi 

verið baráttumál sjúkraliða

Sjúkraliðinn hefur fylgst vel með gangi 
baráttunnar fyrir fagháskólanámi sjúkraliða.

stofnanir að sjúkraliðar starfi á öllum 
deildum á sjúkrahúsum, hjúkrunarheim-
ilum og öðrum heilbrigðisstofnunum, 
til þess að unnt sé að taka við sjúkra-
liðanemum í vinnustaðanám.

Umbun fyrir þjálfun nema:
Setja inn í stofnanasamninga launa-

hækkun fyrir sjúkraliða sem eru virkir 
leiðbeinendur. Starfshópurinn leggur til 
að stjórnvöld greiði fyrir námskeið fyrir 
sjúkraliða í starfstengdri leiðsögn sbr. hjá 
kennurum.

Tryggja stöðu sjúkraliða:
Nota þjónustusamninga til að tryggja 

að hjúkrunarheimilin ráði sjúkraliða og 
sjúkraliða með framhaldsmenntun í hjúkr-
unarstörf sbr. lágmarksviðmið Embættis 
landlæknis um mönnun.

Tryggja starf sjúkraliða:
Ef almennir starfsmenn eru ráðnir 

tímabundið í umönnunarstörf sem alla 
jafna eru á ábyrgð sjúkraliða (sbr. leið-
beinendur í skólum), skulu stöður þeirra 
auglýstar, nema að viðkomandi sé byrjaður 
í sjúkraliðanámi.

Tryggja að laun lækki ekki við námslok:
Tryggja þarf að reyndir starfsmenn í 

umönnun sem ljúka sjúkraliðanámi, lækki 
ekki í launum þegar þeir fara að starfa sem 
sjúkraliðar.

Kynna námið:
Auka kynningu á sjúkraliðanámi. Stjórn-

völd styrki t.d. Sjúkraliðafélagið og/
eða Jafnréttisstofu árlega til að hanna og 
birta kynningarefni um sjúkraliðastarfið. 
Sérstaklega skal hugað að því að kynna 
sjúkraliðanám og starf fyrir börnum og 
ungum karlmönnum með það að leiðarljósi 
að brjóta upp staðalímyndir.

Formaður starfshópsins var Eygló Inga-
dóttir. Aðrir nefndarmenn voru Guðrún 
Hildur Ragnarsdóttir, tilnefnd af mennta- 
og menningarmálaráðuneytinu, Kristjana 
Guðbergsdóttir, tilnefnd af Landspítala, 
Sigurlaug Stefánsdóttir, tilnefnd af Sjúkra-
húsinu á Akureyri, Sigríður Zoëga, tilnefnd 
af Heilbrigðisvísindasviði Háskóla Íslands 
og Birna Ólafsdóttir, tilnefnd af Sjúkra-
liðafélagi Íslands. Starfsmaður hópsins var 
Brynhildur Magnúsdóttir, sérfræðingur í 
heilbrigðisráðuneytinu.

Ráðherra mun á næstunni leggja fram 
minnisblað í ríkisstjórn um tillögur hópsins 
og næstu skref.
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„Það er mikill vilji í mínu ráðuneyti og 
hjá Háskólanum á Akureyri að sjúkra-
liðar geti hafið fagháskólanám í haust,“ 
sagði Lilja Alfreðsdóttir menntamála-
ráðherra á Alþingi 20. maí síðastliðinn 
þegar hún svaraði fyrirspurn frá Ágústi 
Ólafi Ágústssyni þingmanni um stöðu 
fagháskólamálsins.

Fyrirspurn þingmannsins var svohljóðandi:
Styður ráðherra að framhaldsnám sjúkraliða 

á 4. hæfniþrepi verði fært yfir á fagháskóla-
stig? Ef svo er mun ráðherra beita sér fyrir því 
að fagháskólanám fyrir sjúkraliða verði í boði 
haustið 2020?

