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FORMANNSPISTILL

AUKIN ÁBYRGÐ OG
NÝJAR ÁSKORANIR
Starfsárið 2021 markaði gleðileg tímamót í sögu sjúkraliðafélagsins og þess verður minnst í framtíðinni
að þetta ár kom í ljós árangur af langri baráttu jafnt fyrir betri vinnutíma og eins aukinni menntun.
Innleiðing á styttri vinnuviku hjá sjúkraliðum í dagvinnu hófst um áramót og frá miðju ári náði styttingin
einnig til vaktavinnufólks, svo þetta var ár kerfisbreytingar sem mun hafa mikil áhrif þegar fram í sækir
en var krefjandi meðan á innleiðingarferlinu stóð. Um haustið hófst síðan diplómanám fyrir sjúkraliða
við Háskólann á Akureyri og sá áfangi einn og sér á eflaust eftir að styrkja og efla stétt sjúkraliða til
muna. Auk aðkomu að þessum stóru og veigamiklu málum sinnti félagið mörgum öðrum en ekki síður
mikilvægum viðfangsefnum, sem eru enn á verkefnalistanum og voru stofnanasamningar þar á meðal.
Ákoranir í heilbrigðiskerfinu
Covid-faraldurinn setti mark sitt á starfsumhverfi sjúkraliða allt árið og fram á það nýja en vonandi gefst
brátt tími til að huga að því hvaða lærdóma megi draga af reynslu síðustu ára. Á tímum faraldursins stóðu
Íslendingar líkt og aðrir jarðarbúar frammi fyrir margvíslegum áskorunum og þá kom það vel í ljós að fátt er
mikilvægara í augum þjóðarinnar en heilbrigðismál. Þjóðin kallar eftir því að stjórnvöld geri mun betur á þeim
vettvangi en gert hefur verið. Um leið koma til áskoranir á efnahagssviðinu. Hækkandi lífaldur þjóðarinnar og
framfarir í læknavísindum kalla óhjákvæmilega á aukið fjármagn og betri mönnun í heilbrigðisþjónustunni. Við
þessu þurfa stjórnvöld að bregðast.
Nýverið var kynnt ný fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar upp á 6.000 milljarða króna og er til fimm ára. Í þessu
lykilplaggi kemur framtíðarsýn stjórnvalda skýrlega í ljós. Þegar rýnt er í skjalið má sjá að Covid-samdrátturinn
var minni en sviðsmyndir gerðu ráð fyrir. Ríkishallinn minnkar hraðar en búist var við. Ríkisútgjöldin stefna í
það sem þau voru fyrir Covid. Skuldahorfur hafa stórbatnað frá því sem var talið í upphafi faraldursins. Þetta
er jákvæð staða. En hvað segir svo hin nýja fjármálaáætlun um þróun útgjalda til heilbrigðismála?

SANDRA B. FRANKS

formaður Sjúkraliðafélags Íslands
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Árleg aukning til heilbrigðismála til ársins 2026 er á bilinu 1,3–1,7%. Þessi aukning nær hins vegar ekki að halda
í árlega fjölgun og öldrun þjóðarinnar. Það má fastlega gera ráð fyrir að verðbólgan verði nokkuð há næstu

„Betri vinnutími, bætt þjónusta“

árin, en í ár er gert ráð fyrir um 6% verðbólgu. Það sem vekur einnig athygli
er að á síðasta ári fjármálaáætlunarinnar lækka útgjöldin til heilbrigðismála
um 2% stig á milli ára! Lækkun! Af hverju er þá lækkun? Þessu til viðbótar
lækka framlög til hjúkrunar- og endurhæfingarþjónustu á næstu fimm árin
og það þrátt fyrir mikla fjölgun eldri borgara.
Árið 2019 námu heilbrigðisútgjöld vegna þeirra sem voru 65 ára og eldri, 48%
af öllum heilbrigðisútgjöldum hins opinbera. Í skýrslu um langtímahorfur
í opinberum fjármálum kemur fram að vegna lýðfræðilegrar þróunar,
fólksfjölgunar og öldrunar þjóðarinnar muni hækkun á heildarútgjöldum til
heilbrigðismála þurfa að nema um 50% á föstu verðlagi á næstu þremur
áratugum ef viðhalda á óbreyttu þjónustustigi.

Mikið mæddi á sjúkraliðum sem og öðru heilbrigðisstarfsfólki vegna heimsfaraldursins á starfsárinu.

