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Hlutfallslegur launamunur tiltekinna  
heibrigðisstétta á Íslandi og í Noregi 2019

Heimildir: fjármála- og efnahagsráðuneytið og 
FriFagbevegelse gefið út af LO i Norge.

 

Í Noregi eru meðaltals- 
laun hjúkrunarfræðinga 
16% hærri en meðaltals- 
laun sjúkraliða, en þau  
eru 32% hærri á Íslandi.
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Á  D A G S K R Á

Tíu félagar í Sjúkraliðafélagi Íslands hafa  
hlotið úthlutun íbúða á vegum Bjargs, 
byggingarfélags verkalýðshreyfingarinnar, 
og 40 félagsmenn til viðbótar eru virkir á 
biðlista Bjargs.

Hluti þessara tíu eru þegar fluttir inn en 
hinir fá nýjar íbúðir afhentar á næstu vikum og 
mánuðum.

 
Tekju- og eignamörk

Bjarg stendur fyrir húsnæðisöryggi og er án 
hagnaðarsjónarmiða. Í lögum um Almennar 
íbúðir eru skilgreind tekju-og eignamörk þeirra 
sem fá úthlutun. Þessi mörk breytast árlega en 
eru í dag eftirfarandi:

6.420.000 krónur á ári fyrir skatta, (eða 535.000 
krónur á mánuði), fyrir hvern einstakling.

8.988.000 krónur á ári fyrir skatta, (eða 749.000 
kr. á mánuði), fyrir hjón og sambúðarfólk.

1.605.000 krónur á ári fyrir skatta, (eða 
133.750 krónur á mánuði), fyrir hvert barn 
eða ungmenni upp að 20 ára aldri sem býr á 
heimilinu.

Heildareign heimilis má ekki vera hærri en 
6.930.000 krónur.

Úthlutunarreglur Bjargs gera ráð fyrir að 
greiðslubyrði leigu skuli að jafnaði ekki vera 
umfram 25%-30% af heildartekjum leigutaka 
að teknu tilliti til húsnæðisbóta, barnabóta og 
meðlags.

 

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
Steinunn Svanborg Gísladóttir,  
netfang: steinunn@dvalaras.is
Varamaður: Sigurður Guðmann Diðriksson, 
netfang: siggid@gmail.com

Umsjón:
Gunnar Örn Gunnarsson

Prentvinnsla og umbrot:
Prentun.is  -  Hafnarfirði

Samningar Sjúkraliðafélags Íslands við 
Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu voru 
lausir frá því í mars á síðasta ári, en erfiðlega 
gekk í viðræðunum sem fóru á endanum fram 
fyrir milligöngu ríkissáttasemjara. Nú hafa 
samningar náðst og þeir voru samþykktir í 
kosningu sem lauk 21. september.

Um 300 sjúkraliðar starfa á hjúkrunarheim-
ilum sem Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu 
annast kjarasamninga fyrir. Deilunni var vísað 
til ríkissáttasemjara í lok júní síðastliðinn.

„Það sem helst bar á milli eru byrjunarlaun 
sjúkraliða og svo erum við líka í samtali um 
ákvæði sem varðar yfirvinnu. Þá getum við 
ekki fallist á það að byrjunarlaun sjúkraliða 
verði lægri en byrjunarlaun félagsliða. Og þar 
stendur eiginlega hnífurinn í kúnni,“ sagði 
Sandra B. Franks, formaður Sjúkraliðafélags 
Íslands í viðtali við fréttastofu RÚV, og bætir 
því við að sjúkraliðar séu orðnir verulega 
óþreyjufullir eftir því að fá samninginn sinn 
og sínar kjarabætur.

Viðræður við hjúkrunarheimilin

Samningar voru  
lausir í eitt og hálft ár

Bjarg byggir íbúðir fyrir láglaunafólk

Tíu sjúkraliðar
fengið úthlutun

Aldursdreifing á biðlista eftir íbúðum Bjargs er eftirfarandi:
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Á DAGSKRÁ 2

- Tíu sjúkraliðar fengið úthlutun

- Samningar voru lausir í eitt og hálft ár

FORMANNSPISTILL 3

- Ný mönnunarstefna óskast!

FULLTRÚAÞINGIÐ 4-20

- Tímamótaáfangar á þremur sviðum

- Sögulegt starfsár

- Menntamál í sókn

- Fjölbreyttir orlofskostir

- Kjaraviðræður allt starfsárið

- Styrkveitingar vegna fræðslumála

- 110 ný starfsleyfi í fyrra

- Skýrslur nefnda félagsins

- Samstarf við BSRB og EPN

- Stjórnendur þrói nýjar starfsleiðir

- Sjúkraliðar hafi áhrif á stefnumótun

- Fagráðin söguleg kaflaskil

- Forgangsrétturinn tryggir lágmarksgæði

KJARAMÁL 21

- Launamunur sjúkraliða og  
 hjúkrunarfræðinga

- Ferðaávísun til sjúkraliða

MENNTAMÁL 22

- Sjúkraliðar vilja í háskólanám

KJARAMÁL 23

- Jafnlaunavottun Landspítala

HEILBRIGÐISKERFIÐ 24-25

- Sjúkraliði forstöðumaður á Jaðri

- Afskaplega ánægður með störf Ingu

RITGERÐIR SJÚKRALIÐANEMA 26-31

- Spítalasýkingar

STUTTFRÉTTIR   31

- Öryggi starfmanna og sjúklinga

AUGLÝSINGAR 32

- Útleiga orlofshúsa og íbúða

FORSÍÐUMYNDIN

- Samanburður á hlutfallslegum launamun 
sjúkraliða og hjúkrunarfræðinga í Noregi 
og á Íslandi.

Sandra. B. Franks formaður 
Sjúkraliðafélags Íslands skrifar.

Ný 
mönnunar-
stefna óskast!

Allir sem til þekkja vita að vöntun á sjúkraliðum innan heilbrigðisþjónustunnar veldur auknu 
álagi á þá sem eiga að njóta þjónustunnar og á þá sem þar starfa.

Ein af birtingarmyndum álagsins eru verri gæði þjónustunnar gagnvart sjúklingum/heimilis-
fólki. Þannig eru skýr tengsl á milli lélegra þjónustugæða á hjúkrunarheimilum og lágs hlutfalls 
fagmenntaðs hjúkrunarfólks. Í þeim hópi eru sjúkraliðar lykilstétt.

Ég tel því brýna nauðsyn á lágmarkskröfum um fagmönnun í heilbrigðisþjónustunni. Í dag er 
engin opinber stefna um faglega mönnun og einungis stuðst við óopinber viðmið frá Embætti land-
læknis. Þetta hefur verið gagnrýnt af Ríkisendurskoðun og nýliðið fulltrúaþing Sjúkraliðafélagsins 
tók undir þá gagnrýni.

Forgangsrétturinn tryggir gæði
Um leið eru brýnir hagsmunir bæði sjúkraliða og sjúklinga að tryggja eins og kostur er að einungis löggiltir 

heilbrigðisstarfsmenn sem hafa til þess starfsleyfi veiti viðeigandi hjúkrunarþjónustu. Það er ein mikilvæg-
asta trygging sjúklinga/heimilisfólks fyrir því að þjónustan sem þeim er veitt sé af viðunandi gæðum.

Með hliðsjón af þessu sendi fulltrúaþingið frá sér skorinorða ályktun um að lögbundinn forgangs-
réttur sjúkraliða til sérstakra starfa á sviði hjúkrunar og umönnunar verði virtur í hvívetna. Ályktunin 
hefur þegar vakið verðskuldaðan áhuga og athygli.

Aldraðir búi heima
Fjölgun aldraðra mun kalla á enn fleiri menntaða sjúkraliða. Samkvæmt mannfjöldaspá Hagstofu 

Íslands verða 20% Íslendinga 65 ára og eldri á árinu 2035 og yfir 25% árið 2055.
Háöldruðum fjölgar hraðast. Fjöldi þeirra hér á landi þrefaldaðist á síðustu þremur áratugum, og 

samkvæmt nýrri skýrslu mun hann tvöfaldast innan tveggja áratuga.
Lykilatriði er að meðhöndla sjúklinga/aldraða á réttu þjónustustigi á hverjum tíma til að tryggja 

vellíðan þeirra og koma í veg fyrir sóun á fjármunum í kerfinu. Í því sambandi er mikilvægt að 
seinka eins og kostur er þörf aldraðra fyrir hjúkrunarþjónustu inni á hjúkrunarheimilum.

Besta leiðin til þess er að efla markvisst þjónustu og stuðning við aldraða, og gera þeim kleift að 
búa heima eins lengi og þeir geta, og vilja. Þá leið hafa einmitt önnur Norðurlönd valið og verja til 
slíkrar þjónustu 8-15 sinnum hærra hlutfalli af landsframleiðslu en Íslendingar.

Brýnt að fjölga sjúkraliðum
Aukin heimahjúkrun og heimaþjónusta verða hins vegar ekki að veruleika nema sjúkraliðum 

fjölgi. Á þeim sviðum er þróunin alls ekki jákvæð.
Samkvæmt nýju félagatali Sjúkraliðafélags Íslands eru 2169 sjúkraliðar starfandi í faginu.
Á tíu ára tímabili hefur sjúkraliðum sem starfa við fagið fjölgað að meðaltali um aðeins 45 á ári.
Um 45% félagsmanna eru 55 ára og eldri. Það er því viðbúið að árlega verði starfslok hjá um 100 

sjúkraliðum næstu tíu árin sökum aldurs.
Til að viðhalda nýliðun sjúkraliðastéttarinnar, og koma til móts við vaxandi þörf kerfisins fyrir framlag 

hennar þarf því að róa öllum árum að því að fjölga sjúkraliðum umtalsvert frá því sem nú er. Það verður 
einungis gert með hnitmiðuðu átaki stjórnvalda þar sem betri laun og bætt starfsumhverfi verða lykilþættir.

Áskorun næstu ára
Stjórnvöld verða að skilja að mönnun hjúkrunar og umönnunar verður ein stærsta áskorun heil-

brigðiskerfisins á næstu árum. Við þurfum nýja, framsækna og framsýna mönnunarstefnu. Oft var 
þörf en nú er nauðsyn!

Aukin heimahjúkrun og heimaþjónusta verða  
ekki að veruleika nema sjúkraliðum fjölgi
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Fulltrúaþingið, sem ég ávarpa nú í annað 
sinn sem formaður, er haldið í skugga 
mestu heilbrigðiskreppu sem riðið hefur 
yfir heiminn í heila öld. Þingið átti upphaf-
lega að halda í maí, en var frestað vegna 
Covid-19, sagði Sandra B. Franks, formaður 
Sjúkraliðafélags Íslands, í setningarræðu á 
Fulltrúaþingi félagsins sem haldið var 10. 
september síðastliðinn. 

Í ræðu sinni sagði Sandra ennfremur:
Hér á landi er annarri bylgju farsóttar-

innar því miður ekki lokið. Margir sjúkraliðar 
eru í framlínu og flestir gegna viðkvæmum 
störfum. Í ljósi þessa er því fulltrúaþing 
Sjúkraliðafélagsins haldið sem fjarfundarþing 
í fyrsta sinn.

Þegar farsóttin stóð sem hæst munaði svo 
sannarlega um framlag sjúkraliða. Frammi-
staða ykkar, kæru félagar, vakti alls staðar 
aðdáun. Okkar ágæti menntamálaráðherra, 
Lilja Alfreðsdóttir, hitti naglann á höfuðið 
þegar hún sagði á Alþingi að í glímunni við 
Covid-19 hefðu sjúkraliðar verið ómissandi. 
Án sjúkraliða hefði árangurinn ekki orðið 
jafn frábær og raun bar vitni. Ég segi sem 
formaður ykkar: Þið eigið öll þakkir skildar 
fyrir frammistöðuna. Ég er virkilega stolt af 
ykkur. 

Viðburðaríkt starfsár 
Síðasta starfsár var sannarlega viðburða-

ríkt. Það skilaði sögulegum árangri. 
Á þremur sviðum náðum við tímamótaá-

föngum. - Þeir varða styttingu vinnuvikunnar, 
- fagmenntun á háskólastigi - og ný fagráð í 
stað gömlu hjúkrunarráðanna.

Hvað bein lífskjör varðar náðu sjúkraliðar 
góðum kjarasamningum í mars við mjög 
erfiðar aðstæður vegna Covid. Þeir samn-
ingar marka söguleg tímamót. 

Í þeim náðist marktæk stytting vinnu-
vikunnar. Og enn meiri stytting fyrir 
vaktavinnufólk. Sú áhersla skipti mestu máli 
fyrir sjúkraliða, þar sem um 90% stéttarinnar 
vinna á vöktum. 

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

Allflestir sjúkraliðar eru í 80 til 90% hluta-
starfi þar sem mjög erfitt er fyrir sjúkraliða að 

vinna til lengri tíma í fullu starfi á vöktum. 
Þess vegna voru það við, sjúkraliðar, sem 
höfðum forystu um styttingu vinnuvik-
unnar innan BSRB. Stytting vinnuvikunnar 
var í algjöru samræmi við kröfur sjúkra-
liða um heilsubetra og fjölskylduvænna 
vinnuumhverfi. 

Innleiðinging á styttingu vinnuvikunnar 
er kerfisbreyting sem kallar á samvinnu og 
samstöðu í okkar röðum. Trúnaðarmenn 
okkar á hverjum vinnustað verða lykilfólk í 
þeirri vinnu. Á næstu mánuðum verður það 

Setningarræða Söndru B. Franks á Fulltrúaþingi SLFÍ

Tímamótaáfangar 
á þremur sviðum

Frammistaða ykkar vakti 
alls staðar aðdáun

Sandra B. Franks, formaður Sjúkraliðafélags Íslands, flytur setningarræðu sína á fulltrúaþinginu 
10. september síðastliðinn.
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helsta verkefni stéttarfélagsins að standa þétt 
við bakið á þeim. 

Stytting vinnuvikunnar fyrir fólk í 
dagvinnu er nú í undirbúningi hjá stjórn-
endum og yfirstjórnum stofnana og verður 
kynnt fyrir starfsmönnum á allra næstu 
vikum. Hún á að vera komin til framkvæmda 
um næstu áramót.  

Nýtt fyrirkomulag fyrir fólk sem vinnur á 
vöktum þarf að vera komið í gang fyrir  1. maí 
á næsta ári. Samráð með trúnaðarmönnum 
og fulltrúum á vinnustöðum vegna þeirra 
breytinga er nú þegar í undirbúningi. 

Í kjarasamningunum náðust líka fram 
góðar launahækkanir. Þær verða að meðal-
tali um 24% á samningstímanum sem er 
góð niðurstaða í takt við lífskjarasamning-
ana. Mánaðarlegar launahækkanir verða 
um 90 þús krónur á samningstímanum, og 
í sumum tilvikum meiri. Sömuleiðis náðist 
fram mikilvægt heimildarákvæði sem tryggir 
í framtíðinni álagsgreiðslur við sérstakar 
aðstæður. Á það hefur þegar reynt vegna 
Covid-19. Í sumar fengu sjúkraliðar sem 
féllu undir ákvæðið kjarabót vegna framlags 
þeirra í Covid-fárinu. Það hefur varla farið 
framhjá nokkrum að búast megi við veru-
legum skakkaföllum í efnahagslífinu í kjölfar 
Covid-19. 

Þríþættar kjarabætur -  í gegnum styttingu 
vinnuvikunnar, góðar launahækkanir og 
sérstakar álagsgreiðslur - verða því sterk 
kjaraleg viðspyrna fyrir sjúkraliða í þeim 
þrengingum sem stjórnvöld telja handan við 
hornið. 

Hart barist fyrir fagmenntun á 
háskólastigi 

Við höfum árum saman barist hart fyrir 
fagmenntun á háskólastigi og ekki alltaf mætt 
skilningi. Á síðasta spretti kjarasamninganna 
í mars, þegar verkfall vofði yfir, settum við 
hnefann í borðið og kröfðust bókunar um að 
háskólanámi yrði komið á fót. 

Ég ætla ekki að þreyta ykkur á því að telja 
upp alla þá fundi og símtöl sem ég átti með 
ráðherrum í kjölfarið. Í stuttu máli, glufan 
sem við náðum í samingunum á síðustu 
metrunum, dugði til að sprengja fyrirstöðu 
kerfisins. 

Í dag höfum við haft fullan sigur! Í fyrsta 
sinn býðst nú sjúkraliðum fagnám á háskóla-
stigi. Það er því sannarlega ástæða til að 
gleðjast!

Fyrsta skrefið verður tekið strax á þessu ári 
með sérstöku undirbúningsnámi við Háskól-
ann á Akureyri. Næsta haust, árið 2021, hefst 
svo 60 eininga diplómanám fyrir sjúkraliða 
við Háskólann.

Um þessar mundir vinnur verkefna-
hópur hörðum höndum að því að ljúka gerð 
námskrár og ítarlegrar lýsingar á öllum 
námskeiðum sem verða í boði í diplóma-
náminu. Þeirri vinnu á að vera lokið fyrir 1. 
október. 

Í vinnuhópnum sit ég fyrir hönd Sjúkraliða-
félagsins ásamt Birnu okkar Ólafsdóttur. Við 
munum beita okkur fyrir því að námsleiðin 
við Háskólann á Akureyri feli í sér fjölbreyttar 
leiðir til sérhæfingar sjúkraliða, eins og á sviði 
öldrunar- og heimahjúkrunar, geð- og samfé-
lagshjúkrunar og í framtíðinni á fleiri sviðum. 

Ég tel líka að í framtíðinni eigi rannsóknir 
í nærhjúkrun sem miða að því að bæta gæði 
hjúkrunar að tengjast diplómanáminu. Þær 
eiga ekki síst að beinast að hlutverki sjúkra-
liða. Á því er full þörf eins og ég vík að síðar.

Mikill áhugi sjúkraliða
Félagið gerði nýlega könnun á áhuga 

félagsmanna á nýja diplómanáminu. Niður-
stöðurnar voru mjög afgerandi.

Alls svöruðu 643 könnuninni. Af þeim 
höfðu 82% áhuga á að fara í námið. Þorstinn 
í aukna menntun speglast í því að 66% vilja 
helst hefja námið strax á næsta ári. Langmestur 
áhugi er á öldrunarhjúkrun og heilsugæslu og 
heimahjúkrun, eða 42%. Um 22% hafa mestan 
áhuga á geð- og samfélagshjúkrun. 

Fyrir okkur sem nú erum að undirbúa 
námsleiðina er líka mjög gagnlegt að sjá að 
hátt hlutfall, eða 55%, telja eftirsóknarvert 
að eiga kost á nokkurra vikna undirbúnings-
námi, einkum til að efla sig í faglegri ensku og 
tölvufærni.

Merkilegasta niðurstaðan er þó líklega sú 
að um fjórðungur starfandi sjúkraliða hefur 
áhuga á að bæta við sig 60 eininga diplóma-
námi í faginu. Það er ótrúlega hátt hlutfall og 
sýnir að félagið er á hárréttri leið með mikilli 
áherslu sinni á háskólanám fyrir sjúkraliða.

Diplómanámið við Háskólann á Akureyri 
felur í sér að nú er í fyrsta sinn í boði samfelld 
námsleið fyrir sjúkraliða frá framhaldskóla-
stigi yfir á háskólastig. Þetta mun í senn skerpa 
faglega ásýnd stéttarinnar, efla færni sjúkra-
liða og gera þeim kleift að axla aukna ábyrgð í 
starfi og taka að sér aukin stjórnunarhlutverk.

Fagráð sögulegur áfangi
Stofnun fagráða með aðild sjúkraliða er 

þriðji sögulegi áfanginn sem sjúkraliðar fagna 
á árinu. Um leið verða gömlu hjúkrunarráðin 
lögð niður.

Lögum samkvæmt voru hjúkrunarráðin 
ráðgefandi þegar hjúkrunarstefnan var 
mótuð innan stofnana. 

Þrátt fyrir að sjúkraliðar séu sannar-
lega orðnir ómissandi hjúkrunarstétt fyrir 
löngu var stéttinni alla tíð meinuð þátttaka í 
ráðunum. Mér er minnisstætt að mitt fyrsta 
verk sem formaður var að skrifa rökstudda 
beiðni um aðild sjúkraliða að hjúkrunarráði 
Landspítala. Sú beiðni hlaut ekki afgreiðslu 
ráðsins. 

Við skulum orða hlutina umbúðalaust: 
Þetta var niðurlæging gagnvart okkur sem 
stétt. Þetta var eitt af því sem var notað til að 
halda sjúkraliðum niðri sem hjúkrunarstétt. 

Mér sveið það líka fyrir okkar hönd þegar 
hjúkrunarráð Landspítalans gerði ekki ráð 
fyrir aðild sjúkraliða að alþjóðlegri hjúkr-
unarviku í minningu þess að 200 ár voru liðin 
frá fæðingu Florence Nightingale. Sú niður-
staða endurspeglaði að hjúkrunarráðin voru 
algjörlega komin úr takti við tímann.

F U L L T R Ú A Þ I N G I Ð

Sjúkraliðar náðu góðum 
kjarasamningum í mars 

við mjög erfiðar aðstæður

Fulltrúaþingið var haldið í samræmi við reglur Covid-19.
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Sjúkraliðar sinna í dag nærhjúkrun. Það er 
einmitt sú tegund hjúkrunar sem Florence 
Nightingale var frumkvöðull að. Ég, sjúkra-
liðinn Sandra B. Franks, sinnti nærhjúkrun 
með sambærilegum hætti og hún. 

Florence Nigthingale er þannig fagleg 
ættmóðir sjúkraliða eins og margra annarra 
fagstétta á heilbrigðissviði.

Í mínum huga var þetta höfnun og 
táknrænt fyrir hversu úrelt hjúkrunarráðin 
voru orðin. Þessvegna fögnum við sjúkra-
liðar því innilega í dag að stefna okkar um 
ný fagráð allra heilbrigðisstétta er orðin að 
veruleika. 

Nýju fagráðin tryggja að sjúkraliðar munu 
í fyrsta sinn koma að mótun hjúkrunarstefnu 
jafnfætis öðrum hjúkrunarstéttum. Við 
þurfum að koma inn á þennan nýja vettvang 
með vel mótuð og jákvæð markmið. Fyrir 
fulltrúaþinginu liggur því ítarleg tillaga um 
hvernig Sjúkraliðafélagið ætti að standa að 
undirbúningi nýju fagráðanna.

Þjónandi forysta
Ég lít á mig sem þjónandi forystu. Enginn er 

fullkominn leiðtogi og til að ná rétta tóninum, 
finna réttu fjölina, þarf þjónandi forysta að 
hlusta. 

Ég hef í vaxandi mæli notað síðu félagsins á 
facebook til að miðla stöðu mála hratt og vel. 
Viðbrögð ykkar í gegnum hana hafa reynst 
mér mjög dýrmæt. 