Eðlileg krafa
Þingmaðurinn fjallaði nánar um sjúkraliða 

og framhaldsnám þeirra í ræðu sinn og sagði 
þá meðal annars:

Það hefur sjaldan verið eins ljóst og núna 
hversu mikilvægir sjúkraliðar eru okkur 
sem samfélagi. Þetta er stétt í framlínunni, 
þetta er stétt sem bókstaflega hættir lífi sínu 
og í raun sinna nánustu bara við að sinna 
vinnunni sinni, þetta er stétt sem er með 
hjartað í starfinu og þetta er núna stétt sem 
þarf á okkur að halda, á okkur sem erum 
hér í þessum sal. Sjúkraliðar hafa núna beint 
þeirri sjálfsögðu kröfu að okkur að opnuð 
verði 60 eininga diplómagráða á háskólastigi, 
nám sem verði á fagháskólastigi. Þetta er svo 
eðlileg krafa að ég ætla bara að spyrja hæst-
virtan ráðherra beinnar spurningar hvort 
þetta verði ekki einfaldlega gert strax í haust. 
Ég ætla að þrýsta á ráðherrann að gera það án 
nokkurs hiks. Þetta væri í samræmi við kjara-
samning stéttarinnar sem rétt náðist núna 
í vor, þetta væri í samræmi við yfirlýsingar 
stjórnvalda um nemendafjölgun á háskóla-
stigi vegna Covid-19 faraldursins, þetta væri 
í samræmi við vöntun á sjúkraliðum með 
sérnám í heilbrigðiskerfinu og þetta væri í 
samræmi við vilja sjúkraliða í landinu.

Námið í boði í haust
Lilja Alfreðsdóttir menntamálaráðherra 

lýsti í svari sínu vilja sínum til að fagháskóla-
nám hæfist í haust, og sagði meðal annars:

Ég vil byrja á því að þakka háttvirtum þing-
manni fyrir þessa gagnlegu og áhugaverðu 
fyrirspurn. Að auki vil ég þakka sjúkraliðum 
sérstaklega fyrir alla þá vinnu sem þeir hafa 
lagt á sig í kjölfarið á Covid faraldrinum, án 
þeirra hefði aldrei tekist svona vel til. Það er 
alveg ljóst að allt heilbrigðiskerfið stóð saman 
að því að vinna að þessu kraftaverki sem ég 
tel að hafi átt sér stað.

Undanfarin fjögur ár hefur verið unnið 
að undirbúningi fagháskólanáms í samstarfi 
ráðuneytisins, háskólanna og framhalds-
skólanna og aðila vinnumarkaðarins. Sem 
hluti af aðgerðum stjórnvalda til að mæta 
nemendafjölgun í háskólum næsta haust í 
kjölfar efnahagsáhrifa af heimsfaraldrinum 
verður boðið upp á styttri námsleiðir sem 

draga úr færnibili á vinnumarkaði og mæta 
þörfum atvinnulífsins fyrir menntað starfs-
fólk í undirmönnuðum námsgreinum, ásamt 
fleiri námsgreinum. Sérstök áhersla verður 
á fagháskólanám í heilbrigðis- og tækni-
greinum. Að auki erum við líka að leggja 
mikla áherslu á starfsverk og iðnnám vegna 
þess að það er mikil eftirspurn eftir fólki með 
þá þekkingu. 

Háskólinn á Akureyri hefur unnið að 
því í samráði við hagsmunaaðila að fram-
haldsnám verði í boði fyrir sjúkraliða innan 
námsbrautar í hjúkrunarfræði. Þar er um að 
ræða sérhæfða áfanga vegna geð- og öldr-
unarþjónustu. Vonast er til að námið geti 
nýst sjúkraliðum til frekara náms innan 
námsbrautar í hjúkrunarfræði. Það er algjör-
lega stefnt að því að í haust verði í boði 
fagháskólanám fyrir sjúkraliða. Þetta er einn 
af þeim áhersluþáttum sem þau hafa lagt 
áherslu á í kjarasamningum og það er mikill 
vilji í mínu ráðuneyti og hjá háskólanum á 
Akureyri að sjúkraliðar geti hafið fagháskóla-
nám í haust.

Ágúst Ólafur sagði svar ráðherrans mikið 
fagnaðarefni. Þetta væru tímamót sem 
sjúkraliðar muni taka eftir.

M E N N T A M Á L

„Það er algjörlega stefnt 
að því að í haust verði í 

boði fagháskólanám fyrir 
sjúkraliða.“

Fagháskólanám sjúkraliða:

Vilji ráðherra að
hefja námið í haust

Lilja Alfreðsdóttir menntamálaráðherra. Ágúst Ólafur Ágústsson alþingismaður. 
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Leiðbeinendanámskeið

Lýsing: Á námskeiðinu verður fjallað um hlutverk leiðbeinenda sem 
taka á móti sjúkraliðanemum. Kennslufræði verknámsins og fyrirkomu-
lag verður skoðað. Leiðbeinandinn lærir að þekkja og meta framfarir hjá 
nema ásamt því að skilja og greina námsþarfir.
Námsmat: 100% mætingarskylda og virk þátttaka á námskeiðinu.
Leiðbeinendur: Aðalheiður Dagmar M. Matthíasdóttir, framhaldsskóla-
kennari í Fjölbrautaskólanum við Ármúla, MA hagnýt siðfræði og BSc 
hjúkrunarfræðingur og Karen Júlía Júlíusdóttir, hjúkrunarfræðingur, 
fagstjóri og kennari á heilbrigðissviði Fjölbrautaskólinn í Breiðholti.