Í þessu sama skjali kemur skýrt fram að mönnun í heilbrigðisþjónustunni sé
„ein af stærstu áskorununum“ og það þurfi að „fjölga heilbrigðisstarfsfólki“.
Þá sé það áætlun stjórnvalda að „heilbrigðisstofnanir verði eftirsóttir
vinnustaðir“ og að „huga þurfi að samkeppnishæfni íslensks heilbrigðiskerfis
um hæft starfsfólk.“ Þá stendur sérstaklega í plagginu að „mikil áhætta felst í
því ef ekki tekst að snúa þessari þróun við því að heilbrigðisþjónusta verður
ekki veitt án heilbrigðisstarfsfólks.“ Ef þetta eru markmið stjórnvalda, af
hverju birtast þau ekki í tölum fjármálaáætlunarinnar?
Heilbrigðismálin er sá málaflokkur sem mælist ítrekað vera sá mikilvægasti
í augum landsmanna. Í raun mætti tala um ákall þjóðarinnar til stjórnvalda
um að gera mun betur í heilbrigðis- og velferðarmálum en nú er gert.
Þegar ný ríkisstjórn kynnti stjórnarsáttmála sinn koma fram vilji til að leggja
aukna áherslu á að þróa „heilbrigðiskerfið í takt við breytta samsetningu
þjóðarinnar, mönnunarþörf og lífsstílssjúkdóma.” Undir þessa yfirlýsingu
tóku sjúkraliðar enda er sjúkraliðastéttin mjög vel meðvituð um hina
brýnu þörf í heilbrigðiskerfinu. Þá fögnuðu sjúkraliða boðaðri styrkingu
Landspítalans „sem mikilvægustu heilbrigðisstofnunar landsins“ þar
sem „sérstök áhersla er lögð á að fylgja eftir uppbyggingu gjörgæslu og
bráðadeildar.“
Sjúkraliðafélagið hét því að fylgjast grannt með hvernig loforð nýrrar
ríkisstjórnar yrðu efnd og sendi frá sér ályktun þar sem lýst var yfir miklum
áhyggjum af stöðunni á bráðamóttöku Landspítalans. Mikil umræða
skapaðist á síðasta ári um bráðamóttökuna og voru raddir læknar einkum
áberandi í henni, en þegar leið á árið birtu sjúkraliðar grein um málið út frá
sínu sjónarhorni og vakti hún nokkra athygli. Í greininni minntu þeir á að
sjúkraliðar gegna mikilvægu hlutverki innan sjúkrahússins, allt frá því að taka
á móti sjúklingum, skrá þá og vera síðan til staðar og fylgjast með líkamlegu
ástandi þeirra, auk þess að aðstoða við daglegar þarfir á ýmsan hátt. Þeir
sinna nærhjúkrun og eru um leið í nánu sambandi við aðstandendur. Þessu
getur fylgt mikið álag og sé það viðvarandi um lengri tíma getur það dregið
úr starfsorkunni og komið niður á lífsgæðum fólks. Sjúkraliðarnir minntu
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á það í grein sinni að þegar teknar væru margar aukavaktir og þegar
skrefateljarar sýni 8 til 10 kílómetra göngur á hverri vakt væri verið að bjóða
hættunni heim. Við þetta ástand verður ekki unað og því þarf að breyta.
Þessar aðstæður minna á það mikilvæga starf sem sjúkraliðar vinna
og nauðsyn þess að allar aðstæður séu þannig að þeir geti sinnt þeim á
faglegan hátt. Það er ekki boðlegt starfsumhverfi þegar heilbrigðisstarfsfólk
þarf ítrekað að stíga fram og lýsa yfir neyðarástandi, hvort sem er á
bráðamóttökunni eða á öðrum stöðum. Metnaður sjúkraliða sem og
annars starfsfólks stendur til þess að geta veitt skjólstæðingum þá faglegu
hjúkrunarþjónustu sem þeir eiga rétt á lögum samkvæmt og þarfnast á
meðan þeir eiga við veikindi að stríða.
Covid verður senn að baki en verkefnin framundan á vettvangi heilbrigðismála
eru margslungin og fjölmargar lausnir blasa við sem samstaða er um. Ein þeirra
er að tryggja betri fjármögnun til heilbrigðisþjónustunnar, en þannig væri hægt að
leysa mönnunarvanda kerfisins. Sjúkraliðar eru þjálfaðir í að vera til taks á erfiðum
stundum og bjóða fram krafta sína en minna á að til þess að þeir geti nýst þarf að
bæta kjör og gera allar vinnuaðstæður ásættanlegar.
Betri vinnutími

Margir fundir fóru fram á árinu vegna vinnutímastyttingar en samingaviðræður vegna stofnanasamninga
voru líka tímafrekar auk kjaraviðræðna.
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Eitt af því sem ávannst á síðasta ári við að bæta vinnuaðstæður var
innleiðingin á styttri vinnuviku. Stytting vinnuvikunnar hefur verið eitt
af helstu baráttumálum Sjúkraliðafélags Íslands um árabil en í síðustu
kjarasamningum náðist loks heilmikill árangur. Stytting vinnuvikunnar sem
nú hefur verið innleidd hjá dagvinnufólki er allt að 4 klukkustundir á viku,
fer úr 40 í 36 virkar vinnustundir með sérstöku samkomulagi meirihluta
starfsfólks á viðkomandi stofnun um aðlögun vinnutíma að þörfum
stofnunar og starfsfólks. Þessi breyting tók gildi 1. janúar 2021. Hjá fólki sem
vinnur á vöktum styttist vinnuvikan úr 40 klukkustundum í 36 á viku og er
frekari stytting möguleg, í allt að 32 klukkustundir, sem grundvallast á vægi
vinnuskyldustunda. Um 90% sjúkraliða í vaktavinnu voru fyrir breytingarnar
í hlutastarfi. Hjá þeim sem ákváðu að vinna áfram jafn margar stundir og
áður hækkaði starfshlutfallið í samræmi við fjölda og vægi vinnustunda.
Þessar breytingar tóku gildi 1. maí 2021.
Undir árslok kannaði Sjúkraliðafélagið hvernig innleiðing á styttingu
vinnuvikunnar hefði gengið og hvað sjúkraliðum fyndist um framkvæmdina.
Í ljós kom að innleiðingin gekk misvel hjá einstökum stofnunum og
vinnuveitendum og kom þar margt afar forvitnilegt í ljós. Þátttaka í
könnuninni var mjög góð og staðfesti hún mikinn metnað sjúkraliða og
áhuga á starfsumhverfi sínu en svör bárust frá 1.240 sjúkraliðum. Um
79% þeirra sem tóku þátt störfuðu við vaktavinnu en tæplega 21% við
dagvinnu. Hjá þeim sem störfuðu við dagvinnu hafði stytting vinnuvikunnar
verið útfærð hjá nánast öllum. Könnunin sýndi að stytting vinnuvikunnar
hefur mjög jákvæð áhrif þar sem hún er innleidd í samráði við starfsfólk og
mönnun er bætt. Könnunin sýndi einnig mikilvægi þess að laga og leiðrétta
þá annmarka sem hafa komið í ljós, því þetta er langtímaverkefni sem
fylgja þarf eftir. Þá er ljóst af könnuninni að sjúkraliðar í vaktavinnu upplifa
minni jákvæða breytingu af styttingunni en dagvinnufólkið. Innleiðingin
hefur gengið misvel hjá vinnuveitendum og sums staðar er henni ekki að
fullu lokið. Þá er tölfræðilegur munur á milli vinnuveitenda þegar kemur að
einstaka þáttum styttingarinnar og við því þarf að bregðast. Kerfisbreytingin