• En get ég gert betur? 
• Á forystan að beita sér með öðrum hætti? 
• Þarf skrifstofa félagsins að taka sig á? 
Ég þarf ykkar viðhorf. 
Ég hef því ákveðið að leggja til að félagið 

ráðist í þjónustukönnun. Í henni verða félags-
menn spurðir hvernig þeim líkar þjónusta 
félagsins, störf formanns, skrifstofunnar, 
úrlausn erinda, og hvað megi betur fara. 

Ég hvet ykkur eindregið til að taka þátt 
þegar könnunin berst ykkur. Svör ykkar 
eru mikilvæg til að við getum bætt þjónustu 
félagsins. 

Forgangsréttur sjúkraliða
Ég vil að lokum ræða þrjú mál, sem brýnt er 

að við setjum í forgang. 
Hið fyrsta er forgangsréttur sjúkraliða til 

sérhæfðra starfa. Hann var skýrt orðaður 
í sérlögunum frá 1984 og undirstrikaður í 
reglugerð um menntun, réttindi og skyldur 
sjúkraliða frá árinu 2013. 

Ákvæðið segir skýrum orðum að stjórn-
endum heilbrigðisstofnana sé óheimilt 
að ráða aðra en sjúkraliða til sérhæfðra 
umönnunar- og hjúkrunarstarfa nema áður 
hafi verið auglýst eftir sjúkraliðum.

Þrátt fyrir þetta fæ ég sem formaður æ  fleiri 
ábendingar frá sjúkraliðum um að verið sé að 
ráða fólk í störf sem ekki hefur til þess viðeig-
andi menntun né reynslu. 

Við þessu verður félagið að sporna. Annars 
munum við aðeins sjá stjórnendur fara 
lengra inn á þessa braut - ekki síst á tímum 
niðurskurðar.

Hér er ekki einungis um hagsmunamál 
sjúkraliða að ræða. Lögverndun starfsheitis 
og forgangsréttur sjúkraliða voru líka leidd 
í lög til að tryggja skjólstæðingana, þannig 
að hjúkrun og umönnun verði aðeins veitt 
af starfsfólki sem hefur til þess hæfni í krafti 
menntunar og starfsreynslu. 

Forgangsrétturinn tryggir því sjúklingum 
að þjónustan sem þeir fá nái lágmarks-
gæðum. Hann er því grundvallarþáttur í 
öflugu heilbrigðiskerfi. 

Stjórnendur heilbrigðisstofnana eiga 
því alltaf - og undanbragðalaust - að fylgja 
ákvæðinu um forgangsréttinn. 

Félagið mun ekki líða það að aðrir en sjúkra-
liðar verði ráðnir í störf á þeirra starfssviði. 

Við verðum að tryggja að það verði aldrei 
gert nema búið sé að reyna til þrautar að fá 
í störfin fólk með menntun sjúkraliða. Á því 
hefur verið misbrestur. 

Í tillögu sem liggur fyrir þinginu lýsir 
Sjúkraliðafélagið því skýrt yfir að við munum 
slá skjaldborg um forgangsréttinn. Hann er 
undirstaða stéttarinnar, og verður varinn með 
kjafti og klóm.

Skýra stefnu um mönnun 
Í öðru lagi þarf félagið að marka skýra 

stefnu um mönnun heilbrigðiskerfisins. Þar 

ríkir því miður algert stefnuleysi af hálfu 
stjórnvalda. Engin lágmarksviðmið eru í 
lögum eða reglum af hálfu hins opinbera. 
Það eina sem er til eru viðmiðunarreglur frá 
Embætti landlæknis sem eru ekki bindandi. 

Þetta var gagnrýnt í úttekt Ríkisendur-
skoðunar fyrir nokkrum misserum. 

Þessar reglur um viðmið fela ekki heldur 
í sér neinar leiðbeiningar um hlutfall sjúkra-
liða. Ég gagnrýni það sérstaklega. 

Allar marktækar rannsóknir sýna að 
hlutfall fagmenntaðs starfsfólks skiptir 
sköpum um gæði þjónustunnar. Í úttektum 
frá Embætti landlæknis kemur til dæmis fram 
að á íslenskum hjúkrunarheimilum eru alveg 
skýr tengsl á milli skorts á fagfólki og lélegra 
gæða. 

Það er hins vegar sláandi að þeir sem sjá 
um úttektir og eftirlit með heilbrigðisstofn-
unum og hjúkrunarheimilum virðast ekki 
gera sér grein fyrir hversu miklu lykilhlut-
verki sjúkraliðar gegna á okkar tímum innan 
heilbrigðiskerfisins. Þannig er enga íslenska 
rannsókn að finna sem beinlínis skoðar fylgni 
á milli gæða þjónustu og hlutfalls sjúkraliða. 
Þetta gagnrýni ég líka harðlega.

Þetta skilningsleysi á mikilvægi sjúkraliða er 
furðulegt, ekki síst í ljósi skýrslu sem embætti 
landlæknis gerði við mótun mönnunarvið-
miða árið 2015 fyrir hjúkrunarheimili. Þar 
koma fram skýrar vísbendingar um að gæði 
þjónustunnar, mælt út frá áhrifum mönnunar 
á útkomu RAI-gæðavísa, ráðast ekki síður af 
fjölda sjúkraliða en annarra fagstétta. 

Ég segi því sem formaður Sjúkraliðafélags-
ins: Það er löngu tímabært að eftirlitsstofnanir 
skoði gæði og kostnað í hjúkrunarþjónustu í 
tengslum við hlutfall sjúkraliða af mönnun. 
Opinbera kerfið - Embætti landlæknis og 
Ríkisendurskoðun - þurfa að skoða hvað 
það kostar samfélagið í lífsgæðum og fjár-
munum ef stofnanir eru undirmannaðar af 
sjúkraliðum. 

F U L L T R Ú A Þ I N G I Ð

Þörfin fyrir fólk með  
okkar sérhæfingu  
mun stóraukast

Stjórnarmenn að störfum á fulltrúaþinginu.
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Í framtíðinni mun þörfin fyrir fólk með 
okkar sérhæfingu stóraukast. Heilbrigð-
iskerfið hér á landi hefur alltaf þróast með 
sama hætti og á öðrum Norðurlöndum. 
Þar, eins og hér á landi, heldur meðalævin 
áfram að lengjast og þörf fyrir hjúkrun 
og umönnun aldraðra vex að sama skapi. 
Meðal frændþjóðanna er því svarað með 
stóraukinni áherslu á heimahjúkrun og 
heimaþjónustu. 

Ástæðan er einföld: Það er langódýrasta 
leiðin og við viljum öll vera heima sem 
lengst. 

Á Norðurlöndum hafa fjárveitingar til 
þessara þátta stóraukist. Þær eru nú sem 
hlutfall af landsframleiðslu 8 - 15 sinnum 
hærri en hjá Íslendingum. Það sama mun 
gerast hér á landi. Þörfin fyrir sjúkraliða á 
Íslandi mun því aukast verulega á næstu 
árum og áratugum.

Mönnun hjúkrunar og umönnunar 
mun því verða eitt stærsta viðfangsefni 
heilbrigðiskerfisins á næstu árum. Við 
þurfum að hafa áhrif á hvernig mönnunar-
málin þróast. Í því liggja miklir hagsmunir 
stéttarinnar. 

Við þurfum því sem stétt að koma af 
myndugleika inn í umræðuna um mönnun 
helbrigðisgeirans í framtíðinni. Sjúkraliðar 
þurfa að taka jákvætt frumkvæði. 

Fyrsta skrefið að því er að undirbúa 
ítarlega stefnumörkun af hálfu félagsins. 
Tillaga um það kemur til afgreiðslu síðar á 
þessu þingi. 

Meiri ábyrgð, nýjar starfsleiðir, 
bætt kjör 

Þriðji þátturinn sem ég vil reifa er krafan 
um að aukin menntun stéttarinnar verði 
metin til meiri ábyrgðar, nýrra starfsleiða, 
og bættra kjara.

Fáar stéttir í heilbrigðiskerfinu hafa 
sýnt jafn mikinn metnað til að auka færni 
sína í starfi eins og við sjúkraliðar. Hátt á 
sjöunda hundrað sjúkraliða sækja árlega 
sérhæfð námskeið á vegum Framvegis  
okkar frábæru símenntunarstöðvar. Þetta 
er ótrúlega hátt hlutfall. Þessu til viðbótar 
hefur fjórðungur stéttarinnar lýst áhuga á 
háskólanámi í faginu eins og ég rakti fyrr.

Sagan sýnir hins vegar að aukin menntun 
sjúkraliða hefur ekki verið metin að 
verðleikum. 

Arnrún Halla Arnórsdóttir, aðjúnkt við 
Háskólann á Akureyri, fjallar um þetta 
í skýrslu sem kom út í febrúar 2019 um 
Fagnám á háskólastigi fyrir sjúkraliða. Þar 
kemur skýrt fram, að stjórnendur í heil-
brigðiskerfinu hafa ekki svarað aukinni 

menntun stéttarinnar með nýjum starfs-
lýsingum, nýjum starfsleiðum eða nýjum 
tækifærum til aukins starfsframa.

Fyrsta verk mitt sem fulltrúa félagsins 
í verkefnahóp um undirbúning diplóma-
námsins var því að óska eftir og fá samþykkt  
að fulltrúi frá atvinnulífinu, þeirra sem 
stjórna innan heilbrigðiskerfisins, kæmi inn 
í hópinn. Það gerði ég vegna þess að það er 
mjög mikilvægt fyrir okkur að stjórnendur 
í kerfinu geri sér grein fyrir því nýja atgervi 
sem verður til með háskólamenntuðum 
sjúkraliðum. 

Þeir verða að skilja að með þeim verður 
til ný auðlind innan kerfisins.

Sjúkraliðar eru nefnilega vannýtt auðlind. 
Eitt af svörunum við mönnunarvanda kerf-
isins er að veita sjúkraliðum aukna ábyrgð 
í starfi. Ég nefni til dæmis við lyfjagjafir 
og aukin stjórnunarstörf við teymavinnu. 
Þannig er hægt að frelsa kraftinn sem býr í 
sjúkraliðum og kerfið er ekki að nota.

Við eigum ekki að vera hrædd við að 
taka að okkur aukna ábyrgð. En kerfið 
þarf að veita okkur svigrúm til þess. Það 
er til lítils ef sjúkraliðar mennta sig með 
sérhæfðum námskeiðum hjá Framvegis 
og með háskólanámi ef stjórnendur í heil-
brigðiskerfinu svara því ekki með nýjum 
starfsleiðum, auknum starfsframa og 
umbun í samræmi við aukna menntun. 

Þetta verður einn af áhersluþáttum okkar 
á komandi misserum og árum. 

Stétt í mikilli sókn
Sjúkraliðar eru stétt í mikilli sókn. Á undan-

förnum árum höfum við eflst og birst sem 
lykilstétt í hjúkrun. 

Ég hika ekki heldur við að segja að í 
dag erum við eitt öflugasta stéttarfélagið í 
heilbrigðisgeiranum. 

Við eigum sannarlega glæsta baráttusögu. 
Í gegnum hana höfum við þurft að berjast 
fyrir öllu og aldrei fengið neitt ókeypis. Þegar 
betur gengur skulum við ekki gleyma þeim 
sem lögðu grunn að okkar kraftmikla stéttar-
félagi í dag. Ég nefni þar einkum forvera 
minn Kristínu Á. Guðmundsdóttur, sem 
leiddi okkar félag í 30 ár. 

Mitt annað starfsár sem formaður ykkar 
var annasamt og krefjandi. Mínir fyrstu kjara-
samningar voru eldskírn. En vinnan var ekki 
til einskis. Við náðum góðum samningum 
sem þið samþykktuð með góðum meirihluta. 
Við náðum líka sögulegum áföngum í 
réttindabaráttu sjúkraliða: 

• Það eru tímamót að hafa náð fram í fyrsta 
skipti í sögunni styttingu vinnuvikunnar.

• Það eru tímamót að nú eigum við í fyrsta 
skipti kost á háskólanámi fyrir sjúkraliða. 

• Það eru tímamót að standa von bráðar 
í fyrsta sinn jafnfætis öðrum hjúkrunar-
stéttum í nýjum fagráðum.

Á þessu starfsári höfum við því skerpt 
faglega og stéttarlega ásýnd okkar. Sjúkraliðar 
eru í sókn! Ég veit að Florence Nightingale 
væri stolt af okkur í dag. 

Ég vil að lokum, kæru félagar, þakka ykkur 
dásamlegt samstarf á liðnu starfsári. Það 
verður hver manneskja betri af því að vinna 
með fólki eins og ykkur. Kærar þakkir.

F U L L T R Ú A Þ I N G I Ð

Sjúkraliðar eru  
vannýtt auðlind

Gunnar Örn Gunnarsson framkvæmdastjóri félagsins og Birna Ólafsdóttir skrifstofustjóri stýrðu 
fulltrúaþinginu.
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F U L L T R Ú A Þ I N G I Ð

Ársskýrsla SLFÍ árið 2019-2020

Sögulegt starfsár
Sjúkraliðafélagsins

„Síðasta starfsár var sannarlega 
viðburðaríkt. Covid-19 faraldurinn bar 
vitaskuld hæst og reyndi verulega á 
starfsþrek allra sjúkraliða. Margir voru 
í framlínunni, en aðrir stóðu vaktina í 
störfum sem ekki voru síður mikilvæg. 
Sjúkraliðastéttin stóð sig frábærlega. 
Covid faraldurinn hefur beint athyglinni 
að mikilvægi stéttar okkar sjúkraliða. Við 
erum burðarstétt, og án okkar hefði ekki 
tekist að ná svo góðum tökum á veirunni,“ 
skrifar Sanda B. Franks, formaður félags-
ins, í ársskýrslu sem lögð var fram á 
Fulltrúaþingi félagsins 10. september 
síðastliðinn.

Í skýrslunni segir formaðurinn 
ennfremur: „Það ýtti undir stolt mitt vegna 
stéttarinnar þegar nýverið voru umræður 
á Alþingi um sjúkraliða þar sem bæði 
ráðherrar og alþingismenn báru mikið 
lof á sjúkraliða fyrir vasklega framgöngu 
á hinum erfiðu tímum. Sjúkraliðar hafa 
gegnum árin þurft að berjast kröftuglega 
fyrir stöðu sinni og réttindum og tímabært 
að helstu valdamenn í stjórnkerfinu komi 
auga á mikilvægi stéttarinnar. Heilbrigð-
iskerfið gengur einfaldlega ekki upp án 
okkar.“

Sjúkraliðinn segir hér frá samantekt 
formannsins á starfsemi Sjúkraliðafélagsins 
á nýliðnu starfsári.

Öflug kjaramálanefnd
Á viðburðaríku ári báru erfiðar kjara-

samningsviðræður langhæst. Fyrir mig 
var lærdómsríkt að leiða samningana í 
fyrsta sinn sem formaður. Í þeirri orrahríð 
nutu sjúkraliðar þess hversu öflug og vel 
mönnuð kjaramálanefnd félagsins er. Hún 
kom mjög vel undirbúin að borðinu og 
reyndist mér sem formanni mikilvæg stoð 
í viðræðunum. Kjaraviðræðurnar stóðu 
nánast allt starfsárið. Það var ekki síst 
góðum undirbúningi og vel skilgreindum 
markmiðum að þakka að við mjög erfiðar 

aðstæður náðust tímamótasamningar. Enn 
er þó ólokið samningagerð við Samtök 
fyrirtækja í velferðarþjónustu (SFV) og 
einstaka stofnanir.

Aðeins ein kynning á kjarasamningum 

náðist með sjúkraliðum á Norðausturlandi 
áður en samkomubannið skall á vegna 
Covid-19. Fundurinn fór fram á Akur-
eyrir þar sem við Gunnar Örn Gunnarsson 
framkvæmdastjóri kynntum efni samning-
anna. Mikil aðsókn var á fundinn og hugur 
í félagsmönnum. Þrátt fyrir að ekki hafi 
tekist að kynna samningana annars staðar 
á fundum með sjúkraliðum fyrir atkvæða-
greiðsluna, vegna eðlilegs samkomubanns 
sem yfirvöld fyrirskipuðu, voru þeir eigi að 
síður samþykktir með góðum meirihluta 

Sandra B. Franks, formaður félagsins á vel sóttum trúnaðarmannaráðsfundi 14. október 2019.

„Heilbrigðiskerfið 
gengur einfaldlega  
ekki upp án okkar“
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sjúkraliða hjá ríki og sveitarfélögum. 
Samkomulag náðist við Reykjavíkurborg 
um svipað leyti og samkomubanni var 
aflétt og því var félaginu kleift að kynna 
þann samning fyrir félagsmönnum áður en 
atkvæðagreiðslan var haldin. Í kjölfar þess 
að létt var á þunga samkomubannsins hafa 
samningarnir nú verið kynntir á vel sóttum 
fundum á Austurlandi, Vesturlandi, 
Reykjanesi og Vestmannaeyjum. Frekari 
fundir í öðrum deildum eru á döfinni.

Sögulegur kjarasamningur
Ég læt nægja að stikla hér á fjórum kjarna-

atriðum í tímamótasamningum sem okkur 
tókst að ná við mjög erfiðar aðstæður.

• Í fyrsta lagi styttingu vinnuvikunnar 
með áherslu á vaktavinnufólk. Mestu 
áfangarnir náðust fyrir vaktavinnu-
fólk. Það skiptir mjög miklu fyrir 
sjúkraliða í ljósi þess að um 90% þeirra 
vinna á vöktum. Vinnuvikan mun fara 
úr 40 stundum niður í 36 stundir, og 
í sumum tilvikum niður í 32 stundir. 
Stytting vinnuvikunnar er tímamótaá-
fangi í ljósi þess mikla álags sem er í 
starfi sjúkraliða og þess hversu vakta-
vinna er krefjandi. Hún mun í senn 
bæta lífskjör með bættum launum 
og betri vinnutíma sem gerir fjöl-
skyldufólki kleift að samræma betur 
vinnutíma og fjölskyldulíf. Álag, bæði 
andlegt og líkamlegt, er mikið á sjúkra-
liða og stytting vinnuvikunnar mun 
skapa heilsuvænna vinnuumhverfi.

• Í öðru lagi náðum við fram góðum 
launahækkunum miðað við lífs-
kjarasamningana, eða um 24% 
meðaltalshækkun á samningstím-
anum. Í lok samningstímans munu því 
mánaðarlegar launahækkanir vegna 
hærri taxta verða um 90.000 krónur.

• Í þriðja lagi var samið um mikilvægt 
heimildarákvæði sem í framtíðinni 
tryggir álagsgreiðslur við sérstakar 
aðstæður, eins og Covid-19. Á það 
hefur þegar reynt. Í sumar fengu 
sjúkraliðar sem undir ákvæðið féllu 
kjarabót vegna þessa ákvæðis.

• Í fjórða lagi náðist á elleftu stundu 
síðustu samninganóttina fram skýr 
bókun um fagháskólanám fyrir sjúkra-
liða. Hér er um alger tímamót að ræða 
í menntasögu sjúkraliða sem stéttin á 
eftir að njóta um ókomna tíma í formi 
nýrra tækifæra, meiri ábyrgðar í starfi, 
aukins starfsframa og bættra kjara. Um 
leið styrkir háskólanámið verulega 
ásýnd og faglega stöðu stéttarinnar.

Óhætt er því að fullyrða að kjarasamn-
ingarnir á síðasta vetri fólu í sér sögulega 
tímamótaáfanga. Stytting vinnuvikunnar, 
betri vinnutími og fagháskólanám fyrir 
sjúkraliða marka sannkölluð þáttaskil í 
kjara- og réttindabaráttu sjúkraliða og 
það er verkefni stéttarinnar og Sjúkra-
liðafélagsins að vinna sem best úr þeim á 
komandi árum. Báðir þessir áfangar eru 
árangur áralangrar baráttu stéttarinnar og 

munu styrkja stoðir hennar verulega inn í 
framtíðina.

Fagmenntun á háskólastig
Mjög hörð barátta var háð af hálfu félags-

ins til að ná fram skýrum yfirlýsingum 
af hálfu ríkisvaldsins um að ráðist yrði 
í fagmenntun á háskólastigi. Mikið óþol 
hefur verið í okkar röðum eftir sérnámi 
fyrir sjúkraliða á háskólastigi í ljósi þess að 

F U L L T R Ú A Þ I N G I Ð

Svæðisdeildir Sjúkraliðafélagsins eru níu 
talsins með kjörnar stjórnir og deildarfor-
menn. Hlutverk hverrar svæðisdeildar felst 
einkum í því að vera tengiliður milli félags-
manna og félagsstjórnar ásamt að vinna að 
þeim viðfangsefnum sem deildunum er 
falið af fulltrúaþingi eða félagsstjórn. 

Deildarformenn eiga sæti í félagsstjórn, 
sem kemur saman til fundar að jafnaði 
þrisvar á ári. Stjórnin hefur æðsta vald í 
málefnum félagsins á milli fulltrúaþinga og 
kemur fram sem málsvari félagsins. Félags-
stjórn gætir sjóða og eigna félagsins, gefur 
út árlega skýrslu um starfsemi deilda, fylgist 
með rekstri og framgangi svæðisdeildanna 
og miðlar fréttum af starfi sínu. 

Í félagastjórn sátu: Sandra B. Franks, 
formaður, Kristín Ólafsdóttir, varafor-
maður. Jóna J. Sveinsdóttir, gjaldkeri, 
Jóhanna Traustadóttir, ritari, Þórhildur Una 
Stefánsdóttir, Reykjavíkurdeild, Inga Lilja 
Sigmarsdóttir, Vesturlandsdeild, Jóhanna 

Guðrún Þórðardóttir, Vestfjarðadeild, 
Guðrún Elín Björnsdóttir, Norðurlands- 
deild vestri, Hafdís Dögg Sveinbjarnar-
dóttir, Norðurlandsdeild eystri, Helga 
Sigríður Sveinsdóttir, Suðurlandsdeild, 
Helga Sveinsdóttir, Austurlandsdeild, 
Áslaug Steinunn Kjartansdóttir, Vestmanna- 
eyjadeild, Viktoría Magnúsdóttir, Suður- 
nesjadeild. Varamenn: Ólöf Jóna Friðriks-
dóttir og Jakobína Rut Daníelsdóttir. 

Framkvæmdastjórn annast framkvæmd 
á ákvarðanatökum fulltrúaþings og félags-
stjórnar auk þess að sjá um daglegan rekstur 
félagsins í umboði félagsstjórnar. Fundir 
framkvæmdastjórnar eru að jafnaði haldnir 
aðra hverja viku. 

Í framkvæmdastjórn sátu: Sandra B. 
Franks, formaður, Kristín Ólafsdóttir, vara-
formaður, Jóna J. Sveinsdóttir, gjaldkeri, 
Jóhanna Traustadóttir, ritari. Varamenn: 
Ólöf Jóna Friðriksdóttir, Jakobína Rut 
Daníelsdóttir.