Tími: 1. og 2. september
Klukkan: 15:00 - 18:00

Lífsógnandi sjúkdómar og bráð viðbrögð 
hjá börnum og fullorðnum

Lýsing: Á námskeiðinu verður fjallað um mikilvægi og eðli vöktunar 
bráðveikra sjúklinga og öflunar upplýsinga til að greina versnandi 
ástand. Áhersla verður 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.
Námsmat: 100% mætingarskylda og virk þátttaka á námskeiðinu.
Leiðbeinendur: Ásgeir Valur Snorrason, klínískur sérfræðingur 
í hjúkrun,leiðbeinandaréttindi í sérhæfðri endurlífgun (ALS) og 
sérhæfðri endurlífgun barna (EPLS), skyndihjálp frá RKÍ og í 
herminámi (HERLEV, SAFER). Sesselja Haukdal Friðþjófsdóttir, 
gjörgæsluhjúkrunarfræðingur,leiðbeinandaréttindi í sérhæfðri endur-
lífgun (ALS), skyndihjálp frá RKÍ og í herminámi (SAFER). 

Tími: 3. september
Klukkan: 17:00 - 22:00
Lengd: 6 stundir/punktar
Verð: 24.000 kr.

Sár og sárameðferð

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 
göngudeild skurðlækninga og Sáramiðstöð Landspítalans.

Tími: 8., 9. og 10 september
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.

Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Framvegis  
www.framvegis.is

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

Sjúkraliðanámskeið
Haust 2020
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Kulnun í starfi hjá sjúkraliðum

Lýsing: Á námskeiðinu verður fjallað um hvað það þýðir að brenna út 
í starfi, hvaða afleiðingar það getur haft á starf sjúkraliða og samskipti 
við sjúklinga. Kulnun er sérstaklega algeng hjá starfsstéttum sem 
vinna náið með öðru fólki, s.s. hjúkrun og aðhlynningu sem fela í sér 
náin og mikil samskipti við sjúklinga. Farið verður í streituþætti og 
streitustjórnun fyrir starfsmenn sem glíma við mikið álag í starfi sínu. 
Skoðað verður hvernig hugsunarháttur og viðhorf hafa áhrif á hvernig 
við metum aðstæður og upplifum streitu og kvíða í starfi með sjúk-
lingum. Einstaklingsvinna og verkefnavinna í hópum er stór þáttur á 
námskeiðinu. Mikilvægt er að þátttakendur komi með reynslu til að 
vinna með.
Námsmat: 100% mætingarskylda og virk þátttaka á námskeiðinu.
Leiðbeinandi: Magnea B. Jónsdóttir, sálfræðingur á LSH.

Tími: 14. og 15. september
Klukkan: 17:00 – 21:00
Lengd: 10 stundir/punktar
Verð: 27.000 kr.

Skýrslugjöf (rapport), tjáning og 
samskipti milli fagaðila

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 upplýsingum skipulega á milli vakta, annarra fagstétta, deilda 
og stofnana. Farið verður í 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, 
slökkviliðs- og sjúkraflutningamaður.

Tími: 16. og 17. september
Klukkan: 17:00 - 21:00
Lengd: 10 stundir/punktar
Verð: 27.000 kr.

Heimahjúkrun, aðferðir til að takast á 
við depurð og þunglyndi

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: 22., 23. og 24. september 
Klukkan: 17:00 – 21:00
Lengd: 15 stundir/punktar
Verð: 39.000 kr.

Hjúkrun sjúklinga við lok lífs 
- lífslokameðferð

Lýsing: Fjallað verður um ýmsa þætti hjúkrunar sjúklinga og fjöl-
skyldna þeirra á síðustu vikum lífs. Farið verður m.a. í mat og meðferð 
einkenna, stuðning og samskipti. Hvatt er til að þátttakendur taki 
virkan þátt í námskeiðinu.  
Leiðbeinandi: Svandís Íris Hálfdánardóttir, sérfræðingur í 
líknarhjúkrun Líknardeild LSH.
Námsmat: 100% mætingarskylda og virk þátttaka á námskeiðinu.