sem felur í sér breytingar á skipulagi á vinnutíma vaktavinnufólks er
umfangsmikil og flókin í framkvæmd, en um leið nauðsynleg.
Stofnanasamningar
Mikill tími fór í fundarhöld með stofnunum ríkisins vegna nauðsynlegrar
uppfærslu á stofnanasamningum og starfslýsingum sjúkraliða. Fundirnir
voru flestir rafrænir og var reynt að ljúka þeim fyrir árslok, en þá hafði þó
ekki enn tekist að funda með nokkrum stofnunum. Við samningagerðina
var lögð áhersla á að fjölga símenntunarþrepum og reynt að uppfæra
röðunarkaflann samhliða yfirfærslunni á nýja launatöflu. Jafnframt var lögð
áhersla á að uppfæra starfslýsingar sem víða voru orðnar úreltar. Á flestum
stofnunum voru viðræðurnar lausnarmiðaðar en fulltrúum sjúkraliða þótti
gangurinn stundum frekar hægur. Það sýndi sig að þar sem uppfærsla
samninga gekk vel og breytingar náðust inn varðandi röðun og símenntun
hvað aðkoma fulltrúa sem vel þekktu til á viðkomandi svæðum var mikilvæg.
Þekking á aðstæðum er mikilvæg.
Fagráð líka á hjúkrunarheimilum
Eitt langþráð baráttumál sjúkraliða náðist í
höfn þegar stofnuð voru ný fagráð hjá öllum
heilbrigðisstofnunum landsins þar sem
gert er ráð fyrir þátttöku sjúkraliða. Læknaog hjúkrunaráð voru lögð niður enda voru
þau fyrir löngu orðin úrelt og við tóku
eðlilegar breytingar í kjölfar lagasetningar.
Sjúkraliðar fögnuðu þessum áfanga og
því að geta loks tekið þátt í því að móta
hjúkrunarstefnu á heilbrigðisstofnunum.
Þar með var þó ekki fullnaðarsigur unninn
í þeirri baráttu að fá sjúkraliða inn í fagráð
vegna þess að hjúkrunarheimilin voru ekki
Sjúkraliðar eru að stöfum víðar en á spítölum
og hjúkrunarheimilum. Heimahjúkun er borin
talin með í lögunum og kallaði fulltrúaþing
uppi af sjúkraliðum.

Sjúkraliðafélagsins eftir breytingu á þeim. Ný fagráð á hjúkrunarheimilum yrðu
vettvangur þar sem sjúkraliðar og aðrar heilbrigðisstéttir gætu miðla reynslu
sinni, bætt öryggi sjúklinga og aukið gæði þjónustunnar.
Minnt var á að í nýlegum úttektum Embættis landlæknis á hjúkrunarheimilum væru dæmi um að á þeim starfi hvorki gæðastjórnandi né sérstök
gæðastjórn. Í sumum tilvikum væru hvorki virkir verkferlar til staðar né
umbótahópar til að bregðast við niðurstöðu RAI mælinga. Þá væru dæmi
um að starfsmenn hjúkrunarheimila séu ekki upplýstir um tilvist slíkra
vinnuhópa. Þetta telja sjúkraliðar óásættanlegt og kalla á að fagráð verði
einnig sett upp á hjúkrunarheimilunum þar sem sjúkraliðar, ásamt öðrum
fagstéttum, gætu nýtt innra aðhald og lagt fram tillögur um úrbætur sem
tryggðu betur gæði og öryggi þjónustunnar.
Mönnunarviðmið
Ítrekað hefur Sjúkraliðafélagið kallað
eftir því að stjórnvöld marki skýra stefnu
um mönnun í heilbrigðiskerfinu. Engin
lágmarksviðmið eru til af hálfu hins
opinbera og eini vísirinn að þeim eru
viðmiðunarreglur frá Embætti landlæknis
sem ekki eru bindandi. Þetta stefnuleysi
hefur verið harðlega gagnrýnt meðal
heilbrigðisstétta og einnig í úttekt Ríkisendurskoðunar fyrir nokkrum misserum.
Þá er það gagnrýnivert hve lítið ber
á sjúkraliðum í umfjöllun stjórnvalda
um mönnun kerfisins. En staðreyndin
er sú að það er sjúkraliðastéttin sem
ber uppi hina svokölluðu nærhjúkrun
í landinu. Í úttektum frá Embætti
landlæknis kemur fram að þegar fagfólk
skortir á hjúkrunarheimili minnka

Aðstaða sjúkraliða sem sinna heimahjúkrun
er oft bágborin og bifreið viðkomandi eini
búningsklefinn sem kostur er á að nota.
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gæði þjónustunnar. En engar leiðbeiningar eru til um það hvert hlutfall
sjúkraliða í kerfinu eigi að vera.
Sjúkraliðafélagið hefur beint þeim eindregnu tilmælum til heilbrigðisyfirvalda
að hlutast til um að Embætti landlæknis geri ítarlega og nákvæma úttekt á
mönnunarviðmiðum, þar sem tengsl gæðavísa við hlutfall fagmenntaðra
hjúkrunarstétta, þ.e.a.s. sjúkraliða og hjúkrunarfræðinga verði könnuð til
hlítar.