Félagsstjórn níu 
deildarformanna

Starfandi félagsmenn á aldrinum 19 til 60+ eru 2.087. Sjúkraliðar sem lokið hafa sérnámi 
eru 140. Í apríl 2020 voru 56% félagsmanna skráðir í Reykjavíkurdeild og 44% eru í öðrum 
deildum félagsins.
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sérnámi við Fjölbrautaskólann í Ármúla var 
lokað fyrir þremur árum. Í viðræðum um 
nýjan kjarasamning var viðsemjendum gert 
ljóst að þeim yrði ekki lent án skýrra fyrir-
heita um fagháskólanám fyrir sjúkraliða. 
Kjaradeilan var í hnút á borðum ríkissátta-
semjara og verkfallsvopnið komið á loft 
eftir kröftugan baráttufund aðildarfélaga 
BSRB í Háskólabíói. Þegar verkfall var um 
það bil að bresta á, var upplýst að sjúkra-
liðar myndu ekki ganga frá samkomulagi 
um kjarasamning nema tryggt væri að 
fagháskólanám fyrir sjúkraliða myndi 
hefjast í allra nánustu framtíð. Áfanginn 
náðist við lok síðasta samningafundarins.

Í kjölfarið hefur félagið gengið mjög 
fast eftir því að að staðið verði við fyrir-
heit bókunarinnar sem allra fyrst. Forysta 
félagsins hefur átt fundi og símtöl við 
Lilju Alfreðsdóttur menntamálaráðherra, 
Svandísi Svavarsdóttur heilbrigðisráðherra 
og rektor Háskólans á Akureyri auk margra 
starfsmanna ráðuneytanna. Fjármálaráð-
herra sá sér ekki fært að eiga fund með 
sjúkraliðum um málið, en var send ítarleg 
skriflega útlistun á tillögum félagsins um 
fjármögnun námsins. Okkar félagsstjórn 
sendi jafnframt frá sér mjög skýra ályktun 
þar sem rökstutt var að aðgerðapakki ríkis-
stjórnarinnar nr. 3 vegna Covid-19 væri 
sérsniðinn til að hrinda náminu af stað.

Barátta félagsins bar þann árangur að 
á „social distance“ fundi, með Lilju D. 
Alfreðsdóttir í miðju Covid-19 fárinu, 
sagðist hún sem menntamálaráðherra 
ætla að beita sér fyrir málinu. Í kjölfarið 
lýsti hún afdráttarlausum stuðningi við 
diplómanám sjúkraliða á Alþingi og hét því 
að fjármagn yrði ekki fyrirstaða. Sjúkraliðar 
nutu sömuleiðis, eins og áður, mikils skiln-
ings og stuðnings Svandísar Svavarsdóttur, 
heilbrigðisráðherra. Skemmst er frá því að 
segja að skömmu síðar samþykkti ríkis-
stjórnin að fagnám fyrir sjúkraliða verði 
við Háskólann á Akureyri haustið 2021 og 
að fyrsta skrefið verði tekið með undirbún-
ingsnámi við skólann haustið 2020.

Þetta eru algjör tímamót í menntasögu 
stéttarinnar. Sjúkraliðar hafa þurft að 
berjast fyrir tilvist stéttarinnar, og alltaf 
gert sér grein fyrir að því meiri menntun 
sem þeir gætu tryggt henni, því sterkari 
yrði staða þeirra. Námið verður tveggja ára 
diplómanám við Háskólann á Akureyri, og 
kennt á grunni fjarnáms. 

Eins og kynnt hefur verið á Facebook-síðu 
Sjúkraliðafélagsins er þegar búið að setja 
upp verkefnahóp, sem ég sit í ásamt Birnu 
Ólafsdóttur, fyrir hönd Sjúkraliðafélags 

Íslands. Arnrún Arnórsdóttir, lektor og 
doktorsnemi, fer með verkefnastjórn 
hópsins en hún skrifaði einmitt skýrslu 
um skipulag og undirbúning námsins 
fyrir menntamálaráðuneytið. Fyrir okkur 
sjúkraliða er mikill fengur að slík kunnáttu-
kona um menntun sjúkraliða og Arnrún 
hefur reynst skuli leiða verkefnið. Að 
auki verða í verkefnahópnum tveir full-
trúar frá heilbrigðisvísindasviði Háskólans 
á Akureyri, þær Hafdís Skúladóttir 
lektor, og Áslaug Lind Guðmundsdóttir 
verkefnastjóri. Einn fulltrúi frá Verk-
menntaskólanum á Akureyri mun einnig 
sitja í hópnum sem ekki hefur enn verið 
tilnefndur. Okkur Birnu til halds og traust 

hefur Sjúkraliðafélagið skipað sérstakan 
bakhóp þrautreyndra sjúkraliða, þeim 
Jakobínu Rut Daníelsdóttur og Huldu 
Birnu Frímannsdóttur ásamt fulltrúum 
fræðslunefndar þeim Guðrúnu Lárusdóttir 
og Hafdísi Dögg Sveinbjarnardóttir. Saman 
munum við tryggja að námið þróist að 
óskum okkar sjúkraliða.

Í framhaldinu verður það eitt af 
áherslumálum mínum og stjórnar 
Sjúkraliða-félagsins að sjá til þess að sjúkra-
liðastarfið þróist í samræmi við aukið 
menntastig stéttarinnar. Samkvæmt reglu-
gerðinni frá 2013, sem Guðbjartur heitinn 
Hannesson, þáverandi heilbrigðisráðherra 
setti góðu heilli, er skýrt að sjúkraliðar bera 
ábyrgð í samræmi við menntun sína. Nú 
er fyrirséð að menntastig stéttarinnar mun 
aukast á næstu árum, og í samræmi við það 
hlýtur ábyrgð, og þar með möguleikar á 
starfsframa og bættum kjörum sjúkraliða 
að eflast. Í þessum efnum situr heilbrigð-
iskerfið eftir. Sagan sýnir að starfsleiðir 
sjúkraliða hafa ekki þróast í takt við 
síaukna menntun stéttarinnar. Félagið mun 
taka það upp sem forgangsmál á næstu 
misserum.

Nýr fræðslusjóður
Á starfsárinu náðist langþráð samkomu-

lag um framlag ríkissjóðs til fræðslumála 
sjúkraliða eftir áralangan ágreining við 
starfsmenn fjármálaráðuneytisins um 
útfærslu. Samkomulagið felur í sér stofnun 
nýs Fræðslusjóðs, en með tilkomu hans 
eiga stofnanir kost á frekari stuðningi 
við starfsþróun sjúkraliða til að takast á 

F U L L T R Ú A Þ I N G I Ð

Sandra B. Franks og Lilja D. Alfreðsdóttir.

Formlegt  
samstarf

BSRB er bandalag opinberra starfs-
manna á Íslandi. Samtökin eru skipuð 23 
stéttarfélögum starfsmanna í almanna-
þjónustu hjá ríki og sveitarfélögum. 
Bandalagið var stofnað 14. febrúar 1942 
og í dag eru aðildarfélög BSRB 23 talsins 
og er fjöldi félagsmanna rúmlega 22.000. 

Hlutverk BSRB er að fara með forystu í 
hagsmuna- og réttindabaráttu starfsmanna 
í almannaþjónustu hjá ríki, sveitarfélögum 
og á almennum vinnumarkaði gagnvart 
atvinnurekendum og stjórnvöldum 
og stuðla að bættu velferðarsamfélagi. 
Bandalagið fer með samningsrétt í sameig-
inlegum málum félaganna og þeim sem 
því er falið hverju sinni. 
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við ný og breytileg verkefni. Einnig til 
að auka möguleika stofnanna til að þróa 
starfsumhverfi sjúkraliða til samræmis við 
þær kröfur sem gerðar eru til starfsem-
innar. Þessa dagana er verið að fullvinna 
úthlutunarreglur sjóðsins. Jafnframt varð 
með samkomulaginu til nýr sjóður sem 
ákveðið var að sameina strax við eldri 
Starfsþróunarsjóð félagsins undir gamla 
nafninu. Í stjórn beggja sitja fulltrúar frá 
bæði Sjúkraliðafélaginu og fjármála- og 
efnahagsráðuneytinu. Fyrir er starfandi 
Starfsmenntasjóður sem er stýrt af full-
trúum félagsins. Sjúkraliðar eiga því kost 
á stuðningi til fræðslu- og símenntunar úr 
þessum þremur sjóðum félagsins.

Námsmatskerfi á mínum síðum
Símenntunarmiðstöðin Framvegis er 

meðal annars í eigu Sjúkraliðafélagsins. 
Félagsmenn eru jafnan mjög duglegir 
að nýta sér þau námskeið sem í boði eru 
enda er sí- og endurmenntun viðamikill 
þáttur í starfsþróun stéttarinnar. Ávinnsla 
námstunda er metin til launauka samkvæmt 
ákvæðum kjara- og stofnanasamninga og 
því mikilvægt að sjúkraliðar hafi greiðan 
aðgang að símenntun og nákvæmum 
upplýsingum um eigið námsmat. Nú standa 
vonir til að notkun á nýju námsmatskerfi 
geti hafist á næstunni, en á starfsárinu hefur 
það verið í smíðum á vegum AP Media. 
Félagsmenn munu þá geta farið á mínar 
síður og sótt allar upplýsingar um námsmat 
sem skráð hefur verið hjá félaginu.

Svandísarskýrslan
Mönnunarvandinn hefur verið eitt af 

vandamálum heilbrigðiskerfisins. Í dag 
skortir sjúkraliða, og sá skortur mun verða 
enn átakanlegri á næstu árum, þegar 
verkefni stéttarinn við hjúkrun og umönnun 
aldraðra munu halda áfram að vaxa. Þjóðin 
er að eldast, og allir gera sér ljóst, að það 
verður sjúkraliðastéttin sem fyrst og fremst 
mun sjá um hjúkrun aldraðra í framtíðinni. 
Við erum hin vaxandi hjúkrunarstétt, sem 
munum bera uppi heimahjúkrun, hjúkr-
unarheimili og sjá um alla nærhjúkrun á 
sjúkrahúsum landsins. Það var því ekki að 
ófyrirsynju að Páll Matthíasson, forstjóri 
Landspítalans kallaði okkur sjúkraliða, 
réttilega „burðargrein þjónustunnar“.

Eigi að fjölga sjúkraliðum til að svara 
þörfum framtíðarinnar á allra næstu 
árum þarf því að búa stéttinni miklu betra 
umhverfi til að laða að sem flesta, bæði 
sjúkraliða sem hafa kosið að finna sér 
annan vettvang og fleira ungt fólk.

F U L L T R Ú A Þ I N G I Ð

Kjaramálanefndin kom vel undirbúin að viðræðunum og hafði hún sett sér skýr 
markmið og kröfur. Engu að síður stóð nefndin í ströngu allt starfsárið. Samningaferlið 
var strangt enda flókið að ná fram samkomulagi um breytingar á vinnutíma og launum 
sem hægt væri að lifa mannsæmandi lífi á. Kjaramálanefndin vann í nánu samstarfi við 
viðræðunefndir BSRB og sótti fjölmargar upplýsandi samningseiningafundi bandalags-
ins á meðan viðræður stóðu yfir. 

Eftir erfiðan lokasprett kjaraviðræðna og maraþonsamningafund hjá ríkissáttasemjara 
náðist loks samkomulag um nýja tímamótasamninga við ríki og Samband íslenskra sveitar-
félaga þann 9. mars 2020. Stuttu síðar náðist samkomulag við Reykjavíkurborg. Enn er eftir 
að ná samkomulagi við Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu (SFV) og hefur deilunni verið 
vísað til ríkissáttasemjara. Þegar þetta er skrifað er unnið að kappi að því að ná samkomu-
lagi við viðsemjendur. 

Í samræmi við lög Sjúkraliðafélags Íslands er kjaramálanefndin skipuð átta félags-
mönnum. Formaður félagsins er sjálfkjörinn í nefndina og er hann jafnframt formaður 
hennar. Þá var Kári Kristjánsson hagfræðingur ráðinn tímabundið til starfa og vann hann 
ásamt Gunnari Erni Gunnarssyni framkvæmdastjóra með nefndinni. 

Í kjaramálanefnd eru Sandra B. Franks, Kristín Helga Stefánsdóttir, Gunnar Örn Gunnars-
son, Jakobína Rut Daníelsdóttir, Sóley Gróa Einarsdóttir, Þórunn M.J.H. Ólafsdóttir, Sjöfn 
Þórgrímsdóttir, Hulda Birna Frímannsdóttir, Kristín Ólafsdóttir, Jóna Jóhanna Sveinsdóttir.

Formaður kjörstjórnar skrifaði undir niðurstöðu kosninga um verkfallsboðun við ríkið 
þegar ekkert gekk í samningaviðræðum. Verkfallsboðun var samþykkt. Einnig skrifaði 
formaður undir niðurstöður atkvæðagreiðslna um samninga við ríkið, Samband íslenskra 
sveitarfélaga og Reykjavíkurborg. Samningarnir voru samþykktir þó að ekki hafi náðst 
að kynna þá fyrir félagsmönnum á fundum eins og venja hefur verið, vegna faraldurs af 
völdum kórónuveirunnar. 

Hlutverk kjörstjórnar er að hafa yfirumsjón með kjöri fulltrúa á fulltrúaþing og kanna 
kjörbréf þeirra. Einnig skal hún undirbúa og stjórna allsherjaratkvæðagreiðslu um verk-
fallsboðun, kjarasamninga, frestun eða lok verkfalls samkvæmt ákvörðun félagsstjórnar og 
kjaramálanefndar, kosningu formanns og annast og undirbúa aðrar atkvæðagreiðslur eða 
kosningar sem stjórn eða fulltrúaþing felur kjörstjórn sérstaklega. 

Kjörstjórn úrskurðar um úrslit í atkvæðagreiðslum og kosningum og um vafaatkvæði og 
önnur ágreiningsatriði sem upp koma í atkvæðagreiðslum sem hún annast. Kjörstjórn hefur 
ekki komið saman á árinu m.a. vegna Covid-19 og seinkunar á fulltrúaþingi af sömu ástæðu. 

Í kjörstjórn eru Hulda Birna Frímannsdóttir, formaður, Þórunn Kristín M. Arnardóttir, 
Ólafía Ingvarsdóttir, Ingibjörg Sveinsdóttir, Þórdís Hannesdóttir. Varamenn: Fríður 
Garðarsdóttir, Lára María Valgerðardóttir, María Finnbogadóttir.

Kjaraviðræður
allt starfsárið

Skýrsla kjörstjórnar
Kynning á kjarasamningum með sjúkraliðum á Akureyri.
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Það þarf að bæta vinnuumhverfi, kjör og 
tækifæri til menntunar, bæði símenntunar 
og skipulegrar framhaldsmenntunar. Um 
leið þarf að endurskoða viðfangsefni og 
starfslýsingar sjúkraliða inni á stofnunum 
til að fela þeim meiri ábyrgð, þar á meðal 
aukin stjórnunarstörf.

Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráð-
herra, skipaði í desember 2019 starfshóp til 
að fjalla um menntun og viðbótarmenntun 
sjúkraliða. Markmiðið var að finna leiðir 
til að fjölga útskrifuðum sjúkraliðum 
og auka menntun þeirra. Fulltrúi okkar 
í starfshópnum var Birna Ólafsdóttir, 
sem um árabil hefur unnið ötullega að 
menntamálum stéttarinnar. Hópurinn 
vann hratt og vel og skilaði í mars tíu 
tillögum í meðfylgjandi skýrslu: Tillögur 

um menntun og viðbótarmenntun sem 
leitt geta til fjölgunar útskrifaðra sjúkra-
liða. Hluti tillagnanna er þegar komin yfir 
ákvörðunarstig, en betur má ef duga skal. 
Sjúkraliðafélagið mun ganga fast eftir því 
á næsta ári að þeim verði öllum hrint í 
framkvæmd.

Átaksverkefni til að fjölga
sjúkraliðum

Átaksverkefni um að efla ímynd sjúkra-
liða er viðvarandi enda brýnt að vekja 
athygli á stöðu stéttarinnar og mikilvægi 
starfanna sem sjúkraliðar sinna. Jafnframt 
hefur áhersla verið á að laða ungt fólk inn 
í sjúkraliðanámið. Sérlega vel heppnuð 
örmyndbönd voru gerð um störf sjúkraliða 
við ólíkar aðstæður sem féllu í mjög góðan 

jarðveg, og einnig um nám sjúkraliðanema. 
Myndböndin voru birt á samfélagsmiðlum 
og í bíóhúsum.

Tilraunaverkefni til að fjölga sjúkraliðum 
var ýtt úr vör í samvinnu við Landspítala 
og fjölbrautaskólana í Breiðholti og við 
Ármúla. Boðið var upp á námsleið fyrir 
almenna starfsmenn Landspítala, sjúkra-
liðabrú, sem gerir þeim kleift að sinna 
námi samhliða starfi sínu við spítalann 
með undanþágu frá ákveðnum fjölda vakta 
á launum. Tólf starfsmenn notfærðu sér 
þessa námsleið og almenn ánægja er með 
framtakið.

Góð samvinna við BSRB
Á starfsárinu hef ég setið í stjórn BSRB 

og gegnt formennsku í velferðarnefnd 

Skrifstofa Sjúkraliðafélagsins er við Grensásveg 
16 í Reykjavík.

Ný starfsleyfi 110 í fyrra
Starfsleyfi fá sjúkraliðar sem lokið hafa sjúkraliðanámi frá 

viðurkenndri menntastofnun sem starfar á grundvelli aðal-
námskrár framhaldsskóla. Starfsleyfi fá einnig þeir sem lokið 
hafa sambærilegu prófi frá menntastofnun sem viðurkennd er af 
heilbrigðisyfirvöldum hér á landi og heilbrigðisyfirvöldum þess 
ríkis þar sem námið var stundað. 

Embætti Landlæknis gefur út starfsleyfi. Skrá yfir heilbrigð-
isstarfsmenn með gilt starfsleyfi hér á landi er nú aðgengileg á 
heimasíðu embættisins. 

Samkvæmt upplýsingum þess voru 110 starfsleyfi gefin út árið 
2019. Níu karlar fengu starfsleyfi á árinu og 101 kona. Af þeim voru 
86 með íslenskt ríkisfang en 24 með erlent ríkisfang. 

Vakin er athygli á því að þann 14. apríl 2020 var gerð breyting á 
reglugerð nr. 511/2013, um menntun, réttindi og skyldur sjúkraliða 
og skilyrði til að hljóta starfsleyfi, sem kveður á um að umsækjendur 
starfsleyfa verða að uppfylla kröfu um að hafa viðhaldið kunnáttu 
sinni frá því að námi lauk. það er því afar brýnt að brautskráðir 
sjúkraliðar sæki um starfsleyfi að námi loknu.

Kjarnastarfsemi 
á skrifstofu félagsins
Kjarnastarfsemi félagsins fer fram á skrifstofunni sem sinnir allri þjónustu við félags-

menn. Eðli málsins samkvæmt eru erindin margvísleg. Skrifstofan veitir félagsmönnum 
viðeigandi upplýsingar og ráðgjöf um réttindi þeirra og skyldur, laun og starfskjör, 
efnisatriði kjarasamninga og stofnanasamninga. Auk þess sinnir hún umsýslu sjóða og 
afgreiðslu umsókna um styrki svo sem úr orlofssjóði og fræðslusjóði, og veitir aðstoð 
vegna umsókna í Styrktarsjóð BSRB. Þá sinnir hún umsýslu og afgreiðslu á námsmati 
vegna sí- og endurmenntunar sjúkraliða. 

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

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

Starfsmenn á skrifstofu eru þau Sandra B. Franks, Gunnar Örn Gunnarsson, Birna 
Ólafsdóttir, Birna Ósk Björnsdóttir og Sigríður Ríkharðsdóttir og eru þau bundin trúnaði 
við félagsmenn sem til þeirra leita.
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bandalagsins. Formaður átti einnig sæti í 
viðræðunefndum bandalagsins varðandi 
þau kjarasamningsatriði sem voru á borði 
BSRB. Samninganefndir BSRB og kjara-
málanefnd Sjúkraliðafélagsins funduðu 
stíft með viðsemjendum hjá ríkissáttasemj-
ara til að ná ásættanlegum samningum, 
svo komast mætti hjá boðuðum verkfalls-
aðgerðum aðildarfélaganna. Samstarfið við 
BSRB var mjög gott, og sjúkraliðar höfðu 
mikinn styrk af því í erfiðum kjarasamn-
ingum. Sonju Ýr Þorbergsdóttur, formanni 
BSRB, tókst að mynda góða og öfluga liðs-
heild sem með samstilltu átaki skilaði þeim 
árangri sem lagt var upp með varðandi 
styttri vinnuviku og betri vinnutíma fyrir 
vaktavinnufólk. Sonja Ýr hefur reynst 
frábær í samstarfi við sjúkraliða og á heiður 
skilinn fyrir framlag sitt til styttingar 
vinnuvikunnar.

Fundir og miðlun upplýsinga
Framkvæmdastjórn félagsins hélt alls 16 

starfsfundi á árinu. Hún stóð ennfremur 
fyrir vinnubúðum heila helgi þar sem 
farið var ítarlega yfir skipulag og starfsemi 
félagsins. Lög félagsins voru endurskoðuð 
og uppfærð. Sú vinna leiddi til þess að drög 
að lagabreytingum voru send laganefnd 
til umsagnar. Engar athugasemdir bárust. 
Tillaga að nýjum/uppfærðum lögum 
félagsins verður því kynnt fyrir full-
trúaþingi félagsins sem haldið verður í 
september og borin undir þingið.

Félagsstjórn hélt 2 fundi en vegna 
Covid-19 var vorfundinum aflýst. Hún 
sendi frá sér áskorun til ríkisstjórnarinnar 
um að nota aðgerðapakka nr. 3 vegna 
Covid-19 til að hrinda í framkvæmd 
fagmenntun á háskólastigi. Fundargerðir 
framkvæmda- og félagstjórnarfunda eru á 
heimasíðu félagsins.

Meðan á Covid-19 fárinu stóð var skrif-
stofan lokuð fyrir heimsóknir og erindum 
sinnt í gegnum fjarfundarbúnað, símtöl 
og tölvupósta. Starfsfólk skipti á milli sín 
viðveru á skrifstofu meðan aðrir unnu 
heima.

Erlend samvinna var minni en ella vegna 
Covid-19. Faraldurinn leiddi til þess að 
blásið var af þing Evrópusamtaka sjúkra-
liða, European Council of Practical Nurses 
(EPN), sem halda átti í Tromsö. Formaður 
Sjúkraliðafélagsins á sæti í stjórn EPN og á 
árinu sótti ég stjórnarfund í Helsinki ásamt 
framkvæmdastjóra.

Síða félagsins á Facebook er í stöðugri 
endurskoðun með uppfærslu, og nýtur 
æ meiri lestrar. Ánægjulegt er að sjá 

Á starfsárinu úthlutaði Styrktarsjóður 
BSRB til félagsmanna Sjúkraliðafélags-
ins samtals 105.1 mkr. vegna umsókna 
um sjúkradagpeninga, sálfræðiað-
stoðar, sjúkraþjálfunar, líkamsræktar, 
tannlæknakostnaðar, hjartaverndar, 
krabbameinsleitar, dvalar á heilsu-
stofnun og annarra þátta. 