Tími: 28. og 29. September
Klukkan: 17:00 – 21:00
Lengd: 10 stundir/punktar
Verð: 27.000 kr.



Lífsógnandi sjúkdómar og bráð viðbrögð 
hjá börnum og fullorðnum

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.
Námsmat: 100% mætingarskylda og virk þátttaka á 
námskeiðinu.
Leiðbeinendur: Ásgeir Valur Snorrason, klínískur sérfræðingur 
í hjúkrun,leiðbeinandaréttindi í sérhæfðri endurlífgun (ALS) 
og sérhæfðri endurlífgun barna (EPLS), skyndihjálp frá RKÍ og 
í herminámi (HERLEV, SAFER). Sesselja Haukdal Friðþjófs-
dóttir, gjörgæsluhjúkrunarfræðingur,leiðbeinandaréttindi í 
sérhæfðri endurlífgun (ALS), skyndihjálp frá RKÍ og í hermi-
námi (SAFER). 

Tími: 1. október
Klukkan: 17:00 - 22:00
Lengd: 6 stundir/punktar
Verð: 24.000 kr.

Móttaka hjartasjúklinga

Lýsing: Á námskeiðinu verður farið yfir verkferil í móttöku brjóst-
verkja og hjartabilunar, einkenni brjóstverkja og hjartabilunar. Farið 
verður yfir helstu breytingar á hjartalínuritum (EKG) og hjartsláttaró-
reglu 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: 5. og 6. október
Klukkan: 17:00 – 21:00
Lengd: 10 stundir/punktar
Verð: 27.000

Gigtarsjúkdómar – einkenni, meðferð 
og áhrif á aðstandendur

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: 12. og 13. október
Klukkan: 17:00 - 21:00
Lengd: 10 stundir/punktar
Verð: 27.000 kr.

Samskiptastreita

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 samfélags-
miðlar 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 og ráðgjafi Hugarheimur 
ehf. www.hugarheimur.is 

Tími: 19. og 20. október
Klukkan: 17:00 - 21:00
Lengd: 10 stundir/punktar
Verð: 27.000 kr.

Virkni- og viðbótarmeðferðar  
fyrir aldraða

Lýsing: Fjallað verður um gildi virkni- og viðbótarmeðferðar fyrir 
aldraða, skipulagningu meðferðar og aðferðir við að veita slíka 
meðferð.
Viðbótarmeðferðir í hjúkrun eru notaðar með það að markmiði að 
draga úr einkennum eins og verkjum, ógleði og kvíða og þannig 
stuðla að bættum lífsgæðum sjúklinga. Í námskeiðinu verða 
kynnar viðbótarmeðferðir og hvernig má hagnýta þær í starfi. 
Farið verður í hugtök, skilgreiningar, kenningar, hugmyndafræði 
og innleiðingu viðbótarmeðferða í hjúkrun.
Námsmat: 100% mætingarskylda og virk þátttaka á námskeiðinu.
Leiðbeinendur: Dr. Ingibjörg Hjaltadóttir, sérfræðingur í öldr-
unarhjúkrun á Landspítala og dósent við Hjúkrunarfræðideild 
Háskóla Íslands og Dr. Þóra Jenný Gunnarsdóttir, dósent við 
Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands. Auk þeirra munu fleiri 
kennarar koma að námskeiðinu.

Tími: 21., 22. og 29. október
Klukkan: 17:00 - 21:00
Lengd: 15 stundir/punktar
Verð: 39.000 kr.
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Áhrif Alzheimer á aðstandendur

Lýsing: Á námskeiðinu verður farið yfir sjúkdómsferlið, ráðandi 
hugmyndafræði í umönnun einstaklinga með heilabilun og hvernig 
þarfir einstaklinga birtast og breytast.  Einnig verður farið yfir mikil-
vægi samskipta við sjúkling og fjölskyldu.
Námsmat: 100% mætingarskylda og virk þátttaka á námskeiðinu.
Leiðbeinandi: Tara Björt Guðbjartsdóttir, BA próf í sálfræði og meist-
arapróf í heilbrigðisvísindum.

Tími: 27. og 28. október
Klukkan: 17:00 - 21:00
Lengd: 10 stundir/punktar
Verð: 27.000 kr.