Verkefnastjórn í að fjölga sjúkraliðum
Á árinu 2021 skipaði Sjúkraliðafélag Íslands verkefnastjórn sem ætlað er
að annast átaksverkefni um að fjölga sjúkraliðum. Starf verkefnastjórnar
byggir á tillögum sem settar voru fram í skýrslunni Tillögur um menntun og
viðbótarmenntun sem leitt geta til fjölgunar útskrifaðra sjúkraliða. Tillögurnar
snúa að því að fjölga útskrifuðum sjúkraliðum auk þess að efla starf sjúkraliða,
gera það áhugaverðara og finna leiðir til að gefa starfandi sjúkraliðum færi
á framgangi í starfi.

Menntun og ábyrgð
Sjúkraliðar benda iðulega á mikilvægi þess að aukin menntun og sérhæfing
þeirra sé metin að verðleikum. Það sé brýnt að stjórnendur í heilbrigðiskerfinu
svari aukinni menntun sjúkraliða með nýjum starfslýsingum eða nýjum
tækifærum til aukins starfsframa og bættra kjara. Þá hefur forysta félagsins
minnt á áratugagamlar leiðbeiningar frá Landlækni um að stjórnendum
heilbrigðisstofnana beri að uppfæra starfslýsingar og fela sjúkraliðum störf
sem fylgi hærra menntunar- og færnistigi. Lítið hefur þó áorkast í þessum
efnum. Það var því fagnaðaefni á síðasta ári þegar sérstöku landsráði
um mönnun og menntun í heilbrigðisþjónustu var falið að fjalla um
verkaskiptingu heilbrigðisstétta með áherslu á að efla starf sjúkraliða, með
tilliti til aukinnar menntunar og hæfni sjúkraliða.
Á trúnaðarmannaráðsfundi Sjúkraliðafélags Íslands síðastliðið haust var
skorað á stjórnendur heilbrigðisstofnana að þróa frekari starfsleiðir og
starfsmöguleika í samræmi við síhækkandi menntunarstig sjúkraliða. Bent
var á að æ fleiri sjúkraliðar munu útskrifast með háskólamenntun á næstu
árum og þurfa bæði stjórnvöld og stjórnendur heilbrigðisstofnana að taka
tillit til þess. Það er öllum í hag, ekki síst almenningi að störf sjúkraliða séu
metin að verðleikum og að tekið sé tillit til aukinnar menntunar þeirra og
færni. Sé slíkt ekki gert, er hætta á sjúkraliðar leiti á önnur mið og eftir stæði
veikara heilbrigðiskerfi fyrir alla.
Diplómanám fyrir sjúkraliða hófst við Háskólann á Akureyri haustið 2021 og komust færri að en vildu.
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„Sjúkraliðar sækja fram“

Meginverkefni verkefnastjórnar á árinu 2021 sneri að öflun gagna, að greina
núverandi stöðu sjúkraliða á vinnumarkaði sem og stöðu sjúkraliðanema.
Verkefnastjórnin er skipuð til þriggja ára og er skipuð fulltrúum frá
Landspítala, Fjölbrautaskólanum við Ármúla, Samtökum fyrirtækja í
velferðarþjónustu og Sjúkraliðafélagi Íslands. Við upphaf verkefnis kom í
ljós þörf fyrir tengingu inn í stjórnsýslu heilbrigðis- og menntamála en nú
þegar hefur sjúkraliðanemum fjölgað talsvert undanfarin ár og samkvæmt
gögnum frá Menntamálastofnun var fjöldi nemenda skráðir í sjúkraliðanám
um 800 á árinu 2021 og hefur þeim fjölgað talsvert undanfarin ár. Var
því einnig óskað eftir fulltrúum frá heilbrigðisráðuneytinu og mennta- og
barnamálaráðuneytinu. Starfsmaður verkefnastjórnar er Ragnhildur B.
Bolladóttir verkefnastjóri fræðslumála hjá Sjúkraliðafélagi Íslands.
Diplómanámið
Eftir árangursríka samvinnu Sjúkraliðafélags Íslands og stjórnsýslu menntaog heilbrigðismála opnaði Háskólinn á Akureyri dyrnar fyrir sjúkraliðum
haustið 2021 og bauð þar með fyrstur upp á fagháskólanám fyrir starfandi
sjúkraliða. Þetta voru mikil tímamót og fagnaðefni. Framhaldsnám á
fagháskólastigi mun án efa gera starf sjúkraliða meira aðlaðandi í augum
ungs fólks því nú er í fyrsta sinn boðið upp á samfellda námsleið fyrir
sjúkraliða frá framhaldsskólastigi yfir á háskólastig.
Í náminu er lögð áhersla á persónumiðaða nálgun í heildrænni umönnun
aldraðra einstaklinga og fjölskyldna þeirra. Náminu er ætlað að bæta
þekkingu á notkun mismunandi aðferða til samskipta og tryggja þannig
gæði í meðferð og fræðslu. Þá mun námið veita þekkingu á skipulagi og
virkni þjónustukerfa sem eru í boði fyrir þennan aldurshóp, auk notkunar
velferðartækni og þátttöku í teymisvinnu.
Mikill áhugi var á náminu meðal starfandi sjúkraliða og færri komust
því að en vildu. Þar stunda nú 20 sjúkraliðar sérhæft nám í öldrunar-og
heimahjúkrun. Þá er enn og aftur vakin athygli á mikilvægi þess aðstjórnendur

Barátta sjúkraliða fyrir bættum kjörum hefur staðið sleitulaust frá stofnun félagsins og mikill árangur náðst en
nú þarf að útrýma launamun kynjanna.