Hlutverk sjóðsins er að greiða bætur 
til félagsmanna í slysa- og veikinda-
tilvikum eftir að veikindarétti lýkur 
hjá vinnuveitanda. Sjóðurinn styrktir 
einnig fyrirbyggjandi aðgerðir á 
sviði heilsueflingar og forvarnir gegn 
sjúkdómum. 

Stjórn sjóðsins er kosin á aðalfundi 
til tveggja ára í senn. Hana skipa 
fimm fulltrúar þeirra félaga sem að 
sjóðnum standa. Í stjórn Styrktarsjóðs 
eru Garðar Hilmarsson frá Sameyki, 
Ingunn Jóhannesdóttir frá Kili stéttar-
félagi starfsmanna í almannaþjónustu, 
Sandra B. Franks frá Sjúkraliðafélagi 
Íslands, Vala Hauksdóttir frá Starfs-
mannafélagi Garðabæjar, Þórveig 
Þormóðsdóttir frá Félagi starfsmanna 
stjórnarráðsins. Varamenn: Ásbjörn 
Sigurðsson frá Félagi opinberra starfs-
manna á Suðurlandi, Karl Rúnar Þórsson 
frá Starfsmannafélagi Hafnarfjarðar.

The European Council of Practical Nurses (EPN) eru Evrópusamtök sjúkraliða 
sem vinna að því að efla sameiginlega hagsmuni á starfssviði sjúkraliða í Evrópu 
og er markmið þess m.a. að vinna að sameiginlegum hagsmunum sjúkraliða í 
aðildarlöndunum, móta sjálfsmynd þeirra, sem og annarra faghópa sem sinna 
hjúkrun og umönnun, auk þess að upplýsa félaga um stöðu sjúkraliða í hverju 
landi fyrir sig.

Þing samtakanna hafa að jafnaði verið haldin annað hvert ár. Þingið sem halda 
átti í Tromsö nú í júní var fellt niður vegna Covid-19. Á síðasta starfsári var 
vorfundurinn haldinn í Ósló og í Helsinki um haustið. Á fundum er rætt um starfs-
umhverfi sjúkraliða, menntun þeirra, ráðningar og vinnutíma. Mismunandi er búið 
að þessum þáttum eftir löndum og eins eru áherslur stjórnvalda í heilbrigðismálum 
misjafnar. 

Ríflega 105 milljónir 
úr Styrktarsjóði BSRB

Evrópusamtök sjúkraliða

STYRKTARSJÓÐUR BSRB: Á starfsárinu úthlutaði Styrktarsjóður BSRB félagsmönnum Sjúkra-
liðafélagsins samtals 105.1 mkr. í heilsuverndarstyrki og dagpeningagreiðslur. Athygli vekur að 
rúmlega 43.1 mkr. voru veittar vegna sjúkradagpeninga, um 13.3 mkr. vegna líkamsræktar og um 
13.1 mkr. vegna tannlæknakostnaðar. 

STYRKTARSJÓÐUR BSRB

Sjúkradagpeningar
Sjúkraþjálfun
Hjartavernd
Tannlæknakostnaður
Sálfræðiaðstoð
Líkamsrækt 
Dvöl á heilsustofnun
Aðrir styrkir

43.1 mkr.-
24.2 mkr.-

13.1 mkr.-

1.6 mkr.-

13.3 mkr.-
6.6 mkr.-

4.3 mkr.-

0.3 mkr.- 
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virkni félagsmanna við svörun á efni 
sem birt er á síðunni, og málefnalegar 
umræður og spurningar félagsmanna í 
athugasemdakerfinu.

Mönnunarvandi - ný 
heilbrigðisstefna

Alþingi samþykkti nýja heilbrigðis-
stefnu í sumarbyrjun 2019 þar sem meðal 
annars eru settar fram áherslur um Fólkið 
í forgrunni. Formaður Sjúkraliðafélagsins 
tók ásamt öðru forystufólki í heilbrigðis-
geiranum, þar á meðal landlækni, þátt í 
fundum þar sem rætt var um heilbrigðis-
stefnuna. Í máli mínu kom fram sú afstaða 
sjúkraliða að leggja beri mesta áherslu á að 
ráða bót á mönnunarvanda kerfisins, ekki 
síst með fjölgun á sjúkraliðum. Það yrði 
einungis gert með því að bæta starfsum-
hverfi með styttri vinnuviku, hækka laun, 
auka tækifæri til menntunar sjúkraliða og 
í kjölfarið að skapa starfsleiðir sem leiddu 
til meiri ábyrgðar sjúkraliða, möguleika 
á starfsframa, svo sem fleiri stjórnunar-
störfum, og umbunar í fullu samræmi við 
aukna menntun. Samhliða þyrfti heilbrigð-
isráðherra að ráðast í sérstakt átak til að 
fjölga sjúkraliðum.

Í kjölfar fundaherferðar heilbrigðis-
ráðherra voru skipaðir starfshópar um 
mönnunarvandann með áherslu á sjúkra-
liða, hjúkrunarfræðinga og sérfræðilækna. 
Úr starfshópi sjúkraliða spratt einmitt hin 
ágæta skýrsla sem lýst er hér að framan.

Ný fagráð - sigur sjúkraliða
Frá upphafi vega hefur sjúkraliðum 

verið meinað að eiga aðild að hjúkrun-
arráðum spítalanna. Krafa okkar um aðild 
á jafnræðisgrundvelli við aðrar hjúkrunar-
stéttir hefur verið partur af tilvistabaráttu 
stéttarinnar. Sjálfstraust hennar og stétt-
arvitund fer hins vegar sívaxandi með 
aukinni menntun og viðameiri verkefnum 
í heilbrigðisgeiranum. Um leið hefur 
vaxandi þungi komið í sjálfsagða kröfu 
okkar um að sjúkraliðar fái tækifæri til 
jafns við aðrar hjúkrunarstéttir til að móta 
hjúkrunarstefnu á sjúkrahúsum og öðrum 
heilbrigðisstofnunum.

Rökstuddum kröfum um aðild sjúkra-
liða að hjúkrunarráði Landspítalans var 
þó jafnan hafnað, síðast þegar ég varð 
formaður Sjúkraliðafélagsins árið 2018. 
Sú framkoma sýnir vel hvernig reynt var 
lengi vel að halda stéttinni á miklu þrengri 
bás en núverandi styrkur og mikilvægi 
sjúkraliða réttlætir. Við höfum svarað því 
með því að berjast fyrir að tekin verði upp 

fagráð með aðild allra fagstétta. Slík ráð 
eru í fullu samræmi við stjórnunarhætti á 
heilbrigðisstofnunum nútímans þar sem 
áhersla er lögð á teymisvinnu, teymis-
stjórnun og samvinnu fagstétta. Sjálf sendi 
ég velferðarnefnd Alþingis rökstutt álit 
félagsins þar sem mælt var með því að 
hjúkrunarráðin yrðu lögð niður og fagráð 
tekin upp á átta heilbrigðisstofnunum auk 
heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins.

Fyrir sjúkraliða er því mikið fagnaðar-
efni að Alþingi samþykkti í byrjun sumars 
ný lög, þar sem hjúkrunarráð sjúkrahús-
anna verða lögð niður og ný fagráð verða 
tekin upp. Við skipan í þau verður ekki 
gengið framhjá sjúkraliðum, enda eru 
þeir, svo vitnað sé til orða Páls Matthí-
assonar forstjóra Landspítalans á ráðstefnu 
fyrir nokkrum árum, „algjör burðarstétt í 
íslensku heilbrigðiskerfi.”

Aðild okkar að fagráðum felur í sér 
mikilvæg réttindi, en setur okkur um leið 
á herðar mikilvægar skyldur. Við þurfum 
sem hjúkrunarstétt með nýtt hlutverk við 
mótun hjúkrunarstefnu á Íslandi að sía úr 
reynslu okkar og þekkingu það besta og 
mikilvægasta sem verður okkar framlag 
gegnum nýju fagráðin, sem við sjálf höfum 
barist fyrir, til að bæta gæði hjúkrunar. 
Næsta stórverkefni Sjúkraliðafélagsins 
verður því að móta stefnu á þeim sviðum 
hjúkrunar og umönnunar þar sem liðsauki 
okkar er mikilvægastur.

Formaður og heiðursfélagi 
kvaddur

Á miðju sumri lést fyrrum formaður 
okkar, Margrét S. Einarsdóttir, 81 árs að 

Uppstillinga- 
nefnd

Eins og venja er gerði uppstill-
inganefnd tillögur um fulltrúa í stjórnir, 
nefndir, ráð og önnur störf og embætti 
sem fulltrúaþing kýs. Þá ber henni að afla 
staðfestingar viðkomandi einstaklings á 
að hann gefi kost á sér til starfsins.

Vinnan í ár var með hefðbundnu sniði. 
Send var út auglýsing og óskað eftir fram-
boðum til stjórnar og nefndarstarfa. 

Í uppstillinganefnd eru Jakobína Rut 
Daníelsdóttir, Ásdís Þorsteinsdóttir, 
Hafdís Dögg Sveinbjarnardóttir, Soffía 
Líndal, Ásdís María Jónsdóttir. Varamenn: 
Sigurlaug Björk J. Fjeldsted, Bjarney Olsen 
Richardsdóttir. 

Laganefnd
Laganefnd er skipuð þremur félags-

mönnum auk varamanns. Nefndin hefur 
það hlutverk að sjá um endurskoðun 
á lögum félagsins og aðlaga þau að 
breyttum viðhorfum á hverjum tíma. 
Einnig á nefndin að taka til skoðunar 
tillögur um breytingar á lögum sem 
félagsstjórn berst frá svæðisdeildum og 
einstaklingum.

Laganefnd fékk drög að uppfærðum 
lögum félagsins til umsagnar á árinu og 
gerði engar athugasemdir við þær. Tillaga 
að nýjum lögum félagsins verður því kynnt 
fyrir fulltrúaþingi félagsins sem haldið 
verður í september. 

Í laganefnd eru Freydís Anna Ingvars-
dóttir, Steinunn Svanborg Gísladóttir, 
Hermann Grétar Jónsson. Varamaður 
Sigurlaug Ingimundardóttir.

Félagskjörnir 
skoðunarmenn 

reikninga
Skoðunarmenn reikninga eru tveir 

og tveir varamenn. Hlutverk skoðunar-
manna er að fara yfir reikninga og 
staðfesta að þeir séu rétt unnir, eftir að 
endurskoðandi hefur skilað þeim af sér. 

Skoðunarmenn reikninga eru María 
Þórarinsdóttir, Ólafía Ingvarsdóttir. 
Varamenn Ásdís María Jónsdóttir, 
Guðlaug Þráinsdóttir.

Siðareglur sjúkraliða.
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aldri. Hún leiddi Sjúkraliðafélagið á mjög 
viðkvæmum tímum í sögu þess, þegar 
félagið var í lokabaráttu fyrir því að 
fagheitið „sjúkraliði” yrði löggilt. Hún 
sat einmitt í stjórn félagsins þegar þeim 
áfanga var náð árið 1984, og var formaður 
1983-86.

Margrét starfaði sem sjúkraliði á 
Landakotsspítala og er þeim sem með 
henni störfuðu eftirminnileg sökum 
manngæsku og stjórnvisku. Hún var 
einkar framsýn og lét menntamál sjúkra-
liða mjög til sín taka. Þannig stóð hún 
sem formaður árið 1985 fyrir ráðstefnu 
um menntun stéttarinnar sem segja má 
að hafi valdið straumhvörfum. Fyrir 
störf sín var Margrét gerð að heiðursfé-
laga Sjúkraliðafélagsins á afmælishátíð 
félagsins 2016. Þá var Margrétar minnst 
með virðulegum hætti á síðu félagsins í 
júlí síðastliðnum og fyrir hönd Sjúkra-
liðafélagsins skrifaði ég þakkarávarp í 
Morgunblaðið á útfarardegi hennar. Á 
þessum vettvangi vil ég aftur votta henni 
virðingu mína og þakka frábær störf í 
þágu stéttarinnar.

Öflug stéttarvitund
Sjúkraliðar eru fagstétt sem eru í 

öflugri framrás. Í áranna rás höfum 
við þurft að berjast hatrammri baráttu 
fyrir tilvist okkar sem stéttar, bættum 
kjörum, heilsuvænna vinnuumhverfi og 
auknum tækifærum til menntunar. Við 
höfum í dag náð þeim árangri að forystu-
menn í heilbrigðisgeiranum lýsa okkur 
sem „burðarstétt”, „framvörðum þjón-
ustunnar” og á Alþingi bera ráðherrar lof á 
framlag stéttarinnar í glímunni við Covid 
-19. Sjúkraliðar eru eftir áratuga baráttu 
að ná þeim áfanga að vera verðskuldað 
taldir ómissandi stétt í heilbrigðiskerfinu. 
Leyfum okkur að vera stolt af sjálfum 
okkur, stéttinni - og verkum okkar. Við 
skulum sjálf innræta okkur stolt yfir eigin 
framlagi og hlutverki í heilbrigðisþjón-
ustu samfélagsins.

Á starfsárinu sem þessi skýrsla lýsir 
náðust einkar mikilvægir og sögulegir 
áfangar á öllum ofangreindum sviðum. 
Sjúkraliðar eru viðurkennd burðarstétt 
í hjúkrun sem í framtíðinni mun bera 
uppi mikilvæga þætti heilbrigðiskerf-
isins. Ekkert af þessu hefði gerst nema 
vegna metnaðar stéttarinnar fyrir starfi 
sínu og gæðum þjónustunnar. Stéttarvit-
und, samheldni og samstaða hefur reynst 
okkur það afl sem ekkert fær sigrað. Fyrir 
það vil ég sem formaður ykkar þakka.

Skráðir trúnaðarmenn eru 137 og gegna þeir lykilhlutverki í starfsemi félagsins. 
Trúnaðarmaður er fulltrúi stéttarfélagsins á hverjum vinnustað og er tengiliður félags-
ins við sjúkraliða.

Trúnaðarmanni er ætlað að veita sjúkraliðum leiðsögn í ýmsum málum og tryggja 
upplýsingaflæði milli félagsmanna og félagsins og í ákveðnum tilvikum að vísa málum til 
starfsmanna á skrifstofu. 

Efnt var til tveggja trúnaðarmannaráðsfunda á starfsárinu. Á fyrri fundi var fjallað um 
undirbúning og áherslur fyrir komandi kjarasamninga. Á þeim síðari var rætt um erfiðar 
kjaraviðræður þar sem meðal annars var samþykkt ályktun og bent á þá ömurlegu staðreynd 
að þrátt fyrir fögur fyrirheit stjórnvalda um bætt vinnubrögð höfðu sjúkraliðar verið samn-
ingslausir í 11 mánuði. Trúnaðarmannaráðið krafðist þess að gengið yrði frá samningum strax, 
ásamt stytting vinnuvikunnar, án skerðingar á kjörum. Trúnaðarmannaráð fól stjórn félagsins 
að skipuleggja baráttu fyrir réttlátum kjörum með okkar sterkasta vopni, verkföllum. 

Siðanefnd er umsagnaraðili ef ástæða þykir til að víkja sjúkraliða úr félaginu vegna 
alvarlegra brota gegn hagsmunum félagsins eða félagsmanna. Nefndin fundaði ekkert á 
árinu þar sem engin mál bárust til nefndarinnar. 

Sjúkraliðum ber að leitast við að fylgja siðareglum og rækja starf sitt af alúð, samvisku-
semi og trúmennsku og í fullu samræmi við þau hjúkrunarmarkmið sem sett hafa verið. 

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

• Sjúkraliði gætir trúnaðar við skjólstæðinga og sýnir fyllstu þagmælsku um einkamál þeirra. 
• Sjúkraliði leitar samráðs við viðeigandi aðila telji hann að á rétt skjólstæðinga sé gengið. 

Hann stuðlar að því í samvinnu við aðrar stéttir að skjólstæðingur (eða aðstandendur 
hans) sé upplýstur um rétt sinn. 

• Sjúkraliða ber að viðhalda faglegri þekkingu sinni eins og kostur gefst. 
• Sjúkraliði leggur sitt af mörkum til bættrar heilsuverndar. 
• Sjúkraliði gætir virðingar stéttar sinnar innan starfs sem utan. 
• Sjúkraliði skal aldrei ræða með lítilsvirðingu um skjólstæðinga sína, samstarfsmenn 

eða vinnustað. 
• Sjúkraliði stuðlar að góðu samstarfi innan stéttar sinnar og tekur þátt í félagsstarfi sem 

vinnur að bættum hag hennar. 
• Sjúkraliði rækir samvinnu við samstarfsstéttir og gagnrýnir þær ekki í áheyrn skjólstæðinga. 

Í siðanefnd eru Sigrún Vallaðsdóttir, Hulda Ragnarsdóttir, Þorbjörg Einarsdóttir. 
Varamaður Árný Ósk Hauksdóttir

Lykilhlutverk trúnaðarmanna

Siðareglur sjúkraliða

Í kosningu sem boðað var til í kjölfar fundar trúnaðarmannaráðs samþykkti yfirgnæfandi 
meirihluti félagsmanna verkfallsboðun.

Já ég samþykki boðað verkfall
Nei ég samþykki ekki boðað verkfall 
Tek ekki afstöðu

4,77%
5,82%

89,41%
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29. fulltrúaþing Sjúkraliðafélags Íslands 
lýsir ánægju með að stjórnvöld hafa nú 
loksins orðið við kröfum sjúkraliða um að 
setja á stofn fagháskólanám fyrir sjúkra-
liða við Háskólann á Akureyri. Sjúkraliðar 
hafa lengi barist fyrir að stéttin eigi kost 
á samfelldri námsleið frá framhaldskóla-
stigi yfir á háskólastig. Diplómanám á 
háskólastigi svarar í senn þorsta sjúkra-
liða eftir meiri menntun, skerpir faglega 
ásýnd stéttarinnar og gerir sjúkraliðum 
kleift að takast á herðar ábyrgðarfyllri 
störf og gegna auknu stjórnunarhlutverki 
í heilbrigðisgeiranum. Þetta 60 eininga 
fagnám á háskólastigi skapar um leið 
nýtt aðdráttarafl fyrir ungt fólk gagnvart 
sjúkraliðastarfinu sem er að velja sér 
ævistarf.

Þetta segir í ályktun sem samþykkt var 
á Fulltrúaþingi SLFÍ 10. september síðast-
liðinn. Þar segir ennfremur:

Þingið lýsir ánægju með frumkvæði 
Háskólans á Akureyri og góðan stuðning 
bæði heilbrigðisráðherra og menntamála-
ráðherra við stofnun nýrrar námsleiðar. 
Sjúkraliðar binda vonir við að námið stuðli 
að fjölbreyttum leiðum til mismunandi 
sérhæfingar, eins og á sviði öldrunar- og 
heimahjúkrunar, geð- og samfélagshjúkr-
unar og í framtíðinni á fleiri sviðum. 

Þingið lýsir fullum stuðningi við störf nýs 

verkefnahóps sem undirbýr námið undir 
stjórn Arnrúnar Höllu Arnórsdóttir aðjúnkt 
við Háskólann á Akureyri. Mikilvægt er að 
verkefnahópurinn hraði störfum sínum 
svo sjúkraliðar fái sem fyrst yfirsýn yfir 
þá möguleika sem ný námsleið á háskóla-
stigi býður upp á. Þingið væntir þess að 
1. nóvember liggi fyrir bæði heildarsýn 
yfir tveggja ára fjarnám við Háskólann á 
Akureyri og ítarleg lýsing allra námskeiða 
sem sjúkraliðum munu standa til boða.

Sjúkraliðar eru fagstétt sem hafa 
sýnt mikinn metnað til að auka faglega 
getu í gegnum mjög mikla þátttöku í 

sérhæfðum námskeiðum Framvegis - 
miðstöð símenntunar, og á fyrri árum í 
gegnum sérnám við Fjölbraut í Ármúla. 
Sjúkraliðar eru vannýtt auðlind innan heil-
brigðisgeirans og ein leið til að vinna gegn 
mönnunarvanda kerfisins er að nýta betur 
getu þeirra og menntun. Fulltrúaþingið 
átelur harðlega að þrátt fyrir meira en ára-
tugagamlar leiðbeiningar frá vinnuhópi 
Embættis landlæknis um að heilbrigðis-
stofnanir samræmi starfslýsingar og nýjar 
starfsleiðir hærra menntunar- og færnistigi 
sjúkraliða hefur ekkert áorkast í þeim 
efnum.

Fulltrúaþing Sjúkraliðafélags Íslands 
skorar því á stjórnendur innan heilbrigðis-
kerfisins að þróa nýjar starfsleiðir, ný 
tækifæri til starfsframa og fela sjúkraliðum 
aukna ábyrgð og viðeigandi stjórnunarstörf 
í samræmi við nýja námsleið á háskóla-
stigi og síhækkandi menntastig sjúkraliða 
gegnum símenntun. Þingið felur forystu 
félagsins að taka upp viðræður við yfirvöld 
heilbrigðismála og stjórnendur  heilbrigðis-
kerfisins til að fylgja þessu fast eftir.

Fulltrúaþingið felur forystu 
Sjúkraliðafélagsins að ráðast í átak til að 
kynna sjúkraliðum nýja möguleika sem 
opnast með diplómanámi á háskólastigi 
jafnskjótt og námskrár og lýsing námskeiða 
liggja fyrir.

Jóna Jóhanna Sveinsdóttir fer yfir ársreikninga 
félagsins á fulltrúaþinginu.

Ályktanir Fulltrúaþings Sjúkraliðafélags Íslands

Skorar á stjórnendur að þróa nýjar starfs-
leiðir og fela sjúkraliðum aukna ábyrgð

Hafi áhrif á stefnumótun
29. fulltrúaþing Sjúkraliðafélags Íslands felur forystu 

félagsins að hefja markvissan undirbúning að stefnu félagsins 
um mönnun í heilbrigðisgeiranum. Tilgangurinn er að sjúkra-
liðar verði virkt og jákvætt afl í stefnumótun stjórnvalda á 
komandi árum.

Undirbúningurinn skal miða að því að félagið taki afstöðu til 
lykilþátta eins og opinberra mönnunarviðmiða, gæðaeftirlits 
með þjónustu stofnana, þjónustusamninga milli stofnana og 
ríkis, hlutverks heimaþjónustu og heimahjúkrunar með tilliti 
til öldrunar Íslendinga, æskilegs hlutfalls sjúkraliða í mannafla 
stofnana auk annarra mikilvægra þátta.

Við mótun stefnunnar skal m.a. hafa hliðsjón af þróun á 
Norðurlöndunum. Þar hefur hjúkrun og umönnun við aldraða í 
vaxandi mæli færst inn á heimilin og fjárframlög til heimaþjón-
ustu eru nú 8 -15 sinnum hærra en á Íslandi (hlutfall af vergri 
landsframleiðslu).