Klínískar leiðbeiningar  
um næringu sjúklinga

Lýsing: Námskeiðið felur í sér ítarlega yfirferð yfir Klínískar leiðbein-
ingar um næringu sjúklinga (Landspítalinn, 2011) og Ráðleggingar um 
mataræði fyrir hrumt eða veikt eldra fólk (Embætti Landlæknis, 2018). 
Farið verður yfir mikilvæga þætti til þess að sporna við vannæringu 
(forvarnir) við klínískar aðstæður, auk alvarlegra afleiðinga vannær-
ingar. Sérstaklega verður farið yfir skimun fyrir áhættu á vannæringu 
(mat á næringarástandi). Veitt verður innsýn í áherslur í fæði sjúklinga-
hópa, áferð fæðis, mötunaraðferðir, umhverfi og aðra mikilvæga þætti. 
Námskeiðið mun einnig fela í sér æfingar byggðar á sjúklingatilfellum.
Námsmat: 100% mætingarskylda og virk þátttaka á námskeiðinu.
Leiðbeinendur: Berglind Soffía Blöndal, klínískur næringarfræðingur 
og doktorsnemi í næringarfræði, sérhæfing: næring aldraðra og Vilborg 
Kolbrún Vilmundardóttir næringarfræðingar (MSc) og doktorsnemi í 
næringarfræði.

Tími: 2,. 3., 4. og 5. nóvember
Klukkan: 17:00 - 21:00
Lengd: 20 stundir/punktar
Verð: 50.000 kr.

Streita í samskiptum

Lýsing: Á námskeiðinu verður farið yfir hvað geðrof er, einkenni, 
orsakir, meðferð og horfur. Geðrof getur verið tímabundið ástand 
af ýmsum völdum, t.d. neyslu vímuefna, en einnig endurtekið 
og/eða langvarandi ástand, þá sem hluti af alvarlegum geðsjúk-
dómi. Geðrof hefur áhrif á atferli, hvernig einstaklingurinn skynjar 
umhverfi sitt og hvernig hann hugsar. Farið verður yfir meðferð og 
meðferðarúrræði sem bjóðast í dag.
Námsmat: 100% mætingarskylda og virk þátttaka á námskeiðinu.
Leiðbeinandi: Ísafold Helgadóttir, geðlæknir.

Tími: 9. og 10. nóvember
Kl: 17:00 - 21:00
Lengd: 10 stundir/punktar
Verð: 27.000 kr.

Algengir líkamlegir sjúkdómar

Lýsing: Á námskeiðinu verður fjallað um algenga sjúkdóma í helstu 
líffærakerfum, greiningu, mat og meðferð. Skoðaðar verða sjúkdóma-
lífeðlisfræðilegar breytingar á nokkrum líffærakerfum við alvarleg 
veikindi/sjúkdóma og birtingarmynd þeirra. Einnig verður farið í helstu 
atriði við úrlestur blóðprufa, blóðgasa og fleiri rannsóknarniðurstaða í 
klínískri lífefnafræði, 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 áhersluþáttum námskeiðsins.
Námsmat: 100% mætingarskylda og virk þátttaka á námskeiðinu.
Leiðbeinandi: Jón Garðar Viðarsson, svæfingahjúkrunarfræðingur, ERC 
leiðbeinandi í sérhæfðri endurlífgun barna og fullorðinna, slökkviliðs- 
og sjúkraflutningamaður.

Tími: 17., 18. og 19. nóvember 
Klukkan: 17:00 - 21:00
Lengd: 15 stundir/punktar
Verð: 39.000 kr.



Félagsmenn Sjúkraliðafélags Íslands eiga kost á haustleigu í sex orlofshúsum innanlands, íbúðum 
á Akureyri og í Reykjavík og íbúð í Kaupmannahöfn. Nú þegar er opið á orlofsvefnum fyrir 
bókanir í Kaupmannahöfn út y�rstandandi ár, en frá 17. september kl. 13.00 verður hægt að bóka 
fyrir allt árið 2021. Þann 13. ágúst nk. kl. 13.00 verður opnað fyrir bókanir innanlands vegna leigu 
á tímabilinu 11. september 2020 til 5. janúar 2021. 

Verð innanlands:
• Vikuleiga frá föstudegi til föstudag  . . . . . . . . 25.000 krónur
• Helgarleiga frá föstudegi til mánudags  . . . . 16.000 krónur
• Virkir dagar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 krónur
• Jól frá 20. desember til 27. desember  . . . . . . 25.000 krónur
• Áramót frá 27. desember til 3. janúar  . . . . . . 25.000 krónur
Leiga um jól og áramót kostar einnig 24 orlofspunkta.
Dagsleiga er á íbúðinni í Kaupmannahöfn (hámark 7 dagar) og kostar hver dagur 13.000 kr.

