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Ágætu sjúkraliðar.  

  

Á þessu starfsári voru sjúkraliðar í vígahug og undirbjuggu verkföll. Í febrúar 2020 voru 

sjúkraliðar búnir að vera samningslausir í ellefu mánuði. Þess var krafist að gengið yrði 

frá samningum strax og að vinnuvikan yrði stytt, án skerðingar á þeim kjörum sem 
félagsmenn hafi þegar. Sjúkraliðar höfðu fengið nóg og fólu stjórn félagsins að 

skipuleggja baráttu fyrir réttlátum kjörum með okkar sterkasta vopni, verkföllum.  

En í mars 2020 var kjarasamningur fjármála – og efnahagsráðherra f.h. ríkissjóðs og 

Sjúkraliðafélags Íslands samþykktur af hálfu félagsins og verkföllum  þar með afstýrt. 

 

Á samningstímabilinu munu laun hækka að meðaltali um 24%. Launahækkun á þeim 
tíma verður um 90 þúsund krónur á mánuði. Breytingar voru einnig gerðar á ávinnslu 

orlofs þannig að sjúkraliðar yngri en 37 ára fá nú jafnmarga orlofsdaga og þeir sem 

eldri eru. 

 

Sögulegasti áfanginn var þó styttri vinnuvika sem felur í sér styttingu vinnuvikunnar án 
launaskerðingar. Hún felur í sér mikilvæga kjarabót fyrir vaktavinnufólk, en langflest í 

okkar stétt, eða um 90%, vinna á vöktum. Vinnuskylda fer því niður í 36 stundir á viku. 

Breytingin tekur í gildi í síðasta lagi 1. maí 2021. 

 

Stytting vinnuvikunnar hjá dagvinnufólki verður unnin þannig að stytting dagvinnu 
mun byggjast á samtali starfsfólks og stjórnenda um hvernig megi nýta tímann betur. 

Breytingin tekur í gildi í síðasta lagi 1. janúar 2021. 

Forysta félagsins gerði úrslitakröfu að ríkið féllist á bókun með skýrum fyrirheitum um 

diplómanám á háskólastigi við Háskólann á Akureyri. Diplómanámið felur í sér algjör 

kaflaskil í menntasögu sjúkraliða. Það opnar sjúkraliðum ný tækifæri, bætir gæði 

hjúkrunar á Íslandi og styrkir verulega sess stéttarinnar innan heilbrigðiskerfisins. 

Á alþingi var samþykkt að leggja hjúkrunarráð niður og taka í staðinn upp fagráð á 

öllum heilbrigðisstofnunum landsins. Sjúkraliðar munu því í framtíðinni hafa sömu 
möguleika til að koma viðhorfum sínum á framfæri og aðrar mikilvægar fagstéttir í 

hjúkrun. 

   

 

 



 
    

                     
Stjórn: Svala Guðmundsdóttir, gjaldkeri, Guðrún Elín Björnsdóttir, formaður, 

Geirlaug Ingibjörg Jónsdóttir, ritari, Sigurlaug Dóra Ingimundardóttir, varaformaður.  
Á myndina vantar Elísu Ósk Ómarsdóttur, meðstjórnanda. 

  

Skemmtinefnd: Er stjórnin 

Kjörstjórn:   

Skoðunarmaður: Ásta Karen Jónsdóttir 

  

Formaður sat tvo félagsstjórnarfundi sem haldnirvoru á ZOOM, en vegna Covid-19 var 

vorfundinum aflýst. 

 

Á októberfundinum var farið yfir stöðu mála varðandi innleiðingu styttingar 

vinnuvikunnar með áherslu á dagvinnufólk. Rætt um aðalfundi deilda, sem ættu að 

vera á tímabilinu september til desember, væri ekki gerlegt að halda vegna þeirra 

aðstæðna sem væru í þjóðfélaginu. Því voru engir aðalfundir á árinu 2019. Farið var 

yfir mál sem rætt var á félagsstjórnarfundi 9. september 2020 um að sjúkraliðar á 

Hvammstanga hafi óskað eftir flutningi úr Vestulandsdeild yfir í Norðurlandsdeild – 

vestri. Vegna laga og reglna um persónuvernd þá er ekki hægt að senda upplýsingar 

um viðkomandi sjúkraliða á milli svæða. Trúnaðarmaðurinn á Hvammstanga er með 

þessar upplýsingar og mun framhaldið verða að þær leggja fram á aðalfundi 

deildarinnar tillögu um að óska eftir flutningi á milli deilda og þar verður kosið um 

tilfærsluna.  

 

Á nóvemberfundinum fór Sandra B. Franks, formaður félagsins, yfir framgang 

Heilbrigðisþings 2020 og það jákvæða sem gerðist þar. Sjúkraliðar voru inni í 

umræðunni og skorturinn á þeim og rætt var um mikilvægi þess að fjölga 

sjúkraliðum. Gunnar Örn, framkvæmdastjóir félagsins, fór yfir hve öflugt þingið var 

og gaman að upplifa þá jákvæðu umræðu sem fór fram um sjúkraliða.  

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
                  
                                                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 

Sanda B. Frank sagði frá því að afraksturinn af þessu þingi væri meðal annars 

sá að sett yrði á stofn Landsráð, sem allar heilbrigðisstéttir myndu koma að, 

varðandi mönnunarmál o.fl. er varðar heilbrigðismál/kerfið. 

 

Efnt var til tveggja trúnaðarmannaráðsfunda á starfsárinu. Á fyrri fundinum 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 

hefðu sjúkraliðar verið samningslausir 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. Í kosningu sem boðað var til í kjölfar 

samþykktar trúnaðarmannaráðs, samþykkti yfirgnæfandi meirihluti félagsmanna 

verkfallsboðun. 

 

Fulltrúaþing var haldið í september 2020 í fjarfundi. 

 

Evrópudagur sjúkraliða var haldinn 26. nóvember 2019. Á Sauðárkróki og á Blönduósi 

var bornir fram bakkar á allar deildir með góðgæti ásamt því fengu sjúkraliðar 

vatnsbrúsa merktum Sjúkraliðafélagi Íslands. 
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Í september fór fram kosning um tvo trúnaðarmenn á HSN Sauðárkróki. 

Endurkjörnar voru Guðrún Elín Björnsdóttir trúnaðarmaður fyrir deild 3 og 

deild 5 og Sigurlaug Dóra Ingimundardóttir, trúnaðarmaður fyrir deild 1 og 

deild 2. 

Einnig fór fram í sama mánuði kosning um einn trúnaðarmann á HSN Blönduósi. 

Guðrún Benediktsdóttir var þar réttkjörin trúnaðarmaður.  

Jakobína Björg Halldórsdóttir lét af störfum og þökkum við henni fyrir hennar störf og 

bjóðum Guðrúnu Benediktsdóttur velkomna til starfa. 

 

Engin formlegur fundur hefur verið haldinn hjá trúnaðarmönnum en við erum í góðu 

sambandi. Við höfum sótt fræðslufundi í gegnum ZOOM, spjall um styttingu vinnuviku 

og innleiðingarferlið. 

 

Fjöldi félagsmanna deildarinnar er nú 51.  

Fjöldi nýútskrifaðra sjúkraliða eru 6.  

 

  

Samstaða er afl sem ekkert fær staðist.  

  

Stjórnin vill þakka góðar stundir.  

  

 

Guðrún Elín Björnsdóttir, 

formaður Norðurlandsdeildar vestri. 

  

  

  


