Ársskýrsla Vesturlandsdeildar
2019 – 2020
Það má með sanni segja að starfsárið 2019 - 2020 hafi verið nokkuð einstakt.
Það byrjaði ágætlega með aðalfundi og fleira skemmtilegu. Í febrúar var kosning
um verkfall hjá sjúkraliðum sem starfa hjá ríkinu, sem var samþykkt. Það varð
ekkert af verkfalli því í mars var skrifað undir nýjan kjarasamning. Þetta voru
tímamótasamningar þar sem lengi hefur verið barist fyrir styttingu
vinnuvikunnar.
Síðan skall allt í lás vegna Covid. Það var gaman að fylgjast með því hvað við
vorum fljót að aðlagast nýjum aðstæðum og finna lausnir á hinum ýmsu
vandamálum sem fylgdu í kjölfarið. Það kom vel í ljós hvað sjúkraliðar eru
mikilvægur hlekkur í keðjunni fyrir heilbrigðiskerfið og af því getum við verið
stolt.
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Aðalfundur deildarinnar var haldinn miðvikudaginn 6. nóvember 2019. Hann
var á Gamla Kaupfélaginu á Akranesi. Þetta var jafnframt fyrsti aðalfundur sem
núverandi stjórn hélt. Mæting var góð og áttum við notalega stund saman og
voru smáréttir og konfekt í boði. Barbro Elísabeth Glad tók að sér fundarstjórn á
fundinum og Hvítvínskonan kíkti við og hélt uppi stuðinu eftir fundinn.
Þann 26. nóvember ár hvert er Evrópudagur sjúkraliða. Dagurinn er haldinn
hátíðlegur í öllum aðildarlöndum EPN – The European Council of Practical
Nurses, en Sjúkraliðafélag Íslands er eitt af stoltum aðildarfélögum þess.
Sjúkraliðar í Vesturlandsdeildinni voru hvattir til að minna á sig t.d. með því að
bjóða vinnufélögum á sinni starfsstöð í kaffi.
Jólahittingur sjúkraliða á Akranesi var haldinn 3.
desember 2019. Þar var boðið upp á hangikjöt,
meðlæti, laufabrauð, ís, kaffi og jólapakka.
Jólahittingur sjúkraliða í Borgarnesi/Borgarfirði
var haldinn 5. desember 2019. Þar var
jólaglögg, marrókóskur matur, kaffi smákökur,
jólapakkar og góð stemning.

Frá jólahitting sjúkraliða á Akranesi

Sjúkraliðar frá Dvalarheimilinu Höfða á Akranesi

Jólahitting sjúkraliða Borgarnesi/Borgarfirði

Alls útskrifuðust 27 sjúkraliðanemar frá
Fjölbrautaskóla Vesturlands á Akranesi á
þessu starfsári, 19 sjúkraliðanemar í
desember og 8 sjúkraliðanemar í maí.
Fóru tveir fulltrúar deildarinnar upp í
skóla og afhendu útskriftarnemum rós og
skjal þar sem við óskum þeim til hamingju
með árangurinn og bjóðum þá hjartanlega
velkomna í félagið og óskum þeim
velfarnaðar í starfi.
Útskriftarnemar í maí 2020

Í maí komu Sandra B. Franks, formaður Sjúkraliðafélagsins og Gunnar Örn
Gunnarsson, framkvæmdastjóri, til Akraness og í Borgarnes að hitta sjúkraliða
Vesturlandsdeildar til að fara yfir nýsamþykkta kjarasamninga og svara
fyrirspurnum um þá.
Fundirnir á þessu ári voru bæði hefðbundnir og óhefðbundir enda margt á
döfinni. Félagsstjórnafundir voru haldnir í febrúar og september.
Í september var tekin ákvörðun um að hafa aukalega fundi einu sinni í mánuði í
gegnum samskiptaforritið Zoom. Þar var fókusinn aðallega að fylgjast með
innleiðingu á styttingu vinnuvikunnar, menntamálum og fleira.
Fulltrúaþing var haldið í september í gegnum Zoom. Þar áttum við tvo fulltrúa,
þær Thelmu Björk og Guðrúnu Drífu ásamt formanni.
Trúnaðamannaráðsfundir voru haldnir í febrúar og nóvember. Fundurinn í
nóvember var haldinn í gegnum Zoom.
Engir fundir voru haldnir hjá deildinni þetta starfsár vegna Covid, einungis
spjallað í gegnum síma.
Gaman að sjá hvað hægt er að aðlagast breytingum fljótt þegar allt er í lás. Þar
spilar tæknin stórt hlutverk sem gerði okkur kleift að halda áfram að hittast í
gegnum tölvurnar.
Í sumar barst beiðni frá sjúkraliðum á Hvammstanga um færslu
á milli svæðisdeilda félagsins. Þeir flytjast yfir í Norðurlandsdeild vestri.

Upplýsingar um deildina:
Vesturlandsdeildin liggur sunnan frá Hvalfjarðarbotni að Barðaströnd til
norðurs.
Deildin var stofnuð 4. nóvember 1991 og á því stórafmæli í nóvember,
2021. Fjöldi félagsmanna í deildinni er nú 173.

Fyrir hönd Vesturlandsdeildar,
Inga Lilja Sigmarsdóttir, formaður

jólahitting sjúkraliða í Borgarnesi/Borgarfirði

Sjúkraliðar frá Dvalarheimilinu Höfða á Akranesi

Útskriftarnemar í desember 2019
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