í heilbrigðiskerfinu geri sér grein fyrir því nýja atgervi sem verður til með
háskólamenntuðum sjúkraliðum. Með þeim verður til ný auðlind innan
kerfisins. Sjúkraliðar með viðbótarmenntun á háskólastigi eru mikilvægir
fyrir velferðar-og heilbrigðiskerfið, og þá ekki síst vegna vaxandi lífaldurs
þjóðarinnar, fjölþættari verkefna og meiri áherslu á þverfaglegt samstarf og
þjónustu.
Heimahjúkrun
Stjórnvöld hafa lýst yfir vilja til að auðvelda eldra fólki að búa sem lengst
heima með viðeigandi stuðningi og þjónustu jafnframt því að heilsugæslan
verði styrkt enn frekar sem fyrsti viðkomustaður notenda og byggð upp
þverfagleg teymisvinna þar sem unnið er að stöðugum umbótum. Það er
nokkuð ljóst að þessum markmiðum verður ekki náð án sjúkraliða.
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Öflug þekking, öflug framtíð“

Þeir gegna lykilhlutverki við heimahjúkrun ásamt því að taka þátt í
margvíslegri þverfaglegri teymisvinnu innan heilbrigðisþjónustunnar. Án
sjúkraliða verður heimahjúkrun ekki bætt.
Launamunur kynja
Sjúkraliðar bundust samtökum fyrir áratugum síðan og hafa unnið markvisst
að því að bæta kjör sín. Margt hefur áunnist en eitt af þeim stóru málum
sem sífellt þarf að eiga við aftur og aftur er kynbundinn launamunur.
Rannsóknir sem gerðar hafa verið á launamun kynjanna sýna að laun karla
eru almennt hærri en laun kvenna. Þessi kynbundni launamunur er meðal
annars tilkominn vegna kynskipts vinnumarkaðar og þeirrar staðreyndar
að konur og karlar gegna mismunandi störfum. Laun eru almennt lægri hjá́
þeim starfsstéttum þar sem konur eru í meirihluta. Bent hefur verið á að
konur frekar en karlar vinna í nánum samskiptum við annað fólk sem veldur
bæði tilfinningalegu álagi og skapar óáþreifanleg verðmæti fyrir samfélagið.
Hefðbundin karlastörf hins vegar fela oft í sér sköpun á áþreifanlegum
verðmætum. Þessi munur ýtir undir ólíkt virðismat á þessum störfum.
Vanmat á störfum kvennastétta byggir almennt ekki á ásetningi um
að mismuna skuli kynjunum eða meðvitaðri hlutdrægni, heldur er það
afleiðing af menningarlegum, sögulegum og kerfisbundnum ástæðum.
Aðgreining kynjanna á vinnumarkaði er lífseig og mörgum finnst enn í dag
að vel launuð karlastörf og illa launuð kvennastörf sé eðlilegur þáttur í
samfélagsgerð okkar. Krafan um að greiða skuli konum og körlum jöfn laun
fyrir jafnverðmæt störf er hins vegar bæði eðlileg og sanngjörn og undarlegt
að baráttan fyrir launajafnrétti hafi staðið yfir í heila öld. Treglega hefur
gengið að ná fram skilningi samfélagsins og vilja stjórnvalda á hverjum tíma
til að beita sér fyrir því að eyða kynbundnum launamun. Þó baráttan hafi á
undanförnum árum skilað árangri blasir sú staðreynd við að launamunur
kynjanna er enn til staðar í okkar samfélagi. Það er fullkomlega óásættanlegt.
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Starfshópur um endurmat á störfum kvenna skilaði af sér tillögum í fyrra
og hvatti til margvíslegara aðgerða til að greina vandann, meta virði starfa
og skoða sérstaklega þætti sem einkenna kvennastörf sem kunna að vera
vanmetnin. En sjúkraliðar gera sér grein fyrir því að vanmat á störfum
hverfur ekki sjálfkrafa. Framganga stjórnvalda var sannarlega skref í rétta
átt en einnig þarf að breyta mati samfélagsins á verðmæti þeirra starfa sem
konur í meirihluta sinna svo það verði sambærilegt mati á verðmæti þeirra
starfa sem karlar að jafnaði sinna. Til að útrýma launamun sem stafar af
kynskiptum vinnumarkaði þarf samfélagið allt að ákveða að verðmæti starfa
sé metið að jöfnu hvort heldur sem konur eða karlar sinni þeim.
Skrifstofan
Töluverðar breytingar urðu á skrifstofu félagsins þegar Birna Ólafdóttir,
einn af stofnendum Sjúkraliðafélagsins, lét af störfun. Í hennar stað kom
Ragnhildur Bolladóttir og verða hennar meginverkefni ráðgjöf og þjónusta
í tengslum við mennta- og kjaramál félagsins og mun hún m.a. halda utan
um námsmat félagsmanna og fræðslumálin. Ákveðið var að ráða einnig
tímabundið til starfa ráðgjafa með hagfræðiþekkingu í hlutastarf til að
styrkja stöðu félagsins í samningaviðræðum. Þá var tekið upp nýtt tölvu- og
skjalavörslukerfi, og ráðast í breytingar á húsnæðinu með það fyrir augum
að bæta móttökuna. Á síðasta ári var iðulega lokað fyrir heimsóknir vegna
covid-faraldursins en vonandi verður nú hægt að taka á móti fleirum með
bættri aðstöðu.