Við undirbúning stefnumótun skal m.a. afla eftirfarandi grunn-
gagna sem ekki liggja fyrir í opinberum gagnagrunnum:

• Í fyrsta lagi skal kortleggja núverandi stöðu sjúkraliða í heil-
brigðiskerfinu með því að afla ítarlegra upplýsinga frá öllum 
heilbrigðisstofnunum um fjölda starfandi sjúkraliða, fjölda 
stöðugilda og hversu mörg stöðugildi eru æskileg að mati 
stjórnenda.

• Í öðru lagi skal fela sérfræðingum í samvinnu við fagstofnanir 
að greina þörf samfélagsins fyrir sjúkraliða fram til ársins 2030 
með hliðsjón af spám um aldursþróun og öðrum lykilþáttum, 
s.s. auknu mikilvægi heimaþjónustu.

• Jafnframt skal forysta félagsins beita sér fyrir að stjórn-
völd, þ.á.m. heilbrigðisráðuneyti, Embætti landlæknis og 
Ríkisendurskoðun, geri úttektir á stöðu og mikilvægi sjúkra-
liða fyrir heilbrigðiskerfið, tengsla milli gæða þjónustunnar og 
fjölda sjúkraliða. 
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29. fulltrúaþing Sjúkraliðafélags 
Íslands fagnar samþykkt Alþingis á 
nýjum lögum sem mæla fyrir um stofnun 
nýrra fagráða við níu helstu heilbrigð-
isstofnanir landsins. Samhliða verða 
gömlu hjúkrunarráðin og læknaráðin 
lögð niður. Í þessu felst fullnaðarsigur 
fyrir sjónarmið sjúkraliða sem hafa 
barist fyrir breytingum af þessu tagi.

Þingið fagnar einnig skýrum yfirlýs-
ingum heilbrigðisráðherra á Alþingi um 
að fagráð „skuli myndað af þeim fag-
stéttum sem starfa innan viðkomandi 
stofnunar.“ Samkvæmt nýju lögunum 
er heilbrigðisráðherra lögð sú skylda á 
herðar að setja reglugerð um skipan og 
hlutverk ráðanna. Í yfirlýsingu ráðherrans 
felst því trygging fyrir því að sjúkraliðar 
muni eiga fulla aðild að nýju fagráðunum. 
Nýju lögin marka því kaflaskil í sögu stétt-
arinnar þar sem þau tryggja að í gegnum 
nýju fagráðin munu sjúkraliðar í fyrsta 
sinn koma að mótun hjúkrunarstefnu 
á jafnræðisgrundvelli gagnvart öðrum 
hjúkrunarstéttum. 

Fagráðin marka því söguleg kaflaskil í 
þróun stéttarinnar, skerpa faglega ásýnd 
hennar og undirstrika enn frekar það mik-
ilvæga hlutverk sem sjúkraliðar gegna 
nú sem burðarstétt í heilbrigðiskerfi 
landsmanna.

Fulltrúaþingið telur að fagráðin færi 
íslenska heilbrigðiskerfið nær nútíma-
kröfum um teymisvinnu, samvinnu 
fagstétta og þverfaglega, heildræna 
nálgun í vinnubrögðum innan heilbrigðis-
geirans. Þau miða meðal annars að því að 
sérhver fagstétt, þar á meðal sjúkraliðar, 
geti miðlað af reynslu sinni og menntun 
til að tryggja gæði og samfellu í þjónust-
unni. Fulltrúaþingið lýsir eindregnum 
vilja til samstarfs við heilbrigðisráðu-
neytið, stjórnendur heilbrigðistofnana og 
aðrar fagstéttir til að starf nýju ráðanna 
fari hnökralaust og með jákvæðum hætti 
af stað sem allra fyrst.

Sjúkraliðafélagið skorar jafnframt á heil-
brigðisráðherra að hraða gerð reglugerðar 
um skipan og fyrirkomulag fagráðanna 
svo unnt sé að koma þeim til starfa sem 
fyrst. Samtímis hvetur þingið stjórnendur 
heilbrigðisstofnana til að taka þegar til 
óspilltra mála við að undirbúa stofnun 
þeirra svo fagráðin megi virkja jafnskjótt 
og reglugerð heilbrigðisráðherra liggur 
fyrir.

Fulltrúaþingið felur forystu Sjúkraliða-
félagsins að undirbúa stofnun fagráða 
með þrennum hætti:

• Í fyrsta lagi með því að koma sjón-
armiðum félagsins um skipan og 
hlutverk fagráðanna á framfæri við 
heilbrigðisráðherra og forstjóra við-
eigandi heilbrigðisstofnana.

• Í öðru lagi að virkja trúnaðarmenn 
í samstarfi við forystu félagsins í 
að stuðla að því að ráðist verði í 
stofnun fagráðanna innan viðkom-
andi stofnana sem allra fyrst eftir að 
ráðherra hefur gefið út reglugerð um 
fagráðin.

• Í þriðja lagi að tryggja jákvæða og 
sterka innkomu sjúkraliða á nýjan 
vettvang og móta samræmda stefnu 
um þau málefni sem sjúkraliðar telja á 
grundvelli faglegrar reynslu að  bæti 
gæði hjúkrunarþjónustunnar.

Fulltrúar Sjúkraliðafélagsins að störfum á 
þingi félagsins.

Fagráðin marka söguleg  
kaflaskil hjá stéttinni

Forgangsrétturinn tryggir lágmarksgæði þjónustu
29. fulltrúaþing Sjúkraliðafélags Íslands felur formanni 

og forystu félagsins að taka upp baráttu fyrir því að við ráðn-
ingar í störf á heilbrigðisstofnunum virði stjórnendur að fullu 
lögbundinn forgangsrétt sjúkraliða til þeirra starfa sem lög 
og reglur kveða á um. Það er ekki óheft val forstöðumanna 
heilbrigðisstofnana hvort þeir ráði sjúkraliða eða ófaglærðan 
starfsmann í hjúkrunar- eða umönnunarstarf.

Í sérlögum um sjúkraliða frá 1984 sem veittu sjúkraliðum lög-
verndað starfsheiti var skýrt ákvæði um forgangsrétt þeirra til 
sérhæfðra starfa í samræmi við kröfur um menntun stéttarinnar. 
Forgangsrétturinn var undirstrikaður enn skýrar í reglugerð um 
menntun, réttindi og skyldur sjúkraliða sem sett var árið 2013 í 
krafti laga sem leystu eldri sérlögin af hólmi. Þar er með skýrum 
orðum lagt fyrir stjórnendur heilbrigðisstofnana að þeim sé 
„óheimilt að ráða aðra en sjúkraliða til sérhæfðra umönnunar- og 
hjúkrunarstarfa nema áður hafi verið auglýst eftir sjúkraliðum.“ 

Fulltrúaþingið krefst þess að þessum ákvæðum verði fylgt 
undanbragðalaust.

Hér er ekki einungis um hagsmunamál sjúkraliða að ræða 
heldur ekki síður sjúklinga og aðra njótendur þjónustunnar. Með 
ákvæðum um lögverndun starfsheitis og forgangsrétt sjúkraliða 
tryggja stjórnvöld skjólstæðingum að hjúkrun þeirra og umönnun 
sé einungis veitt af starfsfólki sem hefur til þess hæfni og getu 
byggða á menntun og starfsreynslu. Forgangsrétturinn er því um 
leið trygging fyrir lágmarksgæðum á þjónustu heilbrigðisstofnana 
gagnvart þjónustuþegum. Hann má óhikað kalla grundvallarþátt 
í að halda uppi öflugu heilbrigðiskerfi.

Fulltrúaþingið lýsir vonbrigðum með að vaxandi brögð eru að 
því að stjórnendur ráði í störf á verksviði sjúkraliða án þess að 
fylgja ofangreindum ákvæðum. Þingið mótmælir þeim vinnu-
brögðum harðlega og ítrekar að félagið mun ekki líða að gengið 
sé framhjá lögbundnum réttindum sjúkraliða.
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Úthlutaðir styrkir úr menntasjóðum til 
félagsmanna vegna sí- og endurmenntunar 
námu alls 40.670 mkr. Fjöldi styrkja úr 
Starfsþróunarsjóði voru 702 að upphæð 
20.297 mkr. og úr Starfsmenntasjóði 743 að 
upphæð 20.372 mkr.

Starfsmenntasjóður 
Nýjar úthlutunarreglur voru gerðar á 

starfsárinu og getur félagsmaður að hámarki 
fengið 100.000 kr. samtals í styrk á 24 mánaða 
tímabili úr sjóðnum. Þeir sem hafa verið 
félagsmenn í 6 mánuði eiga rétt á styrk. 
Félagsmaður þarf að vera í starfi bæði þegar 
hann sækir um styrk og notar hann. Rof 
á aðild má ekki vera lengri en 6 mánuðir, 
en réttindi falla niður 6 mánuðum eftir að 
síðasta greiðsla í sjóðinn berst. 

Eftirfarandi hámarksupphæðir gilda um 
styrkveitingar: 

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

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

Félagsmenn eru meðvitaðir um mikil-
vægi þess að viðhalda faglegri þekkingu 
sinni og hæfni. Á árinu sóttu 613 sjúkra-
liðar 28 námskeið hjá Framvegis– miðstöð 
símenntunar. Sjúkraliðar eru iðnir við að 
sækja námskeið sem veita hagnýta og fræði-
lega kunnáttu sem eykur gildi starfa þeirra. 

Í stjórn Starfsmenntasjóðs eru: Sandra 
Bryndísardóttir Franks, formaður, Birna 

Ólafsdóttir, Jóhanna Traustadóttir, Jóna 
Jóhanna Sveinsdóttir og Kristín Ólafsdóttir.

Starfsþróunarsjóður 
Nýjar úthlutunarreglur voru gerðar á 

starfsárinu og þarf félagsmaður að hafa verið 
félagi í Sjúkraliðafélagi Íslands samfellt í eitt 
ár til að eiga rétt á styrk vegna kostnaðar 
sem stofnað er til eftir að árs aðild er náð. 
Félagsmaður getur að hámarki fengið 200.000 
kr. samtals í styrk á 24 mánaða tímabili úr 
sjóðnum. 

Fræðslusjóður 
Fræðslusjóður var stofnaður til að vinna að 

fræðslumálum og er honum ætlað að styrkja 
fræðslu sjúkraliða og fyrirkomulag hennar 
og umhverfi. Sjóðurinn getur gert það m.a. í 
samvinnu við önnur stéttarfélög, sí-menntun-
armiðstöðvar og fræðslusetur. Sjóðurinn er 
fjármagnaður með framlagi atvinnurekenda 
sem nemur 0,25% af heildarlaunum frá 1. júní 
2016. Til viðbótar komu 7 mkr. sem tilteknar 
voru í bókun 8 í kjarasamningi aðila frá 2015. 

Stjórn Starfsþróunarsjóðs og Fræðslusjóðs 
er skipuð fjórum fulltrúum, tveimur frá 
Sjúkraliðafélagi Íslands og tveimur frá 
fjármála- og efnahags-ráðuneyti. Varamenn 
í stjórn eru tveir, einn frá hvorum aðila. Í 
stjórn Starfsþróunarsjóðs og Fræðslusjóðs 
eru Sandra B. Franks, formaður, Einar 
Mar Þórðarson, Jóna Jóhanna Sveinsdóttir, 
Stefanía Sigríður Bjarnadóttir. Varamenn: 
Aldís Magnúsdóttir, Kristín Ólafsdóttir. 

Sjúkraliðar á námskeiði.

Styrkveitingar vegna 
fræðslumála sjúkraliða

Námskeið á 
vegum Framvegis

Sjúkraliðafélag Íslands á 43,14% 
hlut í Framvegis og hafa sjúkraliðar 
sótt þangað námskeið frá upphafi 
starfsemi miðstöðvarinnar. Á árinu 
2019 sóttu 613 sjúkraliðar 28 námskeið 
hjá Framvegis og fengu metnar 
samtals 5296 námsstundir.

Tvisvar á ári er fagráð sjúkra-
liða hjá Framvegis kallað saman til 
að ráðgast um námsframboð fyrir 
sjúkraliða. Miðstöðin byggir framboð 
sjúkraliðanámskeiða á greiningu á 
fræðsluþörfum sem fer fram í gegnum 
vinnu með fagráðinu. Fagráðið skipa 
fulltrúar frá Sjúkraliðafélagi Íslands, 
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, 
auk sérfræðinga frá t.d. embætti Land-
læknis og Landspítala.

Vinnudeilu- og 
verkfallssjóður

Boðað var til verkfalla á árinu, 
en samningar náðust rétt áður en 
þau brustu á, þannig að ekki þurfti 
að greiða verkfallsbætur til félags-
manna úr sjóðnum. Sjóðurinn styrkti 
hins vegar undirbúningsaðgerðir 
vegna fyrirhugaðra verkfalla. 

Tilgangur sjóðsins er að aðstoða 
félagsmenn ef til vinnudeilu eða 
verkfalls kemur, eftir því sem 
ástæða þykir til, þó ekki til að standa 
undir venjulegum kostnaði af gerð 
kjarasamninga. 

Í vinnudeilu-og verkfallsjóði eru 
Guðrún Elín Björnsdóttir, Jóna 
Guðmunda Helgadóttir, Freydís 
Anna Ingvarsdóttir, Ragna Kolbrún 
Ragnarsdóttir. Varamenn Bergþóra 
Andrea Hilmarsdóttir, Svava Bjarna- 
dóttir. 

Minningarsjóður
Engar umsóknir né úthlutanir fóru 

fram á starfsárinu og var því ekkert 
fundað. 

Í nefndinni eru Elísabet Péturs-
dóttir, Kristín Ólafsdóttir, Ingibjörg 
Sveinsdóttir.
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Aðal umræðan innan fræðslunefndar á 
þessu starfsári snérist um framhaldsnám 
sjúkraliða á háskólastigi. Í byrjun síðasta 
árs var skilað inn vandaðri skýrslu til 
mennta- og menningarmálaráðuneyt-
isins. Skýrsluhöfundur er Arnrún Halla 
Arnórsdóttir, aðjúnkt á heilbrigðisvís-
indasviði við Háskólann á Akureyri. Í 
skýrslunni kemur fram að engar hindranir 
virðast vera á því að hefja námið haustið 
2020. 

Í febrúar 2019 var skipuð verkefnisstjórn 
um fagháskólanám á vegum mennta-og 
menningarmálaráðherra Lilju Alfreðsdóttur. 
Verkefnastjórninni er ætlað að fylgja eftir 
framgangi þeirra verkefna sem njóta styrkja 
þróunarsjóðs, meta stöðu þeirra og tryggja 
að þeim verði lokið með þeim árangri sem 
stefnt var að innan tilskilinna tímamarka. 
Greinagerðinni var skilað inn í desember 
2019. Greinagerðin var samkvæmt skip-
unarbréfi send til samstarfsráðs um 
fagháskólanám til frekari úrvinnslu. 

Í framhaldi var óskað eftir fundi með 
mennta- og menningarmálaráðherra til að 
fylgja eftir skýrslunni og greinargerðinni. 
Formaður félagsins ásamt formanni 
fræðslunefndar mættu til fundarins við 
ráðherra, sem tók vel í málið. Samt þokaðist 
það ekkert áfram. 

Starfshópur heilbrigðisráðherra
Heilbrigðisráðherra skipaði starfshóp 

í desember 2019 um menntun og við-
bótarmenntun sjúkraliða sem leitt gæti 
til fjölgunar útskrifaðra sjúkraliða. 
Starfshópurinn skilaði tillögum til ráðherra 
í byrjun mars 2020. Í tillögunum er sagt 
m.a. „Reglulega þarf að vera í boði fram-
haldsnám fyrir sjúkraliða sem gerir þeim 
kleift að takast á við aukna ábyrgð og sjálf-
stæði 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 skil-
greina starfssvið sjúkraliða í kjölfar slíks 
náms.“ Þegar starfshópurinn skilaði af sér til 
ráðherra var sérstaklega lögð á það áhersla 
að framhaldsnám sjúkraliða á fagháskóla-
stigi yrði að veruleika. 

Í nýafstöðnum kjarasamningum ríkisins 
við Sjúkraliðafélagið var samþykkt sérstök 
bókun um menntamál sjúkraliða, sem styður 
við áherslur starfshópsins. Markmiðið er 
að auka hvata ungs fólks til að mennta 

sig sem sjúkraliða, auka tækifæri sjúkra-
liða til starfsþróunar m.a. með markvissu 
framhaldsnámi, yfirfara og efla starfsvið 
stéttarinnar. 

Haldinn var fundur með ráðuneytisstjóra 
mennta- og menningarmálaráðuneytisins 
og skrifstofustjóra háskóla- og vísinda-
sviðs ráðuneytisins þar sem þeim var 
gerð grein fyrir stöðunni. Niðurstaða þess 
fundar var að skoða málið út frá nýgerðum 
kjarasamningi. 

Formaður félagsins átti fund með heil-
brigðisráðherra og einnig mennta- og 
menningarmálaráðherra til að ítreka 
áherslur félagsins varðandi framhalds-
námið. Félagsstjórn sendi frá sér ályktun 
þar sem skorað var á stjórnvöld að nota 
aðgerðarpakka 3 vegna Covid-19 til að 
hrinda af stað fyrstu áföngum háskóla-
náms í sjúkraliðun. Formaður félagsins 
sendi einnig fjármálaráðherra ítarlega skil-
greiningu á hugmyndum félagsins um 
fjármögnun námsins í gegnum aðgerðar-
pakka 3. Rætt var við þingmenn sem lögðu 
fram óundirbúnar fyrirspurnir til mennta- 
og menningarmálaráðherra á Alþingi. Í 

málflutningi þeirra var mikið lof borið á 
sjúkraliða fyrir framgöngu þeirra í Covid 
faraldrinum þar sem þeir hefðu hætt lífi 
sínu og sinna nánustu við hjúkrunarstörf. 
Ráðherra mennta- og menningarmála sagði 
störf sjúkraliða skipta gríðarlega miklu máli. 
Ráðherra tók af öll tvímæli um sinn vilja að 
koma á framhaldsnámi fyrir sjúkraliða á 
fagháskólastigi.

Verkefnahópur undir forystu Arnrúnar 
Árnadóttur skipuleggur nú námið sem hefst 
að fullu haustið 2021. Formaður félagsins 
Sandra B. Franks og Birna Ólafsdóttir 
formaður fræðslunefndar sitja í hópnum.

 
Kvartanir til fræðslunefndar

Í fræðslunefndinni hefur verið fjallað 
um kvörtun kennara í heilbrigðisgreinum 
í nokkrum skólum er útskrifa sjúkraliða. 
Kvörtunin beinist að því hvernig sjúkra-
liðanám fer fram í Fjarmenntaskólanum. 
Nemendur sem taka áfanga í þeim skóla 
tala um „fríar einingar“ þar sem nemendur 
þreyttu prófin saman og jafnvel aðrir en 
nemendur sjálfir væru að taka prófin. 
Nemendur þurfa ekki að auðkenna sig við 
próftöku. Einnig kom fram að skortur væri á 
eftirfylgni í vinnustaðanámi sjúkraliðanema. 
Bréf var sent til Menntamálastofnunar og 
óskað eftir úttekt á námi Fjarmenntaskólans. 
Í svarbréfi stofnunarinnar var bent á að telji 
Sjúkraliðafélagið að brestur sé á gæðum 
námsins sé rétt að óskum um athugun og 
úrbætur sé beint til mennta- og menningar-
málaráðuneytisins. Þetta mál er í ferli hjá 
Sjúkraliðafélaginu. 

Hjá Framvegis var mikil aðsókn að nám-
skeiðum fyrir sjúkraliða fram að Covid-19 
en ekki var auðvelt að halda úti kennslunni 
í faraldrinum. 

Engar skólaheimsóknir hafa farið fram á 
þessu vori vegna Covid-19. 

Sjúkraliðafélaginu barst kvörtun frá 
sjúkraliða sem hafði skráð sig í bakvarða-
sveit, en hafði ekki á sínum tíma aflað sér 
leyfisbréfs sem sjúkraliði. Sjúkraliðanum 
var hafnað um leyfisbréf frá Embætti land-
læknis á grundvelli nýrra reglugerðar 
nr. 401 frá 14. apríl 2020. Synjun Embætti 
landlæknis um leyfisbréf til handa sjúkralið-
anum er komið í kæruferli til lögfræðings. 

Í nefndinni eru Birna Ólafsdóttir, 
Hafdís Dögg Sveinbjarnardóttir, Guðrún 
Lárusdóttir. Varamaður: Þórdís R. 
Malmquist.

Sjúkraliði að störfum í Covid-fárinu.

Menntamál í sókn

Verkefnahópur skipu-
leggur nú námið
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Samkvæmt upplýsingum frá þeim tíu menntastofnunum sem bjóða upp á sjúkraliða- 
nám voru 89 nemendur brautskráðir af sjúkraliðabraut og 15 af sjúkraliðabrú eða alls  
104 sjúkraliðar. 

Eins og meðfylgjandi tafla sýnir voru flestir nemendur brautskráðir frá Fjölbrautaskólanum 
í Ármúla, sem útskrifaði 15 sjúkraliða af sjúkraliðabraut og 8 af sjúkraliðabrú, eða samtals 
23 sjúkraliða. Þá voru brautskráðir nemendur af sjúkraliðabraut við Fjölbrautaskólann í 
Breiðholti 16 og 5 af sjúkraliðabrú, eða alls 21 sjúkraliði.

Brautskráðu  
104 sjúkraliða

Á starfsárinu hafa verið gefin út 
fjögur tölublöð Sjúkraliðans, þar af 
eitt orlofsblað með upplýsingum um 
orlofskosti sjúkraliða. 

Blaðið er gefið út í 3.300 eintökum 
sem dreift er til félagsmanna, heilbrigð-
is-stofnana, ráðherra, alþingismanna, 
fjölbrautaskóla og annarra sem áhuga 
hafa á málefnum sjúkraliða og til 
þeirra sem félagið telur nauðsyn-
legt að halda upplýstum um málefni 
félagsins og félagsmanna. Í blaðinu 
er fjallað um þau atriði sem hæst bera 
hverju sinni, eins og kjaramál, lífeyr-
ismál, réttindi, dóma sem tengjast 
félagsmönnum og réttindum þeirra 
o.fl. sem er í brennidepli hverju sinni. 
Fastir þættir hafa verið í blaðinu 
undanfarin ár, má þar nefna ritgerðir 
sjúkraliða, stjórnandi ársins, for-
mannspistill og fjölmargt annað efni 
eftir sjúkraliða. Kynntar hafa verið 
stofnanir/vinnustaðir og fjölbreytileg 
störf sjúkraliða. Það sem telja má að 
hafi borið hæst á síðast ári er viðtal 
við heilbrigðisráðherra, greinar um 
mikilvægi fagháskólanáms, mikil-
vægi styttingar vinnuvikunnar og 
kynning á stjórnanda ársins, sem 
kom frá heimahjúkrun á Akureyri. 
Blaðið er prýtt fjölda ljósmynda frá 
atburðum á vegum félagsins. 