Bókanir
Félagsmenn bóka sjál�r og ganga frá greiðslu í gegnum orlofsvef sl�.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 sjál�r geta haft samband við skrifstofu SLFÍ og fengið 
aðstoð. Símar á skrifstofunni eru 553 9493 og 553 9494. 

Leiga á sængurfatnaði
Leigutökum íbúðanna í Reykjavík og á Akureyri býðst að leigja sængurfatnað og handklæði.

Haustleiga orlofshúsa Sjúkraliðafélag
Íslands

Frá og með 13. ágúst verður hægt að bóka 
haustleigu í bústöðum og íbúðum félagsins.

Hægt er að bóka á orlofsvef SLFÍ gistingu í 
Kaupmannahöfn út árið. Frá 17. september 
verður hægt að bóka fyrir allt árið 2021.

Gönguferðir sjúkraliðaGönguferðir sjúkraliða

Haustferðin sjúkraliða til Spánar 
verður farin 19.-17. september, en þá 
er ferðinni heitið til Granada sem býr 
yfir einstæðum töfrum auk stórmerkra 
fornminja.

Ferðin til Granada er niðurgreidd af 
orlofssjóði og kostar einungis 195.000 
krónur á félagsmanna, en 230.000 á 
utanfélagsmann. Innifalið: Flug, skattar, 
gisting í tveggja manna herbergjum með 
morgunmat, nesti, vatn, hádegisverður 
alla daga nema frídaga, aðgangur að 
Alhambra höllinni með leiðsögn, kvöld-
matur með Flamenco sýningu í hellinum 
Sacromonto, aðgangur að heilsulind í 
Lanjaron spa, ferðir til og frá flugvelli, allar 
ferðir með ferðaskrifstofunni Salamöndru, 
leiðsögn enskumælandi leiðsögumanna 
og fararstjórn Úlfheiðar Ingvarsdóttur.

Dagur 1: Flug frá Keflavík til Malaga 10. sept-
ember kl. 7.15 með flugfélaginu Neos á vegum 
Heimsferða. Akstur frá flugvellinum í Malaga 
til Granada, ca tveir tímar. Frjáls tími eftir komu 
á hótelið.

Dagur 2: Morgunverður á hótelinu. 9:00: 
Gönguleið nálægt Granada, ca 4 tímar. 13:00: 
Hádegisverður á veitingastað í Granada. 15.00: 
Komið aftur á hótelið. 16.00: Frjáls tími. 20:00: 
Kvöldverður með Flamenco sýningu í helli Cave 
of Sacromonte.

Dagur 3: Morgunverður á hótelinu. Leiðsögn 
um Alhambra höllina. 13.30: Hádegisverður 
á veitingastaðnum Wok. 15:00: Nevada 

Shopping Center, besta verslunarmiðstöð 
Andalúsíu. 17.00: Komið til baka á hótelið.

Dagur 4: Morgunverður á hótelinu. 9.00: Lagt 
af stað til Lanjarón, Albujarra Granada. 10.00: 
Gengið um fjallastíga í Langjarón. 14:00: 
Hádegisverður á veitingastað. 16:00: Hótel 
spa Langjarón.

Dagur 5: Morgunverður á hótelinu. 9.00: Lagt 
af stað til Pampaneira. 9.30: Gönguleið um 
Pampaneira. 14.30: Hádegisverður á veitinga-
stað í Pampaneira. 16:00: Komið til baka á 
hótelið.

Dagur 6: Morgunverður á hótelinu. 9.00: Lagt af 
stað til Almunecar. 10.00: Gönguferð meðfram 
ströndinni á Almunecar. 13.00: Innritun á hótel 
í Almunecar. 14:00: Hádegisverður. 16:00: 
Frjáls tími.

Dagur 7: Morgunverður á hótelinu. Engin 
dagskrá, slökun við ströndina í Almunecar.

Dagur 8: Morgunverður á hótelinu. 10.30: 
Akstur á flugvöllinn í Malaga. Heimflug frá 
Malaga 14:45, lent í Keflavík 17.15.

10.-17. september 

Ferð sjúkraliða til Granada

Sjúkraliðar í gönguferð á Spánarströnd.