Sandra B. Franks,
formaður Sjúkraliðafélags Íslands

„Gagnkvæm virðing og traust“

Móttakan á skrifstofunni hefur verið endurbætt og þar með öll aðstaða til að veita félagsmönnum
upplýsingar og ráðgjöf um margvísleg mál.

Á efstu hæðinni að Grensásvegi 16 er skrifstofa Sjúkraliðafélags Íslands til húsa. Þar þurfti oft að loka fyrir heimsóknir á
meðan heimsfaraldurinn gekk yfir en nú eru vonandi betri tímar framundan.
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Spítalar geta verið vel búnir tækjum en eru þó lítið meira en fólkið sem þar starfar.
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FÉLAGIÐ
Í TÖLUM
Starfandi félagsmenn í apríl 2022 voru 2.002. Ríflega helmingur
þeirra eru starfandi á höfuðborgarsvæðinu, eða um 54%. Um
45% félagsmanna eru starfandi á landsbyggðinni. Skiptingu
þeirra í félagsdeildir má sjá á meðfylgjandi mynd.

FJÖLDI STARFANDI FÉLAGSMANNA
INNAN FÉLAGSDEILDANNA

Á starfsárinu úthlutaði Styrktarsjóður BSRB félagsmönnum Sjúkraliðafélagsins 107.4 mkr. í heilsuverndarstyrki og dagpeningagreiðslur.

Vestmannaeyjadeild
125

Norðurlandsdeild eystri
Suðurnesjadeild
Austurlandsdeild
Vesturlandsdeild
Suðurlandsdeild

Árlega er úthlutað styrkjum úr fræðslusjóðum Sjúkraliðafélagsins til
félagsmanna. Um þessa sjóði, Starfsþróunarsjóð og Starfsmenntasjóð,
er fjallað nánar aftar í skýrslunni.

STYRKTARSJÓÐUR BSRB

Svæðisdeild höfuðborgarsvæðis
Norðurlandsdeild vestri

STYRKVEITINGAR
VEGNA FRÆÐSLUMÁLA

Aðrir styrkir eru meðal annars ættleiðingar- og fæðingarstyrkir,
ferðastyrkir, styrkir vegna krabbameinsleitar, hjartaverndar, sjónlagsaðgerða og kaupa á gleraugum og heyrnatækjum.

87
246

152
42
50

46

Sjúkradagpeningar
Sjúkraþjálfun

159

43,1 mkr.-

24,6 mkr.-

Tannlæknakostnaður

Vestfjarðadeild

Sálfræðiaðstoð
Líkamsrækt
Dvöl á heilsustofnun
Aðrir styrkir

15 mkr.-

1095
1,1 mkr.-

„Sérmenntuð stétt á sviði nærhjúkrunar“

11,2 mkr.-

4,9 mkr.7,2 mkr.-
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SKIPULAG
OG STARFSEMI
Svæðadeildir Sjúkraliðafélagsins eru níu talsins með kjörnar stjórnir og
deildarformenn. Hlutverk deildanna felst einkum í því að vera tengiliður milli
félagsmanna og félagsstjórnar auk þess að sinna þeim viðfangsefnum sem
fulltrúaþing eða félagsstjórn fela þeim. Deildarformenn eiga sæti í félagsstjórn
og í venjulegu árferði hefur hún komið saman til fundar þrisvar á ári en vegna
flókinna úrlausnarefna á tímum Covid-19 voru Zoom-fundir mánaðarlega í
hitteðfyrra en slíkir fundir voru haldnir níu sinnum á síðasta ári. Stjórnin hefur
æðsta vald í málefnum félagsins á milli fulltrúaþinga og kemur fram sem
málsvari félagsins. Félagsstjórn gætir sjóða og eigna félagsins, gefur út árlega
skýrslu um starfsemi deilda, fylgist með rekstri og framgangi deildanna og
miðlar fréttum af starfi sínu.

Framkvæmdastjórn framfylgir ákvörðunum fulltrúaþings og félagsstjórnar
auk þess að sjá um daglega starfsemi félagsins í umboði félagsstjórnar.
Fundir framkvæmdastjórnar eru að jafnaði haldnir aðra hverja viku.
Framkvæmdastjórn 			 Varamenn
Sandra B. Franks, formaður 			
Ólöf Jóna Friðriksdóttir
Kristín Ólafsdóttir, varaformaður 		
Jakobína Rut Daníelsdóttir
Jóna J. Sveinsdóttir, gjaldkeri
Jóhanna Traustadóttir, ritari

Félagsstjórn
Sandra B. Franks, formaður
Kristín Ólafsdóttir, varaformaður
Jóna J. Sveinsdóttir, gjaldkeri
Jóhanna Traustadóttir, ritari
Hulda Birna Frímannsdóttir, Svæðisdeild höfuðborgarsvæðisins
Inga Lilja Sigmarsdóttir, Vesturlandsdeild
Jóhanna Guðrún Þórðardóttir, Vestfjarðadeild
Guðrún Elín Björnsdóttir, Norðurlandsdeild vestri
Hafdís Dögg Sveinbjarnardóttir, Norðurlandsdeild eystri
Helga Sigríður Sveinsdóttir, Suðurlandsdeild
Svava Hlín Hákonardóttir, Austurlandsdeild
Áslaug Steinunn Kjartansdóttir, Vestmannaeyjadeild
Steinunn Bára Þorgilsdóttir, Suðurnesjadeild
Varamenn
Ólöf Jóna Friðriksdóttir og Jakobína Rut Daníelsdóttir
12
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Framkvæmdastjórn: Kristín Ólafsdóttir, Sandra B. Franks, Jóhanna Traustadóttir og Jóna J. Sveinsdóttir.