Í Orlofsblaðinu er fjallað um þá 
kosti sem í boði eru ár hvert. Það fer 
eingöngu til félagsmanna og gefið út í 
3000 eintökum. Blaðið er einnig gefið 
út rafrænt og er hægt að nálgast það á 
heimasíðu félagsins. Ritnefnd þakkar 
félagsmönnum fyrir góðar viðtökur 
á blaðinu og öllum sem hafa komið 
að útgáfu blaðsins fyrir ánægjulegt 
samstarf. 

Ritnefnd annast útgáfu og rit-
stýrir „Sjúkraliðanum“ ásamt ritstjóra 
blaðsins. Gunnar Örn Gunnarsson fram-
kvæmdastjóri heldur utan um efnistök 
og vinnslu blaðsins, en Sandra B Franks 
formaður félagsins er ábyrgðarmaður. 

Í ritnefnd eru Bára Hjaltadóttir, María 
Busk, Steinunn Svanborg Gísladóttir. 
Varamaður: Sigurður Guðmann 
Diðriksson.

Brautskráning frá Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Brautskráning frá Fjölbrautaskóla Vesturlands.

Brautskráning frá Fjölbraut í Breiðholti.

Brautskráning sjúkraliða frá Fjölbraut í Ármúla.

Tímaritið 
sjúkraliðinn
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Þegar þessari spurningu er svarað fer 
það eðli máls samkvæmt eftir því til hvaða 
þátta er horft þegar störf eru metin og 
einnig eftir verðmætamati viðsemjenda á 
störfum viðkomandi stétta. Álag í störfum 
þessara tveggja heilbrigðisstétta sem 
starfa þétt saman er margþætt og getur 
komið misjafnlega niður. 

Fullyrða má að laun beggja þessara 
stétta séu of lág. Ræður þar töluverðu að á 
íslenskum vinnumarkaði er enn gríðarlegur 
kynbundinn launamunur og þessi störf eru 
mestmegnis unnin af konum.  Í  áraraðir 
hefur þessum stéttum gengið illa að ráða sig 
í 100% stöðu, meðal annars vegna erfiðleika 
starfanna og að vinnuveitandinn hefur ekki 
boðið upp á fullt starf. 

Þegar tvær stéttir vinna svo náið saman er 
erfitt að fullyrða hvort ein stétt lyfti annarri 
upp launalega eða hvort hún haldi hinni 
niðri í ljósi þess að ákveðinn launamunur er 
áskilinn milli stéttanna á grundvelli mismun-
andi menntunar og mismunandi ábyrgðar. 

Sjúkraliðafélagið hefur haft það sem 
viðmið frá 2001 að réttlátur launamunur 
þessara stétta væru um 20% og var gerð um 
það sátt hjá ríkissáttasemjara þegar samn-
ingar náðust það ár. 

Launastefna á Íslandi hefur aldrei byggt á 
neinum viðurkenndum forsendum, heldur 
miklu frekar upphrópunum, höfrunga-
hlaupum og því miður verkföllum, þegar 
ljóst hefur verið að ákveðnum stéttum, oftast 
kvennastéttum, hefur ekki verið ætlað að lifa 
af launum sínum.  

Í Noregi  hefur fyrir áratugum síðan komist 
á það kjaraumhverfi að öllum starfsstéttum 
er gert kleift að lifa af launum sínum, einnig 

kvennastéttum og hefur kaupmáttur þar 
aukist jafnt og þétt þrátt fyrir mjög hóflegar 
launahækkanir. 

Sjúkraliðanum lá forvitni á að vita hver 
launamunurinn er á milli þessar tveggja 
samstarfsstétta í Noregi, samanborið við 
á Íslandi þ.s. nám beggja þessara stétta 
er sambærilegt og einnig störfin. Eins og 
sést á forsíðu blaðsins þá er ótrúlegur 
óútskýrður launamunur á milli sjúkraliða 

og hjúkrunarfræðinga á Íslandi. Í Noregi er 
launamunurinn eðlilegur og í takt við þau 
starfsmöt sem farið hafa fram hér á landi og 
byggja m.a. á rannsóknum, rökum og mati á 
menntun, ábyrgð og álagi, ekki á ófaglegum 
og handahófskenndum gerðadómum og 
samstarfsnefnda ákvörðunum. Eins og fram 
kemur á grafinu hér og forsíðu blaðsins þá 
eru hjúkrunarfræðingar í Noregi 16% hærri 
en sjúkraliðar, en 32% hærri á Íslandi. 

Launamunur milli hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða

Er launamunurinn réttmætur?

Ferðaávísun til sjúkraliða
Á orlofsvef Sjúkraliðafélags Íslands er nú hægt að kaupa ferðaávísun sem 

veitir félagsmönnum aðgang að sértilboðum á gistingu um allt land. Samið 
hefur verið við tugi gististaða um að bjóða okkur allra bestu kjörin.

Á heimasíðu félagsins getur þú skoðað tilboðin og valið þann gististað sem 
þér hentar. Þegar þú hefur fundið spennandi valkost smellir þú á „Kaupa“. 
Þegar þú gengur frá greiðslu fyrir ferðaávísunina drögum við tiltekna upphæð 
frá tilboðsverðinu.

Félagið niðurgreiðir ferðaávísunina um 20% af valinni upphæð að hámarki 
13.000 krónur á almanaksári. Við hverja niðurgreiðslu eru teknir punktar en þó 
aldrei fleiri en 4 miðað við hámarksnýtingu.

Þú getur fengið ávísunina endurgreidda hvenær sem er, en þá aðeins þá 
upphæð sem þú lagðir sjálfur út. Þá punkta sem þú notaðir við kaupin, færðu 
einnig til baka. Hægt er að nota ferðaávísunina á gististöðum um allt land.

Eins og þetta graf sýnir eru laun hjúkrunarfræðinga í Noregi 16% hærri en laun sjúkraliða, en 32% hærri 
á Íslandi.  

Hlutfallslegur launamunur tiltekinna  
heibrigðisstétta á Íslandi og í Noregi 2019

Heimildir: fjármála- og efnahagsráðuneytið og FriFagbevegelse gefið út af LO i Norge.

 
  
 

Í Noregi eru meðaltalslaun hjúkrunarfræðinga 16% hærri en  
meðaltalslaun sjúkraliða, en þau eru 32% hærri á Íslandi.  
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Sjúkraliðar hafa árum saman barist fyrir 
námsbraut á háskólastigi. Í erfiðum kjara-
samningum liðins vetrar var krafan um 
námið gerð að úrslitaatriði. Fullur sigur 
vannst að lokum. Ný námsbraut mun 
því hefjast við Háskólann á Akureyri. 
Undirbúningsnám byrjar strax í haust og 
á næsta ári hefst tveggja ára sjúkraliðanám 
sem lýkur með diplómagráðu.

Afgerandi könnun 
Fyrir skömmu sendi Sjúkraliðafélagið út 

spurningalista til félagsmanna til að kanna 
áhuga á dipómanáminu. Niðurstöðurnar 
voru birtar á árlegu fulltrúaþingi félagsins. 
Niðurstöðurnar eru mjög afgerandi:

Alls svöruðu 643 könnuninni. Af þeim 
höfðu 82,27% áhuga á að skrá sig í nýju náms-
brautina. Í dag eru alls um 2,200 sjúkraliðar 
starfandi í greininni. Merkasta niðurstaðan 
var því að næstum fjórðungur þeirra lýsti 
áhuga á að efla sig í starfi með 60 ECTS eininga 
diplómanámi.

Innan stéttarinnar er uppsöfnuð löngun 
eftir aukinni menntun. Í könnuninni birtist 
hún í að 65,79% svarenda vilja helst hefja 
námið strax á næsta ári. Sami vilji til mennta 
og framfara í starfi endurspeglast í því að ár 
hvert skrá sig á sjöunda hundrað sjúkraliða í 
sérhæfð námskeið hjá símenntunarstöðinni 
Framvegis.

Úr könnuninni má jafnframt lesa að hátt 
hlutfall sjúkraliða, eða 55,37%, telja eftir-
sóknarvert að eiga kost á nokkurra vikna 
undirbúningsnámi. Mestur áhugi var að efla 
sig í faglegri ensku og tölvufærni.

Samfélagssviðin heilla  
Í könnuninni var spurt á hvaða hjúkr-

unarsviðum sjúkraliðar vilja helst sérhæfa 
sig. Langmestur áhugi reyndist vera á öldr-
unarhjúkrun, heilsugæslu og heimahjúkrun. 
Alls vilja 41,84% mennta sig á þeim sviðum. 
Næstvinsælast er geð- og samfélagshjúkrun 
en 21,77% vilja búa sig enn frekar undir þess 
háttar hjúkrunarþjónustu. Áhugi á öðrum 
sviðum skoraði lægra. 

Af sjúkraliðum sem hafa áhuga á háskóla-
námi í greininni hafa 38,41% stúdentspróf. 
Næstum fjórðungur þeirra, eða 9,18%, hafa 
lokið háskólanámi í öðrum greinum. Þess 
má geta að í dag útskrifast sjúkraliðar með 

svipaðan fjölda framhaldsskólaeininga og þeir 
sem hafa almennt stúdentspróf. Á framhalds-
skólastiginu taka hins vegar sjúkraliðarnir 
sterkan grunnkjarna úr heilbrigðistengdum 
greinum. Þeir hafa að því leytinu betri undir-
búning fyrir sjúkraliðanám á háskólastigi 
en ætla má að almennt stúdentspróf veiti. 
Sjúkraliðafélagið stefnir að því að allir félags-
menn með starfsleyfi frá Embætti landlæknis 
séu gjaldgengir í námið.

Athyglisverðar niðurstöður birtust einnig í 
tengslum við starfsaldurs og áhuga á háskóla-
námi. Mestur áhugi reyndist meðal þeirra 
sem hafa unnið skemur en 5 ár í greininni. Úr 
þeim hópi koma  31,57% áhugasamra sjúkra-
liða. Ætla má að það séu yngstu aldursflokkar 
stéttarinnar.

Enn athyglisverðara er þó að jafnstórt 
hlutfall - 31,1% - kemur úr röðum þeirra sem 
hafa starfað sem sjúkraliðar í meira en 10 
ár. Næstum þriðjungur þeirra, 9,64%, hefur 
starfað í greininni í 20 ár eða lengur. Á þessu 
sést að áhuginn fyrir náminu er spannar 
töluvert aldursbil. 

Sjúkraliðar - vannýtt auðlind
Einbeittur vilji til að bæta færni í starfi með 

aukinni þekkingu einkennir stéttina. Hann 
birtist í því háa hlutfalli sjúkraliða sem ár hvert 
lýkur sérhæfðum námskeiðum hjá símenntun-
arstöðinni Framvegis. Önnur birtingarmynd er 
sú staðreynd að fjórðungur starfandi sjúkraliða 
er áhugasamur um háskólanám í greininni. 

Aukið menntastig sjúkraliða hefur hins vegar 
ekki verið metið að verðleikum. Stjórnendur 
í heilbrigðiskerfinu hafa ekki svarað því 
með nýjum starfsleiðum og aukinni ábyrgð. 
Þeir sem efast um það ættu að lesa skýrslu 
Arnrúnar Höllu Arnórsdóttur frá febrúar 2019 
um „Fagnám á háskólastigi fyrir sjúkraliða.“

Betri nýting á menntun og sérhæfingu 
sjúkraliða á ákveðnum sviðum er eitt af 
svörunum við mönnunarvandanum sem blasir 
við kerfinu. Stjórnendur verða að skilja að 
aukinni menntun stéttarinnar verður að svara 
með því að fela henni aukna ábyrgð og gefa 
sjúkraliðum tækifæri á auknum starfsframa. 
Þannig er hægt að frelsa kraftinn sem býr í 
sjúkraliðum og kerfið nýtir ekki í dag. 

M E N N T A M Á L

Sjúkraliðar vilja í 
háskólanám

HEFUR ÞÚ ÁHUGA Á AÐ SÆKJA NOKKRA 
VIKNA UNDIRBÚNINGSNÁMSKEIÐI 
FYRIR HÁSKÓLANÁMIÐ? 

Já (Y)
Nei (N)
Ekkert svar
Ekki sýnt

55.37%
17,73%

1,56%

25.35%

EF BOÐIÐ VERÐUR UPP Á EFTIRFARANDI 
NÁMLEIÐIR HVORA MYNDIR ÞÚ VELJA?

Öldrunar- og heilsugæslu/heimahjúkrun (A1)
Geð- og samfélagshjúkrun (A2)
Annað
Ekkert svar
Ekki sýnt

41,84%17,73%

1,56%

21,77%

17,11%

HEFUR ÞÚ ÁHUGA Á AÐ HEFJA TVEGGJA 
ÁRA DIPLÓMANÁM VIÐ HÁSKÓLANN  
Á AKUREYRI MEÐ VINNU? 

Já (Y)
Nei (N)

17.73%

82.27%
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Landspítalinn hefur fengið svokallaða 
jafnlaunavottun, að sögn í kjölfar ítarlegrar 
skoðunar af hálfu vottunarfyrirtækisins 
Versa vottun.

Í vottorðinu, sem er dagsett í lok janúar 
síðastliðinn og gildir í þrjú ár, segir að 
Landspítalinn „starfrækir jafnlaunakerfi sem 
uppfyllir kröfur ÍST 85:2012 Jafnlaunakerfi – 
Kröfur og leiðbeiningar. Umfang vottunar: Öll 
laun og öll kjör alls starfsfólks Landspítalans.“

Þetta vekur meðal annars athygli í ljósi 
þess að það kemur fram í samantekt nýlegs 
gerðardóms að það sé mikill munur á launum 
karlastétta og kvennastétta innan LSH þvert á 
það sem fullyrt er með þessari vottun. 

Fyrirliggjandi tölur í þeirra samantekt sýna 
einnig að meðaldagvinnulaun almennra 
hjúkrunarfræðinga í Fíh, sem voru árið 2015  
39% hærri en meðaldagvinnulaun sjúkraliða, 
eru enn 32% hærri á fyrri helmingi ársins 2020 
þrátt fyrir áhrif „lífskjarasamningsins“ enda 
bjuggu stjórnendur LSH til „Hekluverkefnið“ 
og nýttu sértækt til hækkunar launa 
hjúkrunarfræðinga. 

Eiga ekki að meta launamun
Gná Guðjónsdóttir, framkvæmdastjóri 

Versa vottun, segir í samtali við Sjúkraliðann, 
að mikill misskilningur virðist vera í gangi 
um hvað vottunarferlið feli í sér.

Hún vísar á leiðbeiningar Stjórnarráðsins 
um sértæk viðmið fyrir vottunaraðila jafn-
launastaðalsins ÍST 85, en þar segir í fimmtu 
málsgrein þriðju greinar um hlutverki vott-
unaraðila eins og Versa vottun:

„Hlutverk vottunaraðila er að taka út jafnlauna-
kerfi hjá fyrirtæki eða stofnun og veita skriflega 
yfirlýsingu um að jafnlaunakerfi viðkomandi fyr-
irtækis eða stofnunar og framkvæmd þess uppfylli 
kröfur staðalsins ÍST 85. Vottunaraðili skal geta 
metið ólíkar aðferðir sem fyrirtæki og stofnanir 
kjósa að nota við innleiðingu jafnlaunakerfa 
samkvæmt staðlinum ÍST 85. Hlutverk vottunar-
aðila er ekki að greina hvort um launamun er að 
ræða hjá viðkomandi fyrirtæki eða stofnun heldur 
eingöngu að meta hvort jafnlaunakerfið sem þau 
hafa sett sér uppfylli kröfur staðalsins, þar á meðal 
hvort þau hafi sett sér áætlun um aðgerðir til að 
draga úr launamun hjá stofnun sinni eða fyrirtæki 
hafi komið í ljós að hann sé til staðar.“

Samkvæmt þessu er eingöngu verið að 
votta að Landspítalinn hafi komið sér upp 
jafnlaunakerfi, en ekki að spítalinn hafi 

útrýmt þeim launamun sem gögn sem vísað 
er til hér að framan sýna að enn er til staðar.

Breskt starfsmatskerfi
Á heimasíðu Landspítalans segir eftir-

farandi um sérstakt starfsmat sem  þessi 
vottun virðist byggja á:

„Grunnkröfur starfa á Landspítala voru 
metnar út frá kerfi sem byggir á starfs-
matskerfi breska heilbrigðiskerfisins, 
NHS, sem hefur verið aðlagað íslenskum 
aðstæðum. Yfir 800 starfsmenn Landspítala 
tóku þátt í að meta sín störf á árinu 2019 og 
stjórnendur staðfestu síðan matið á hverju 
starfi. Starfsmatið nær til meira en 200 
starfsheita sem dreifast á 194 starfseiningar 
á Landspítala. Niðurstöður launaúttektar 
sem byggði á tölum október 2019 sýna í 
heildina óverulegan kynbundinn launamun 
á Landspítala.“

En engin áhrif á laun kvennastétta!
Gunnar Örn Gunnarsson, framkvæmda- 

stjóri Sjúkraliðafélags Íslands, segir að tugir 
sjúkraliða á Landspítalanum hafi lagt sig alla 
fram um að gera grein fyrir störfum sínum þar 
sem þetta var kynnt þannig að þetta gæti haft 
jákvæð áhrif á laun og launaþróun á spítal-
anum, eðlilega þar sem þetta starfsmat átti að 
nýtast sem leiðréttingartæki gangvart mögu-
legum kynbundnum launamun.

„En síðan þegar við fórum að spyrjast fyrir 
um starfsmatið og niðurstöður þess þá var því 
neitað að starfsmatið ætti að hafa áhrif á laun, 
sem er gjörsamlega óskiljanlegt og alls ekki í 
takt við það sem var kynnt í upphafi.“ 

Það gefur auga leið eins og fram kemur 
í greiningarvinnu gerðardóms að afrakstur 
„starfsmatsins“ á Landspítalanum hefur enn 
ekki verið nýttur og þar af leiðandi kemur þessi 
alvarlegi kynbundni launamunur fram.

K J A R A M Á L

Landspítali fær 
jafnlaunavottun!

Meðaldagvinnulaun og hlutfall karla í nokkrum stéttarfélögum háskólamenntaðra starfsmanna ríkisins 
sem gert hafa stofnanasamning við LSH frá árinu 2015 til fyrstu sex mánaða 2020.

Meðaldagvinnulaun nokkurra heilbrigðisstétta frá árinu 2015 til fyrstu sex mánaða yfirstandandi árs.

ÞRÓUN MEÐALDAGVINNULAUNA 2015 TIL 2020
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H E I L B R I G Ð I S K E R F I Ð

„Inga hefur staðið sig afskaplega vel sem 
forstöðumaður heimilisins, hún  er mjög 
hæfur einstaklingur, hafði mikla reynslu úr 
sínum fyrri störfum áður en hún kom inn 
á heimilið til okkar, og hefur reynst okkur 
mjög vel,“ segir Kristinn Jónasson bæjar-
stjóri Snæfellsbæjar.

„Inga er með mínum betri stjórnendum í 
sveitarfélaginu og hefur alveg staðið undir 
þeirri ábyrgð sem henni var falin á sínum tíma,“ 
bætir hann við. „Ég er afskaplega ánægður 
með hennar störf því það er vandmeðfarið að 
fara með rekstur á svona heimili sem er með 
fjölda manna í vinnu. Hjúkrunarheimilið er 
mjög vinsæll vinnustaður hjá okkur og mjög 
litlar starfsmannabreytingar, fólk er að vinna 
þarna í áratugi. Starfsfólkinu líkar mjög vel að 
vinna á heimilinu og það segir sína sögu um 
þann sem stjórnar slíkri stofnun.“

Aldrei fengið kvörtun
„Þegar þú ert að reka stofnun eins og hjúkr-

unarheimili skiptir miklu máli að það sé 
góður andi meðal starfsmanna, vistmanna og 
aðstandenda þeirra,“ segir Kristinn  sem hefur 
verið bæjarstjóri Snæfellsbæjar í 22 ár. „Ingu 
hefur tekist að halda afskaplega vel utan um 
alla þessa þrjá þætti. Á þeim tíma sem ég hef 
verið hérna hef ég aldrei fengið kvörtun, hvorki 
frá starfsfólki, aðstandendum né heimilisfólki 
yfir hennar störfum. Það segir ansi mikið því 
þegar þú stjórnar hjúkrunarheimili þá hljóta 
alltaf að koma upp einhver vandamál, en hún 
hefur alltaf verið vakin og sofin yfir heimilinu, 
alveg sama hvort það er á virkum dögum, á 
kvöldin eða um helgar.

Við sem gegnum opinberum störfum erum 
í þjónustu við fólk og það skiptir miklu máli 
að við förum eftir því í daglegum störfum. Það 
tekst ekki alltaf, en í þessu tilfelli hefur það 
tekist afskaplega vel.“

- Hvað geta sjúkraliðar lært af þessum árangri 
Ingu?

„Ég vil hvetja sjúkraliða sem aðra sem hafa 
áhuga á að verða stjórnendur á heimili eins og 
okkar að hika ekki við að leita sér menntunar 
og fara í það sem þeir telja að styrki sig til að 
stjórna slíkri stofnun,“ svarar Kristinn . „Þetta 
snýst allt um einstaklinginn – ef þú ert fær og 
ákveðin í því sem þú vilt gera þá nærðu þangað 
sem þú vilt, það er allt undir þér sjálfri/sjálfum 
komið. Þú átt ekki að vera hrædd/hræddur 
við að þú sért ekki nógu hæf/hæfur, ef þú 
hefur dug í þér til að gera hlutina, og löngun 
til þess, þá áttu að láta vaða og reyna á það.“

Naumt skammtað til rekstursins
- Síðustu misseri hafa mörg sveitarfélög kvartað 

undan því að framlag ríkisins dugi ekki til að reka 
hjúkrunarheimili og sum hafa sagt upp slíkum 
samningum. Hver er staðan hjá ykkur í Snæfellsbæ?

„Það er ekkert öðruvísi hjá okkur en öðrum 
sveitarfélögum að okkur hefur verið naumt 
skammtað til reksturs hjúkrunarheimilisins,“ 
svarar Kristinn . „Við höfum þurft að greiða 
með rekstrinum.. Það er hægt að fara hringinn 
í kringum landið og skoða rekstur hjúkr-
unarheimilanna og þá kemur í ljós að við erum 
þar á svipuðu róli og aðrir hvað það varðar.

Sveitarfélögin sem reka hjúkrunarheimili út 
um allt land eru í reynd verktakar ríkisins. Við 
erum að veita góða þjónustu sem fólki líkar 
mjög vel við. Þegar fólk er á sínum síðustu 
dögum erum við líka að veita líknandi meðferð 
sem getur tekið nokkra daga eða nokkrar 
vikur. Fyrir fólkið sem býr á svæðinu skiptir 
mjög miklu máli að fólk geti verið með sínum 
nánustu á þessum síðustu stundum. Þess 
vegna höfum við sem sveitarfélag lagt mikla 
áherslu á að láta þjónustuna ekki frá okkur 
heldur halda áfram að veita þessa mannlegu 
þjónustu í heimabyggð.