KJARNASTARFSEMI
FÉLAGSINS
Skrifstofa Sjúkraliðafélags Íslands að Grensásvegi 16 hefur lengi verið kjarninn
í starfsemi félagsins og nú hefur öll aðstaða til að taka á móti gestum verið
bætt með nýjum innréttingum. Starfsfólkið veitir félagsmönnum viðeigandi
upplýsingar og ráðgjöf um réttindi þeirra og skyldur, laun , starfskjör og
efnisatriði kjarasamnings og stofnanasamninga. Auk þess sinnir skrifstofan
umsýslu sjóða og afgreiðslu umsókna um styrki svo sem úr orlofssjóði og
fræðslusjóðum og veitir aðstoð vegna umsókna í Styrktarsjóð BSRB. Þá sinnir
starfsfólk skrifstofunnar umsýslu og afgreiðslu á námsmati vegna sí- og
endurmenntunar sjúkraliða.
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. Skrifstofan heldur einnig utan um innra
starf félagsins og er í virku samstarfi við bæði framkvæmdastjórn og félagsstjórn. Jafnframt sinnir hún umsýslu og samskiptum við trúnaðarmenn,
stjórnir fræðslusjóða og starfsnefnda, auk þess að vera í virku samstarfi við
BSRB.
Um mitt ár hóf Ragnhidur Bolladóttir störf á skrifstofu félagsins. Megin
verkefni hennar verða ráðgjöf og þjónusta í tengslum við mennta- og
kjaramál félagsins og mun hún m.a. halda utan um námsmat félagsmanna
og fræðslumálin. Auk hennar starfa nú á skrifstofunni þau Sandra B. Franks,
formaður félagsins, Gunnar Örn Gunnarsson, Birna Ósk Björnsdóttir og
Sigríður Ríkharðsdóttir og eru þau bundin trúnaði við félagsmenn sem til
þeirra leita.

Gunnar Örn Gunnarsson, Ragnhildur Bolladóttir, Birna Ósk Björnsdóttir og Sigríður Ríkharðsdóttir.
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TRÚNAÐARMENN
Trúnaðarmenn Sjúkraliðafélagsins eru rúmlega 100 og gegna þeir
lykilhlutverki í starfseminni. Þeim er ætlað að veita sjúkraliðum á
hverjum vinnustað leiðsögn í ýmsum málum, tryggja upplýsingaflæði
milli félagsmanna og félagsins og í ákveðnum tilvikum að vísa málum til
starfsmanna á skrifstofu.
Á starfsárinu mæddi nokkuð á trúnaðarmönnum vegna innleiðingar að
styttingu vinnuvikunnar enda er þessi kerfisbreyting á vinnutíma ein sú
viðamesta sem hefur átt sér stað á íslenskum vinnumarkaði í áratugi.
Í október 2021 var haldinn vel sóttur trúnaðarmannaráðsfundur. Á fundinn
kom þær Dagný Aradóttir Pind, lögfræðingur BSRB, sem hélt námskeið
um styttingu vinnuvikunnar og Ragnhildur Bolladóttir, nýr verkefnastjóri
fræðslumála SLFÍ, en hún flutti erindi um störf verkefnastjóra fræðslumála
og innleiðingu á nýju námsmatskerfi.

Þá fagnaði Trúnaðarmannaráð félagsins tillögum starfshóps forsætisráðherra um endurmat á virði kvennastarfa í ljósi þess að enn er töluverður
kynbundin launamunur. Bent var á að talsverður árangur hefði náðst
í að vinna gegn kynbundnum launamun en hins vegar væri enn við líði
vanmat á störfum þar sem konur eru í meirihluta þrátt fyrir starfsmat,
jafnlaunavottanir og fögur fyrirheit. Sjúkraliðar eru ein stærsta kvennastétt
í landinu en um 98% sjúkraliða á Íslandi eru konur. Óumdeilt er mikilvægi
sjúkraliða hjá heilbrigðisstofnunum um allt land og lýsti trúnaðarmannaráð
Sjúkraliðafélags Íslands yfir stuðningi við að gripið verði tafarlaust til
aðgerða sem miða að því að verðmæti starfa sé metið að jöfnu hvort
heldur sem konur eða karlar sinni þeim. Annars yrði tómt mál að tala um
launajafnrétti á Íslandi.

Í könnun sem Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands gerði fyrir BSRB kom
fram að um 90% landsmanna teldi hagsæld þjóðarinnar best borgið
með því að heilbrigðiskerfið yrði rekið af hinu opinbera. Þessu fagnaði
Trúnaðarmannaráð Sjúkraliðafélags Íslands og benti á að byggt hefði verið
upp samfélag sem grundvallast á opinberri almannaþjónustu, þar sem
allir eiga rétt á góðri heilbrigðisþjónustu óháð efnahag eða stöðu til að
tryggja andlegt, félagslegt og líkamlegt heilbrigði. Í yfirlýsingu sinni hafnaði
trúnaðarmannaráðið því alfarið að veikindi fólks yrðu notuð í hagnðarskyni
og til milljóna arðgreiðslna til fárra útvaldra. Um það yrði aldrei sátt í okkar
góða landi.

„Ein stærsta kvennastétt í landinu“
14
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Vegna breytinga á starfsumhverfi sjúkraliða reyndi mikið á trúnaðarmenn félagsins.