Ef við myndum afhenda heimilið til ríkisins, 
sem væri kannski réttasta skrefið, þá gætum við 
misst forræðið á þessum mannlega þætti sem 
við teljum skipta svo miklu máli fyrir samfé-
lagið. Þess vegna höfum við ekki enn þá viljað 
taka það skref sem mörg sveitarfélög voru að 
hugsa um í vor að segja upp samningnum við 
ríkið. Við vitum hvað við höfum en það er ekki 
alveg víst hvað við fáum. Við ætlum því að 
bíða og sjá hvað gerist hjá þeim sveitarfélögum 
sem hafa sagt upp slíkum samningum, hverju 
það muni breyta í þjónustuþættinum.“

Kristinn Jónasson, bæjarstjóri Snæfellsbæjar.

Kristinn Jónasson, bæjarstjóri Snæfellsbæjar

Afskaplega ánægður
með störf Ingu

Heimilislegur andi á Jaðri
Á dvalar- og hjúkrunarheimilinu Jaðar, sem er staðsett við 

Hjarðartún 3 í Ólafsvík, er lögð áhersla á góða hjúkrun, umönnun 
og að annast heimilisfólk í  notalegu og heimilislegu umhverfi sem 
þeir þekkja og treysta. 

Hugmyndafræði Jaðars byggist á að umhyggja fyrir einstak-
lingnum sé í fyrirrúmi og að sjálfræði hans sé virt í allri umönnun. 
Mikið er lagt uppúr heimilislegum anda, virðingu fyrir einkalífi 
heimilismanna og að þeir upplifi öryggistilfinningu. Unnið er útfrá 
heildrænni umönnun einstaklingsins sem miðar að því að viðhalda 

lífsgæðum, færni og vellíðan útfrá líkamlegri, andlegri og félagslegri 
getu. Viðfangsefnið eru athafnir daglegs lífs með þátttöku heimilis-
manna og aðstandenda þeirra, allt eftir óskum, getu og vilja hvers og 
eins og er markmiðið að auka og viðhalda sjálfsbjargargetu einstak-
lingsins, þannig að hann geti viðhaldið sjálfsmynd og sjálfsvirðingu 
þrátt fyrir hrakandi heilsufar og færnitap. Horft er á einstaklinginn, 
heilbrigði hans, umhverfi og hjúkrun sem órjúfanlega heild. Ættingjar 
eru alltaf velkomnir í heimsóknir. Markmiðið er að aðstandendum 
líði vel við komu hingað og geti látið fara vel um sig og sína. 
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„Ég hef byggt starf mitt hérna á samvinnu 
með starfsmönnum, heimilisfólki og 
aðstandendum,“ segir Inga Jóhanna Kristins-
dóttir sjúkraliði og forstöðumaður Dvalar- og 
hjúkrunarheimilisins Jaðars í Ólafsvík.

Sjúkraliðinn heimsótti Ingu á Jaðar til 
að fræðast um starf hennar sem forstöðu-
maður heimilisins, en hún hefur gegnt því frá 
árinu 2002. Tímaritið bað Ingu fyrst að segja 
lesendum aðeins frá ferli sínum áður en hún 
tók við sem forstöðumaður.

„Ég hóf fyrst störf í heilbrigðisþjónustunni 
á Landakoti. Það varð til þess að ég komst í 
nýstofnaðan Sjúkraliðaskóla Íslands og útskrif-
aðist þaðan sem sjúkraliði árið 1976. Næstu 
árin vann ég á Landspítalanum, fór seinna til 
Stykkishólms þar sem ég vann í apótekinu, en 
hélt svo aftur suður á Landspítala. Þar kynntist 
ég Ólsara og það varð til þess að við fluttum 
saman vestur í Ólafsvík árið 1981. Tveimur 
árum síðar fór ég að vinna á heilsugæslu-
stöðinni og var þar frá 1983 til 2002 eða í tæp 
tuttugu ár. 

Á þessum tíma var mjög erfitt að fá hjúkr-
unarfræðinga til Ólafsvíkur sem varð til þess 
að ég var um tíma sett í ýmis ábyrgðarmikil 
verkefni, tók til dæmis allar blóðprufur og 
allar röntgenmyndir. Ég var dugleg að fara 
á námskeið til að bæta menntun mína og 
þekkingu, en hafði einnig mjög góða lækna 
sem þjálfuðu mig til þessara verka. Á tímabili 
fór ég með skólahjúkrun, ungbarnaeftirlit, 
bólusetningar og mæðraskoðun, en allt undir 
eftirliti læknis sem fengu undanþágu frá land-
lækni til að ég mætti sinna þessum störfum. 
Ég lærði mjög mikið á þessum árum, og þurfti 
að gera margt sem er vandasamt, svo sem 
að sinna líknandi þjónustu í heimahúsum, 
en alltaf með lækni við hlið mér. Þetta var 
dýrmætur tími fyrir mig og mikill skóli sem ég 
bý alltaf að í núverandi starfi.“

Tuttugu heimilismenn
- Hvernig kom það til að þú tókst við starfi 

forstöðumanns á Jaðri?
„Þegar staðan var auglýst sótti ég um, fór í 

viðtal og fékk starfið,“ svarar Inga. „Áður hafði 

ég reyndar leyst af fyrrverandi forstöðumann 
heimilisins í einn vetur, en þá var hún í barns-
eignarleyfi, þannig að ég þekkti til heimilisins. 
Ég fór líka í nám við háskólann í Bifröst til að 
læra meira um mannauðsstjórnun og hvernig 
stjórnendur eiga að taka á erfiðum málum, og 
einnig á endurmenntunarnámskeið í stjórnun.

Hins vegar vissi ég ekki hvað þetta var í 
raun og veru stórt og mikið verkefni að taka 
við sem forstöðumaður þessarar stofnunar 
þegar ég kom hingað 2002. Heimilið var þá til 
húsa í byggingu sem var upphaflega hugsuð 
sem þjónustuíbúðir fyrir aldraðra, og þar 
voru 11 heimilismenn. Nýja hjúkrunarheim-
ilið var tekið í notkun árið 2011 og núna eru 20 
heimilismenn á Jaðri, flestir úr Snæfellsbæ, en 
einnig frá Grundarfirði. Við erum með þrettán 
hjúkrunarrými og fimm dvalarrými, en þar til 
viðbótar eitt þjónustuleigurými samkvæmt 
sérstökum samningi við Snæfellsbæ.“

- Rætt er um að stjórnunar- og rekstrar-
þættir verði hluti af framhaldsnámi sjúkraliða. 
Hvað finnst þér um það?

„Mér lýst mjög vel á það,“ svarar Inga. 
„Það er engin spurning að sjúkraliðar eiga að 
fara út í framhaldsnám sem gerir þá hæfari 
stjórnendur.“

Fjórtán stöðugildi
- Hversu margir starfsmenn eru á Jaðri?
„Heimilið hefur alls fjórtán stöðugildi að 

forstöðumanni meðtöldum, en við erum þar 
að auki með þrjá til fjóra starfsmenn í afleys-
ingum þegar vetrarfrí eru, veikindi og annað. 
Stöðugildi sjúkraliða eru tvö og hálft, en þeim 
störfum gegna þrír sjúkraliðar. Þá eru tveir 
starfsmenn í sjúkraliðanámi. Við höfum eitt 
stöðugildi hjúkrunarfræðings. Ég reyni að 
manna allar vaktir þannig að einn sjúkraliði 
eða sjúkraliðanemi sé alltaf á vakt.“

- Hvernig er læknisþjónustu háttað?
„Við erum með samning við Heilbrigðis-

stofnun Vesturlands (HVE) um að læknar 
komi hingað á heimilið einu sinni í viku og 
fari yfir það sem gera þarf. Við erum einnig í 
mjög góðu samstarfi við læknana ef eitthvað 
kemur uppá, megum alltaf hringja í þá og 
erum með bakvaktarkerfi.“

Byggi á samstöðu 
- Sem forstöðumaður sérð þú um allan rekstur 

og starfsmannahald heimilisins. Hvernig hefur 
það gengið?

„Þetta er orðinn nokkuð langur tíma og ef 
ég horfi til baka þá held ég að mér hafi gengið 
nokkuð vel að sinna þessu starfi,“ svarar 
Inga. „Ég hef byggt starf mitt hérna mikið á 
samvinnu með starfsmönnum, heimilisfólki 
og aðstandendum. Ég er mjög heppin með 
starfsfólk á Jaðri, það er duglegt og frábært að 
það eru að bætast við hjá okkur sjúkraliðar.

Það er ekki mikið um mannabreytingar 
hjá okkur. Auðvitað geta sumir dagar verið 
erfiðari en aðrir, en þá vinna allir saman sem 
ein heild að því að leysa málin. Það sem ég hef 
lagt mikla áherslu á í mínu starfi er að starfs-
fólkið finni traust og trúnað og að það geti 
alltaf leitað til mín, og þá förum við yfir málin 
í rólegheitum, enda er mjög góður starfsandi 
á heimilinu.“

- Er reksturinn ekki þungur?
„Jú, rekstur heimilisins hefur þyngst 

verulega á undanförnum árum og það 
hefur kostað peninga að bregðast við því,“ 
svarar Inga. 

Inga Jóhanna Kristinsdóttir sjúkraliði og forstöðu-
maður í Ólafsvík.

Sjúkraliði og forstöðumaður

Starfsfólkið finni
traust og trúnað

- segir Inga Jóhanna Kristinsdóttir á Jaðri
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Flestir þurfa einhvern tímann á ævinni 
á heilbrigðisaðstoð að halda og jafnvel 
að leggjast inn á sjúkrahús. Þegar fólk 
leggst inn á sjúkrahús væntir það í 
flestum tilvikum þess að það fái bót á 
sínu heilsufarslega meini og því verði 
hjúkrað til heilsu. Ýmsir fylgikvillar geta 
þó fylgt legu á sjúkrahúsi. Á sjúkrahúsum 
er mikið af veiku fólki, þar á meðal fólk 
með smitandi sjúkdóma, auk þess sem oft 
þarf að grípa til aðgerða eða inngripa af 
einhverju tagi. Þetta hefur í för með sér 
ákveðna sýkingaráhættu. 

Sýkingar sem koma í kjölfar sjúkrahús-
legu geta haft misalvarlegar afleiðingar í 
för með sér. En hvaða sýkingar eru þetta? 
Er hægt að koma í veg fyrir þær? Í þessari 
ritgerð verður meðal annars leitað svara 
við þessum spurningum. Þá verður einnig 
fjallað um smitleiðir, meðferð, tíðni sýkinga 
og hvaða afleiðingar þær geta haft. 

1. Spítalasýkingar 
Spítalasýkingar eru sýkingar sem fólk 

fær í kjölfar innlagnar og meðferðar á 
sjúkrahúsi. Til þess að sýkingin geti verið 
skilgreind sem spítalasýking verður við-
komandi að greinast með hana 48 klst. frá 
innlögn eða síðar og að hún hafi ekki verið 
til staðar eða á meðgöngutíma þegar við-
komandi var lagður inn. (Ásdís Elfarsdóttir, 
2016) 

Spítalasýkingum má einkum lauslega 
skipta niður í þrjá flokka. Það eru: smit-
sjúkdómar sem auðveldlega smitast á milli 
fólks, sýkingar sem koma í kjölfar ýmissa 
aðgerða og inngripa og svo sýkingar af 
völdum sýklalyfjaþolinna eða ónæmra 
baktería. (Embætti landlæknis, 2003) 

1.1 Hverjir fá spítalasýkingar?
Allir sem liggja inni á sjúkrahúsi geta 

fengið sýkingu í kjölfar legunnar (Ásdís 
Elfarsdóttir, 2016). Fólk getur þó verið mis-
útsett fyrir þeim, þ.e. mislíklegt til þess að 
fá sýkingu. Þeir sem almennt eru útsettari 
eru til að mynda sjúklingar með inniliggj-
andi leggi, svo sem æða- og/eða þvagleggi, 
þeir sem gangast undir skurðaðgerðir 
og aðrir sjúklingar þar sem húð er rofin 

af einhverjum ástæðum. (Embætti land-
læknis, 2003)

Ónæmisbældir eru einkum í aukinni 
hættu á að fá sýkingar og eru verr í stakk 
búnir til þess að takast á við þær. Þegar talað 
er um ónæmisbælda einstaklinga er átt við 
þá sem hafa bælt ónæmiskerfi. Þá virkar 
sérhæfða ónæmiskerfið ekki sem skildi, 
yfirleitt vegna fækkunar á eitilfrumum. 
Eitilfrumur eru ein tegund hvítra blóð-
korna og sinna lykilhlutverki sérhæfða 
ónæmiskerfisins. Fjöldi þessara frumna 

getur raskast af ýmsum ástæðum, svo sem 
vegna sjúkdóma sem hafa áhrif á ónæm-
iskerfið, ónæmisbælandi lyfjameðferðar 
o.s.frv. Einnig fækkar þessum frumum 
með hækkandi aldri. Aldraðir, nýburar, 
krabbameinssjúklingar og sjúklingar með 
aðra alvarlega sjúkdóma eru því dæmi um 
þá sem helst eru í hættu. (McConnell, 2014)

1.2 Algengar spítalasýkingar
Algengustu sýkingarnar sem sjúklingar 

fá á sjúkrahúsum eru þvagfærasýkingar, 
neðri öndunarfærasýkingar, skurðsárasýk-
ingar(djúpar eða grunnar) og blóðsýkingar 
(Landspítali, e.d.). Þvagfærasýking er 
þeirra algengust, eða 40% allra spítalasýk-
inga. Hana má nær alltaf rekja til notkunar 
þvagleggja, eða í meira en 80% tilvika. Þegar 
settur er upp inniliggjandi þvagleggur er 
leiðin að þvagrásinni mun greiðari fyrir 
bakteríur. (Katrín Blöndal o.fl., 2012)

Sýking í þvagfærum er almennt mun 
algengari hjá konum en körlum. Það má 
rekja til þess að þvagrás kvenna er töluvert 
styttri en karla. Einkenni þvagfærasýkingar 
geta verið staðbundin, svo sem sviði við 
þvaglát, tíð þvaglát og lítið í einu, verkur 
yfir blöðrustað/kvið- og bakverkir og 
illa lyktandi og dökkt þvag. Einnig geta 
almenn einkenni eins og hár hiti, slappleiki 
og breyting á meðvitundarstigi gert vart 
við sig. (Berglind Guðrún Chu, 2006)

Neðri öndunarfærasýkingar, svo sem 
berkjubólga og lungnabólga, eru sýkingar 
sem valda hósta og öðrum einkennum 
tengdum öndun (Samúel Sigurðsson, 
2013). Fólk smitast af þess konar sýkingum 
helst með snerti-, dropa- eða úðasmiti en á 
sjúkrahúsum getur einnig mikil smithætta 
fylgt búnaði sem þar er notaður. Margir 
sýklar geta lifað á yfirborði hluta mánuðum 
saman og þannig verið uppspretta spít-
alasýkinga (Ásdís Elfardóttir Jelle, 2016). 
Sýkingar af þessu tagi tengjast því oft 
notkun öndunarvéla (Landspítali, e.d.).

Skurðsárasýkingar, ýmist djúpar eða 
grunnar, geta komið í kjölfar skurðaðgerðar 
(Landspítali, e.d.). Orsakir þeirra geta verið 
flókið samspil þó nokkurra atriða. Þessum 
atriðum má skipta í fjóra meginþætti. Það 

Guðrún Telma Þorkelsdóttir.

Höfundurinn
Guðrún Telma Þorkelsdóttir 

skrifaði þessa lokaritgerð í 
hjúkrun á Sjúkraliðabraut 

Fjölbrautaskólans við  
Ármúla vorið 2020.  

Kennari hennar var Hildur 
Sólveig Sigurðardóttir.

Spítalasýkingar
Skilgreining, forvarnir og meðferð
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eru: undirliggjandi þættir hjá sjúkling, 
áhrifaþættir við undirbúning og í aðgerð, 
áhrifaþættir við sjálfa aðgerðina og svo 
áhættuþættir eftir aðgerð. Algengasta 
ástæðan fyrir þessum sýkingum er þó 
ekki utanaðkomandi örverur, heldur bakt-
eríur frá sjúklingnum sjálfum sem komast 
í skurðsárið. Bakteríurnar geta þá borist í 
sárið af húð eða slímhúð viðkomandi eða 
úr holrúmum og aðliggjandi líffærum. 
Þessi sýkingarorsök er nefnd endogen 
orsök. (Embætti landlæknis, 2003) Það 
sem þarf því einna helst að hafa í huga í 
tengslum við skurðsár er hreinlæti. Aðrir 
mikilvægir þættir eru: að ná stjórn á 
blæðingu, auðvelda frárennsli, vernda 
skurðinn, halda sjúklingi vel vökvuðum, 
nægilega heitum, verkjalausum og halda 
uppi nægilegri súrefnismettun. Merki um 
sýkingu í skurðsári eru roði og bólga yfir 
og umhverfis skurðsárið, aukinn verkur og 
gröftur. (Eyrún Ósk Guðjónsdóttir, 2015)

Blóðsýkingar í kjölfar sjúkrahúslegu má 
oft rekja til inniliggjandi íhluta eins og 
miðbláæðaleggs. Einnig geta þær komið 
fram sem fylgisýking annarra sýkinga eða í 
kjölfar lyfjameðferðar, t.d. ónæmisbælandi 
meðferðar. (Landspítali, e.d.) Blóðsýkingar 
eru mjög alvarlegar og með háa dánar-
tíðni. Einkenni þeirra geta verið ósértæk og 
mismunandi á milli einstaklinga. (Hulda 
Þorsteinsdóttir, 2016). 

Aðrar spítalasýkingar, sem einnig er 
vert að nefna, eru Inflúensa, niðurgangur 
af völdum Clostridium difficile-bakterí-
unnar, niðurgangur af völdum Nóróveiru 
og sýkingar af völdum ónæmra baktería. 
(Landspítali, e.d.) 

2. Smitleiðir
Algengasta smitleiðin, bæði innan 

sjúkrahúsa og utan, er snertismit. En 
þessa smitleið er þó auðveldast að rjúfa. 
Snertismiti má skipta í beint og óbeint 
snertismit. Með beinu snertismiti er átt við 
þegar örverur berast beint frá menguðum 
höndum á milli einstaklinga. Oftast er um 
að ræða hendur starfsmanna. Þessi smitleið 
er því best rofin með handhreinsun starfs-
manna. (Ásdís Elfarsdóttir, 2016) 

Þegar um óbeint snertismit er að ræða 
berast örverur til sjúklinga úr umhverfi eða 
frá menguðum hlutum sem smitberi hefur 
komist í snertingu við. Þessi smitleið er best 
rofin með handhreinsun starfsmanna og 
sjúklinga sem og þrifum á umhverfi. (Ásdís 
Elfarsdóttir, 2016)

Aðrar algengar smitleiðir eru úða- og 
dropasmit. Þá berst úði eða dropar beint 

á milli manna með hnerra, hósta eða 
tali. Örverur geta einnig borist frá vitum 
smitbera á yfirborð hluta í umhverfinu 
með þessum hætti og þannig sýkt annan 
sjúkling með óbeinu snertismiti. Þetta á við 
ef örveran er umhverfisþolin, þ.e. þegar 
örverur geta lifað í umhverfi utan hýsils. 
Þess má geta að úði sem myndast þegar 
fólk hóstar, hnerrar, hrópar eða kallar getur 
svifið í loftinu þó nokkra vegalengd. Hluti 
úðans getur jafnvel borist á milli herbergja. 
Það er því sérstaklega erfitt að verjast 
úðasmiti. (Ásdís Elfarsdóttir, 2016)

3. Algengi
Flest sjúkrahús fylgjast á einhvern 

hátt með tíðni sýkinga sem koma upp 
innan sjúkrahússins. Samræmdar skrán-
ingaraðferðir og sömu skilgreiningar á 
spítalasýkingum eru notaðar á mörgum 
sjúkrahúsum til þess að hægt sé að bera 
saman tíðni þessara sýkinga á milli 
sjúkrahúsa. (Ásdís Elfarsdóttir, 2016) Hér 
á landi eru sýkingar sem verða innan heil-
brigðisþjónustunnar skráningaskyldar 
og þarf að tilkynna til sóttvarnarlæknis 
(Embætti landlæknis, 2017).

Þær skráningaraðferðir sem einkum eru 
notaðar við skráningu á spítalasýkingum er 
annars vegar svokölluð algengisskráning 

og hins vegar nýgengisskráning. Við gerð 
þeirra er stuðst við skilgreiningar á spítala-
sýkingum frá Centers for Disease Control 
and Preventation(CDC), sem er sóttvarna-
miðstöð Bandaríkjanna. Niðurstöður 
þessara skráninga er svo hægt að nota til 
að bera saman sjúkrahús hvað spítalasýk-
ingar varðar og einnig til að sjá breytingar 
á eigin niðurstöðum yfir árið og á milli 
ára. Einnig er hægt að nota niðurstöður 
þessara skráninga sem gæðavísa og grípa 
til aðgerða ef tíðni sýkinga fer hækkandi. 
Þær nýtast þar að auki við mat á áhrifum 
íhlutana sem innleiddar eru á stofnunina. 
(Ásdís Elfarsdóttir, 2016)

Algengisskráning segir til um hversu 
margir eru með einkenni sem uppfylla 
skilyrði spítalasýkinga á ákveðnum tíma-
punkti, ýmist á ákveðnum deildum eða á 
öllu sjúkrahúsinu. Með þessu er hægt að 
fá mynd af tíðni spítalasýkinga. Ástandið 
getur þó auðvitað breyst mjög fljótt. 
Nýgengisskráning er svo skráning sem 
segir til um fjölda nýrra atvika í ákveðnum 
skilgreindum hópi, yfir ákveðið tímabil. 
Þá er þessum ákveðna hópi fylgt eftir í 
ákveðinn tíma og fylgst með því hvort þeir 
fái sýkingu. Þetta skráningarform gefur því 
aðra mynd af spítalasýkingum en algeng-
isskráning, þ.e hversu margir í þessum 
afmarkaða sjúklingahópi fengu sýkingu 
eða hve margar sýkingar komu fram yfir 
ákveðið tímabil. Dæmi um þetta hér á 
Íslandi er 30 daga eftirfylgni kvenna sem 
fara í keisaraskurð, með tilliti til skurðsára-
sýkinga. (Ásdís Elfarsdóttir, 2016)

Á árunum 2011-2012 sýndi algengis- 
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Allir sem liggja inni á 
sjúkrahúsi geta fengið  

sýkingu í kjölfar legunnar

Tafla 1: 
Algengi spítalasýkinga á Landspítala eftir árum (Sóttvarnalæknir Embætti landlæknis, 2018).
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skráning ýmissa Evrópulanda að 6% 
(að meðaltali) inniliggjandi sjúklinga á 
hverjum tíma voru með spítalasýkingu, 
eina eða fleiri. Á gjörgæsludeildum voru 
19,5% sjúklinga með spítalasýkingu. Í þró-
unarlöndunum eru tölurnar þó talsvert 
hærri en allt að 50% sjúklinga á gjörgæslu-
deildum þar fá spítalasýkingar. (Ásdís 
Elfarsdóttir, 2016)

Á Landspítalanum og á Sjúkrahúsi 
Akureyrar hefur til margra ára farið 
fram reglubundin skráning á spítala-
sýkingum. Á Landspítalanum er sérstök 
sýkingavarnadeild með umfangsmikla 
algengisskráningu á spítalasýkingum innan 
spítalans annarsvegar og nýgengisskrán-
ingu vegna valinna aðgerða hins vegar. 
Aðeins hefur dregið úr algengi spítalasýk-
inga hér á landi. Farsóttarskýrsla Embætti 
landlæknis sem gefin var út árið 2018 
sýndi meðaltalið 7,8% á Landspítalanum 
á undanförnum tólf árum og 4,4% á 
Sjúkrahúsinu á Akureyri á undanförnum 
níu árum. (Sóttvarnalæknir Embætti land-
læknis, 2018) Sjá töflur 1 og 2.

4. Meðferð
Sýkingar af völdum baktería, eins og 

þvagfæra-, skurðsára- og blóðsýkingar 
eru meðhöndlaðar með sýklalyfjum 
(Heilsuvera.is, 2019). Þau eru ýmist breið- 
eða þröngvirk. Breiðvirk sýklalyf verka á 
marga hópa baktería en þröngvirk verka 
á afmarkaða hópa eða tegundir. Æskilegt 
er að nota alltaf þau síðarnefndu ef 
kostur er því áhrif þeirra á eðlilega bakt-
eríuflóru líkamans eru minni. Einnig 
eru þau ólíklegri til þess að ýta undir 
myndun ónæmis hjá bakteríum. (Embætti 
landlæknis, 2014) Lyfin vinna gegn sýk-
ingunni með því að drepa bakteríurnar 
eða hindra að þær dreifi sér og að þeim 
fjölgi. Bakteríur eru sjálfstæðar lífverur 
og lifa utan frumna í líkamanum. Því er 
hægt að ráðast á þær á þennan hátt. Öðru 
máli gegnir hins vegar um meðhöndlun 
sýkinga af völdum veira. (Heilsuvera.is, 
2019) 

Veirur eru ekki skilgreindar sem 
lífverur. Þær geta ekki fjölgað sér sjálf-
stætt utan hýsils heldur þurfa þær að 
fara inn í frumur hans til þess að fjölga 
sér. Þetta gera þær með því að sýkja 
hýsilfrumu og taka yfir starfsemi hennar. 
Hýsilfruman hættir þá að sinna sínu 
vanalega hlutverki og fer þess í stað að 
fjölga veirunni. (Helga Þorbergsdóttir, 
e.d.) Sýkingar af völdum veira, svo sem 
inflúensa, berkjubólga og niðurgangur 

af völdum nóróveiru er því ekki hægt að 
meðhöndla með sýklalyfjum. Meðferð við 
veirusýkingum byggist fyrst og fremst 
á stuðningsmeðferðum, þ.e. meðferðum 
sem minnka einkenni. (U.S. National 
Library of Medicine, e.d.) Þó eru til veiru-
drepandi lyf gegn nokkrum gerðum veira 
(Helga Þorbergsdóttir, e.d.).

Fyrirbyggjandi meðferð er í boði við 
ýmsum alvarlegum smitsjúkdómum. 
Hún felst í bólusetningu með bóluefnum 
sem ýmist eru unnin úr veikluðum 
veirum, bakteríum eða þau innihalda efni 
sem finnast í sýklum sem valda þessum 
sjúkdómum. Bólusetning við inflúensu 
á ári hverju er dæmi um slíka meðferð. 
(Embætti landlæknis, 2020) Bólusetning 
gegn ýmsum veirusjúkdómum er einkum 
mikilvæg til þess að halda þeim í skefjum 
(Helga Þorbergsdóttir, e.d.).

4.1 Ónæmar bakteríur
Stuttu eftir að byrjað var að nota sýklalyf 

komu fram ónæmir stofnar baktería. Helsti 
áhrifaþáttur í myndun og dreifingu sýkla-
lyfjaónæmis er hvernig lyfin eru notuð. Séu 
þau rangt notuð eða of mikið eykur það 
hættu á ónæmi baktería. Afleiðingar þess 
geta verið ýmsar, svo sem aukinn kostn-
aður, lengri legutími sjúklinga, notkun á 
sýklalyfjum sem hafa verri aukaverkanir 
og svo hærri dánartíðni. Sýklalyfjaónæmi 

er því mikil ógn við lýðheilsu. En tíðni 
ónæmra baktería er að aukast í heiminum. 
(Ingunn Steingrímsdóttir og Ólöf 
Másdóttir, 2015)

Tilfellum ónæmu bakteríustofnanna 
VÓE, MÓSA og ESBL hefur fjölgað umtals-
vert á Landspítalanum undanfarin ár. 
MÓSA er heitið á Staphylococcus aureus 
bakteríunni þegar hún hefur öðlast ónæmi 
fyrir sýklalyfjum. Staphylococcus aureus 
er að finna í eðlilegri bakteríuflóru húðar 
hluta fólks en hún getur valdið sýkingu 
þegar hún berst t.d. í sár. Bakterían getur 
þá valdið allt frá vægri sárasýkingu yfir í 
alvarlega skurðsára-, blóð-, lungna- og/
eða þvagfærasýkingu. VÓE er heitið á 
bakteríunni Enterococcae þegar hún hefur 
öðlast sýklalyfjaónæmi. Enterococcae bakt-
eríur er að finna í görnum á fólki án þess 
að þær valdi yfirleitt sýkingu. Hafi þær 
breyst í VÓE bakteríur geta þær hinsvegar 
valdið sýkingum hjá einstaklingum sem 
eru veikburða. ESBL, eða BBL, er svo heitið 
á bakteríum sem tilheyra eðlilegri flóru 
garna í fólki(yfirleitt E.coli eða Klebsiella 
pneumonia) þegar þær hafa öðlast sýkla-
lyfjaónæmi. Þær geta valdið þvagfæra-, 
sára- og blóðsýkingum svo eitthvað sé 
nefnt. (Ingunn Steingrímsdóttir og Ólöf 
Másdóttir, 2015)

5. Sýkingavarnir
Sýkingavarnir eru til þess gerðar að fyr-

irbyggja sýkingar (Embætti landlæknis, 
2003). Á deildaskiptum sjúkrahúsum 
eru sýkingavarnanefndir sem hafa það 
hlutverk að stuðla að þessum vörnum innan 

Þvagfærasýking er 40% 
allra spítalasýkinga

Tafla 2: 
Algengi spítalasýkinga á Sjúkrahúsinu á Akureyri eftir árum (Sóttvarnalæknir Embætti land-
læknis, 2018).
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sjúkrahússins (Embætti landlæknis, 2019). 
Smitgát er heiti yfir grundvallarvarúð gegn 
sýkingum. Heilbrigðisstarfsfólki ber að 
gæta hennar við umönnun allra sjúklinga 
óháð sjúkdómsgreiningu (Sóttvarnalæknir 
Embætti landlæknis, 2015).

Helstu lykilatriði smitgátar eru: 
• Handþvottur og handhreinsun með 

sótthreinsandi efnum sem innihalda 
alkóhól.

• Hlífðarhanskar.
• Andlitshlíf, ef líkur eru á að blóð eða 

líkamsvessar geti slest eða úðast í 
andlit starfsmanns.

• Hlífðarsvunta/hlífðarsloppur, ef þörf 
er á að hlífa fatnaði gegn mengun af 
völdum blóðs og/eða líkamsvessa.

• Hreinlæti við hósta og hnerra.
• Fyrirbygging stunguóhappa.
• Rétt meðhöndlun á líni.
• Örugg meðferð sorps.
• Hreinsun og rétt meðhöndlun áhalda.
 (Sóttvarnalæknir Embætti landlæknis, 

2015)
Handhreinsun er árangursríkasta 

aðferðin til þess að rjúfa smitleiðir og koma 
í veg fyrir sýkingar. Einstaklega mikil-
vægt er að þvo hendur vandlega og/eða 
nota handspritt fyrir og eftir snertingu 
við sjúklinga eða ef hendur hafa mengast 
með einhverjum hætti. Nokkur atriði þarf 
líka að hafa í huga þegar kemur að hand-
hreinsun. Þar má helst nefna að fjarlægja 
alla skartgripi af höndum, þurrka hendur 
vel og gæta þess að endurmenga ekki 
hendur áður en sjúklingi er sinnt. (Embætti 
landlæknis, 2017) 

Þó svo að heilbrigðisstarfsfólk geri sér 
almennt grein fyrir þessu hefur verið 
sýnt fram á að oft vantar mikið upp 
á að handþvottur þeirra sé fullnægj-
andi, þ.e. hendur ekki þvegnar þegar 
þörf er á eða ekki þvegnar rétt (Ása St. 
Atladóttir, 2007). Af þeim sökum var hér 
á landi gert samkomulag árið 2005 við 
Alþjóðaheilbrigðisstofnunina um þátttöku 
okkar í verkefninu „Clean Care is Safer 
care“, sem sú stofnun stuðlaði að. Verkefnið 
fólst í fræðslu heilbrigðisstarfsfólks um 
handhreinsun, skráningu á fylgni starfs-
fólks við leiðbeiningar á handhreinsun og 
bættu aðgengi að handspritti. Með þessu 
verkefni átti að vinna að fækkun spítala-
sýkinga. Verkefninu var þó ekki fylgt eftir 
á neinn hátt. (Ingunn Steingrímsdóttir og 
Ólöf Másdóttir, 2015)

Það var ekki fyrr en árið 2012 sem 
Landspítalinn fór á markvissan hátt að 
vinna að bættri handhreinsun starfsfólks, 

samkvæmt hugmyndafræði verkefnisins. 
Var verkefnið þá kallað „Með hreinum 
höndum“. Með skráningu Landspítala 
á handhreinsun starfsfólks kom í ljós 
að fylgni þeirra var einungis um 40% í 
upphafi verkefnisins. Sú fylgni jókst síðan 
verulega þegar verkefninu var fylgt eftir. 
Sjá töflu 3. (Ingunn Steingrímsdóttir og 
Ólöf Másdóttir, 2015)

5.1 Hreinsun áhalda í 
heilbrigðisþjónustu

Sóttvarnarsvið Embætti landlæknis 
skilgreinir þær kröfur sem gerðar eru um 
sótt- og dauðhreinsun áhalda í heilbrigð-
isþjónustu hér á landi með útgefnum 
leiðbeiningum. Grundvallarreglan er sú 
að tæki og áhöld sem notast er við í heil-
brigðisþjónustu séu hreinsuð vandlega 
með þvotti, sótthreinsuð eða dauðhreinsuð 
á milli notkunar og einstaklinga. Hvaða 
aðferð er notuð fer svo eftir áhættuflokkun 
áhalds. (Sóttvarnalæknir Embætti land-
læknis, 2017)  

Samkvæmt sóttvarnalækni Embætti 
landlæknis(2017) er stuðst við svokallaða 
Spaulding-flokkun þegar kemur að því 
að ákvarða hvernig áhöld skulu hreinsuð. 

Hún byggir á því að skilgreina hversu mikil 
sýkingarhætta stafar af notkun áhaldanna. 
Áhöldin eru þá flokkuð í eftirfarandi 
flokka:

• Áhættuáhöld
Hér er um að ræða áhöld með mikla 
sýkingaráhættu. Þetta eru áhöld sem 
fara inn fyrir húð. Þau ber að dauð-
hreinsa. Dæmi um slík áhöld eru nálar, 
ígræddir hlutir og skurðáhöld.

• Áhöld í meðaláhættu
Þetta eru áhöld sem komast í beina 
eða óbeina snertingu við rofna húð eða 
slímhúð. Þau skulu hreinsuð með kröft-
ugri sótthreinsun. Dæmi um slík áhöld 
eru rectal hitamælar, vaginal ómhausar 
og sveigjanleg speglunartæki.

• Lítil smithætta
Þetta á við um áhöld sem eru einungis 
í snertingu við heila húð og ekki slím-
húðir. Þau eiga að vera hreinsuð þannig 
að þau séu hrein og með lágstigs 
sótthreinsun. Dæmi um slík áhöld 
eru blóðþrýstingsmælar, hlustunar-
pípur, hækjur o.s.fv. (Sóttvarnalæknir 
Embætti landlæknis, 2017)  

Dauðhreinsun, einnig kallað sæfing, 
er algjör eyðing eða fjarlæging örvera. 
Hreinsunin er slík að hafi hlutur verið 
hreinsaður á þennan hátt eiga líkurnar, á 
að hluturinn beri þá eina lifandi örveru, 
ekki að vera meiri en einn á móti milljón. 
Aðferðir sem notaðar eru til þess að 
dauðhreinsa eru meðal annars með 
gufuhreinsunartæki, gamma-geislun, 
örsíun, með þurrhitalofts dauðhreinsitæki 

Fyrirbyggjandi meðferð 
er í boði við ýmsum 

alvarlegum smitsjúk-
dómum

Á Landspítalanum er sérstök sýkingavarnadeild með umfangsmikla algengisskráningu á spítala-
sýkingum innan spítalans annarsvegar og nýgengisskráningu vegna valinna aðgerða hins vegar.



30  SJÚKRALIÐINN OKTÓBER 2020

og vetnisperóxíð rafgasi. (Sóttvarnalæknir 
Embætti landlæknis, 2017)  

Sótthreinsun fjarlægir eða drepur nær 
allar sjúkdómsvaldandi örverur. Tvær 
aðferðir eru notaðar við slíka hreinsun. 
Það eru þvottur og hitun, í þar til gerðum 
þvottavélum, eða þvottur og sótt-
hreinsiefni. (Sóttvarnalæknir Embætti 
landlæknis, 2017)  

Hreinsun eða þvottur á áhöldum fjar-
lægir almenn óhreinindi, lífræn og ólífræn 
efni. Þá eru notuð þvottaefni eða ensím-
efni og vatn. Öll áhöld þarf að hreinsa með 
þessum hætti áður en þau eru sótt- eða 
dauðhreinsuð þar sem lífræn og ólífræn 
efni á áhöldum geta komið í veg fyrir 
fullkominn árangur. (Sóttvarnalæknir 
Embætti landlæknis, 2017)  

Forsenda viðeigandi hreinsunar er 
þekking og hæfni starfsfólks og rétt 
aðstaða.  Hreinsun áhalda sem notuð eru 
við skurðaðgerð eða speglun krefst til að 
mynda ákveðinnar sérþekkingar og þar 
með menntunar. Aðstæður þurfa einnig 
að lúta ákveðnum viðmiðunarreglum. Þar 
má nefna að aðstaðan þarf að vera aðskilin 
frá þeim svæðum þar sem sjúklingum er 
sinnt og ákveðinn aðbúnaður þarf að vera 
til staðar. Þar þarf meðal annars að vera 
vaskur, ákveðin borð fyrir undirbúning 
og áhöld og tæki sem nota þarf við þrifin. 
(Sóttvarnalæknir, Embætti landlæknis, 
2017)

6. Afleiðingar
Spítalasýkingar hafa ævinlega verið til 

staðar. Frá upphafi 19. aldar og fram á 
hana miðja var það til að mynda nánast 
regla að sjúklingar fengu sýkingu í kjölfar 
aðgerða, en ekki undantekning. Þær 
sýkingar leiddu sjúklingana jafnframt 
nær alltaf til dauða. Þetta er sem betur 
fer ekki raunin í dag þar sem töluverðar 
umbætur hafa orðið á sýkingavörnum á 
liðnum árum. Það er engu að síður erfitt 
að sporna alfarið við spítalasýkingum. 
Hinir ýmsu áhættuþættir sem fylgja oft 
heilbrigðisþjónustu gera það að verkum. 
(Embætti landlæknis, 2003)

Þrátt fyrir miklar umbætur á sýk-
ingavörnum geta spítalasýkingar enn í 
dag haft alvarlegar afleiðingar í för með 
sér. Þær geta leitt til fleiri dauðsfalla, 
lengri legutíma og aukins kostnaðar og 
óþæginda bæði fyrir sjúklinga og heil-
brigðiskerfið. Það er því mikilvægasta 
verkefni sýkingavarna að reyna að koma 
í veg fyrir sem flestar spítalasýkingar. 
(Embætti landlæknis, 2019)

Lokaorð
Spítalasýkingar eru augljóslega erfiður 

fylgikvilli heilbrigðisþjónustu, sem sjálf-
sagt mun loða við hana um ókomna tíð. 
Þær geta verið mikil ógn, sérstaklega fyrir 
viðkvæma sjúklinga, vegna þeirra alvar-
legu afleiðinga sem þær geta haft í för með 
sér. Einnig er mikil hætta fólgin í aukinni 
útbreiðslu ónæmra baktería. Mikilvægt er 
að heilbrigðisstarfsfólk sé meðvitað um þá 
þætti, í veitingu heilbrigðisþjónustu, sem 
valda aukinni sýkingaráhættu. Aðgerðir, 
eins og að setja upp inniliggjandi íhluti, 
ættu bara að vera framkvæmdar þegar 
ávinningur þeirra er meiri en möguleg 
sýkingarhætta sem skapast getur af þeim. 
Að því sögðu væri sjálfsagt hægt að draga 
úr notkun þvagleggja. Smitgát og við-
eigandi hreinsun á búnaði sem notaður 
er í heilbrigðisþjónustu er augljóslega 
lykilþáttur sýkingavarna. Átak í sýkinga-
vörnum hér á landi, ítarlegt eftirlit með 
spítalasýkingum og færri tilfelli síðustu 
ár gefur góða von um að minnka megi 
tíðni spítalasýkinga enn frekar. Aukin 
meðvitund starfsfólks um ávinning þess 
að grundvallarsmitgát sé beitt rétt, eins og 
að þvo og sótthreinsa hendur fyrir og eftir 
ákveðnar aðstæður, er skref í rétta átt. 
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Tilfellum ónæmu bakter-
íustofnanna hefur fjölgað 
umtalsvert undanfarin ár

Tafla 3: 
Fylgni við handhreinsun á Landspítala fyrir og eftir innleiðingu (Ingunn Steingrímsdóttir og Ólöf 
Másdóttir, 2015).
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Spítalasýkingar geta enn 
í dag haft alvarlegar  

afleiðingar í för með sér

Á Sjúkrahúsi Akureyrar hefur til margra ára farið fram reglubundin skráning á spítalasýkingum.

S T U T T F R É T T I R

Öryggi starf-
manna og 
sjúklinga

Alþjóðaheilbrigðismálstofnunin 
(WHO) tileinkar 17. september ár 
hvert því markmiði að auka vitund 
fólks um öryggi sjúklinga, hvetja til 
samstöðu og aðgerða á heimsvísu og 
fá þannig fólk til að sameinast um 
að gera heilbrigðiskerfið öruggara 
en það er í dag. Slagorð dagsins í 
ár var: „Öruggir heilbrigðisstarfs-
menn, öruggir sjúklingar.“

Heilbrigðisþjónusta á að vera 
hættulaus. Sjúklingur eiga rétt á full-
komnustu heilbrigðisþjónustu sem á 
hverjum tíma er völ á að veita, miðað 
við ástand hans og horfur á hverjum 
tíma. Samt verða alvarleg atvik á 
heilbrigðisstofnunum um allan heim 
á hverjum degi. Á heimsvísu verða 
4 af 10 sjúklingum fyrir skaða vegna 
mistaka er þeir sækja sér heilbrigðis-
þjónustu. Í allt að 80% tilfella er hægt 
að koma í veg þessi mistök.

Ógnin f Covid-19
Alþjóðaheilbrigðisstofnunin bendir 

á að yfirstandandi heimsfaraldur 
Covid-19 sé meðal stærstu áskorana 
sem heimsbyggðin standi frammi 
fyrir og að heilbrigðisþjónustan 
búi nú við stærst ógn sem hún hafi 
nokkru sinni þurft að takast á við.

Covid-19 hefur afhjúpað þær gíf-
urlegu áskoranir og áhættu sem 
heilbrigðisstarfsmenn standa frammi 
fyrir alla daga um allan heim, áhættur 
eins og sýkingu tengdum heilbrigð-
isþjónustu, ofbeldi, fordómum, 
sálrænum og tilfinningalegum trufl-
unum, veikindum og jafnvel dauða. 
Einnig verður vinna í streituvaldandi 
umhverfi þess valdandi að heilbrigð-
isstarfsfólk gerir mistök sem geta 
valdið sjúklingum skaða. 

Covid-19 faraldurinn hefur reynt 
mikið á sjúkraliða, sem og annað 
heilbrigðisstarfsfólk. Margir voru í 
framlínunni, en aðrir stóðu vaktina 
í störfum sem ekki voru síður 
mikilvæg.



Félagsmenn eiga kost á leigu 7 orlofshúsa innanlands, 
þriggja íbúða í Reykjavík, tveggja íbúða á Akureyri og 
íbúðar í Kaupmannahöfn.

25. nóvember kl. 13:00 verður opnað fyrir bókanir 
innanlands tímabilið 3. janúar til 7. maí 2021. 

Vorleiga orlofshúsa
    og íbúða SLFÍ 2021 
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Kiðjaberg - Sumarhús

Orlofshús í Varmahlíð

Íbúð við Kirkjusand í Reykjavík  

Sjúkraliðafélag
Íslands

Ferðaávísun

Vinsæl íbúð í Kaupmannahöfn

 

Mikil aðsókn hefur verið að íbúðinni sem Sjúkraliðafélag Íslands 

hæð í lyftuhúsnæði við C.F. Møllers Allé 34. Leiguverð er óbreytt, 
það er 13.000 krónur fyrir eina nótt.
Íbúðin er á Amager, rétt hjá Íslandsbryggju, og í góðri tengingu 

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

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

Á orlofsvef Sjúkraliðafélags Íslands er nú hægt að kaupa ferðaávísun sem veitir
félagsmönnum aðgang að sértilboðum á gistingu um allt land. Samið hefur 
verð við tugi gististaða vum að bjóða félagsmönnum allra bestu kjörin. 

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

Verð:
•  Vikuleiga frá föstudegi til föstudags 25.000 krónur
•  Helgarleiga frá föstudegi til mánudags 16.000 krónur
•  Virkir dagar 5.000 krónur
•  Páskar 3. mars til 7. apríl 2021 25.000 krónur

Bókanir

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 

Símar á skrifstofunni eru 553 9493 og 553 9494.

Fellsmúli 16 - Íbúð í Reykjavík

Jaðarleiti 2 - Íbúð í Reykjavík

Þriggja herbergja íbúð við Kirkjusand í Reykjavík.  

C.F. Møllers Allé 34

Munaðarnes - Sumarhús

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

Kiðjaberg í Grímsnesi á Suðurlandi.
Í húsunum eru 3 svefnherbergi, rúm og sængur fyrir 

verönd með heitum potti fyrir 4 - 6.  Áhugaverður 
staður fyrir útivistarfólk og golfáhugamenn. 
Golfvöllurinn að Kiðjabergi er 18 holur þar geta 
leigjendur spilað frítt.     

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

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

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

Holtaland 9 á Akureyri

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

Eiðar - Sumarhús

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

Sigurhæð - Sumarhús

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

lmargt annað.