UMSAGNIR

vegna lagabreytinga og tillagna stjórnvalda
Á starfsárinu sendi Sjúkraliðafélag Íslands frá sér nokkrar umsagnir
vegna lagabreytinga og þingsályktunartillagna sem varða heilbrigðisþjónustu.
Sæti í stjórn Landspítala
Í janúar 2021 sendi Sjúkraliðafélags Íslands frá sér umsögn vegna frumvarps
til laga sem varðaði breytingar á stjórn Landspítalans. Félagið sagði það
vera ljóst að styrkja þyrfti spítalann svo hann gæti uppfyllt sitt lögbundna
hlutverk og benti á að hver einasta stétt sem ynni á spítalanum hefði lýst
yfir áhyggjum af stöðu mála og því neyðarástandi sem hann byggi við.
Sjúkraliðafélagið lagði til að fulltrúum starfsmanna í stjórn Landspítala
yrði fjölgað úr tveimur í þrjá svo hin fjölmenna stétt sjúkraliða fengi þar
rödd ásamt fulltrúum lækna og hjúkrunarfræðinga. Þetta væri ekki síst
mikilvægt í ljósi þess hlutverk sem stjórnin ætti að hafa þegar kæmi að
mótun langtímastefnu spítalans og starfsáætlunar hans. Minnt var á
að í greinargerð frumvarpsins væri áhersla á að samsetning stjórnar
endurspeglaði þá „fagþekkingu á þeim sviðum sem falla undir hlutverk
spítalans“. Þá lagði Sjúkraliðafélagið til að fulltrúar starfsmanna í stjórn
hefðu einnig atkvæðisrétt enda væri spítalinn lítið meira en starfsfólkið
sem þar starfar og ætti stjórnin að geta náð einhverjum árangri þyrftu
starfsmenn spítalans í stjórninni að hafa sama vægi og aðrir stjórnarmenn.
Sömuleiðis lagði félagið til að fulltrúar sjúklinga fengju áheyrnarfulltrúa í
stjórn spítalans enda væri tilgangurinn með skipun sérstakrar stjórnunar
Landspítala að styrkja spítalann. Stjórnin þyrfti því að njóta trausts svo hún
gæti sinnt sínu hlutverki.
Endurmat á virði kvennastarfa
Starfshópur um verðmætamat kvennastarfa og endurmat á störfum
kvenna var skipaður í kjölfar yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar sem undirrituð

var við gerð kjarasamninga milli ríkis og sveitarfélaga og aðildarfélaga
BSRB vorið 2020. Starfshópurinn skilaði drögum að skýrslu í samráðsgátt
stjórnvalda þann 7. september 2021. Í október sendi Sjúkraliðafélag Íslands
frá sér umsöng um skýrsludrögin og tillögur starfshópsins. Sjúkraliðafélagið
fagnaði útgáfu skýrslunnar og umsagnarferlinu í samráðsgáttinni, tók undir
margt sem þar kom fram um stöðuna en áréttaði nokkur atriði varðandi
tillögur hópsins. Mikilvægt væri að framkvæmd verkefnisins yrði í forgangi
hjá forsætisráðuneytinu og skrifstofu jafnréttismála. Áríðandi væri að halda
áfram, vinna hratt og varða leiðina að jafnrétti og leiðréttingum fyrir konur.
Þá taldi félagið mikilvægt að ríkið gengi á undan með góðu fordæmi og
setti af stað boðað þróunarverkefni um virðismat starfa. Mikilvægt væri að
tryggja aðkomu stéttarfélaga og starfsmanna, bæði í þróunarverkefninu, en
ekki síður til framtíðar hvað varðar virðismatskerfi starfa. Án gagnsæis og
aðkomu starfsfólks stéttarfélaga og félaga þeirra myndi ekki skapast traust
á því að kerfið væri sanngjarnt. Félagið lýsti yfir stuðningi við tillögu um
samningaleið að launajafnrétti og útfærslur og hvatti til að samhliða yrðu
þróuð verkfæri til að aðstoða atvinnurekendur við að uppfylla lagaskilyrði
um jöfn laun fyrir jafn verðmæt störf. Um leið yrði horft sérstaklega til þess
hvort útvistun starfa leiði til aukins kynbundins launamunar.
Heilbrigðiststefna fyrir aldraða
Sjúkraliðafélag Íslands sendi frá sér umsögn vegna þingsályktunar um
mótun heilbrigðisstefnu fyrir aldraða í janúar 2022. Í umsögn sinni vakti
félagið athygli á því að hvorki væri minnst á sjúkraliða né hjúkrunarfræðinga
í þingsályktuninni. Þar sem um væri að ræða „mótun heilbrigðisstefnu fyrir
aldraða“ þyrfti að tryggja aðkomu þessara stétta að henni. Lagt var til að í
inngangsgrein þingsályktunarinnar yrði því bætt við að stefnan yrði unnin
í samráði við hlutaðeigandi heilbrigðisstéttir. Bent var sérstaklega á að
markmiðum stefnunnar eins og henni væri lýst varðandi „rétta þjónustu á
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réttum stað“ yrði ekki náð nema sjúkraliðum væri fundinn staður í stefnunni.
Allir verkþættir sem stefnan tilgreindi væru m.a. unnir af sjúkraliðum. Tómt
mál væri að tala um þverfaglega teymisvinnu án þeirra. Á sama hátt lagði
félagið til breytingar á öðrum liðum þingsályktunarinnar og þar yrði tekið
tillit til menntunar og fagþekkingar sjúkraliða.
Greining samúðarþreytu
Þann 6. febrúar 2022 sendi Sjúkraliðafélags Íslands frá sér umsögn vegna
þingsályktunartillögu um greiningu á samúðarþreytu og tillögur að úrræðum.
Sjúkraliðafélagið mælti með samþykki þingsályktunartillögunnar sem gerði
ráð fyrir skipun starfshóps sem hefði það markmið að greina og gera m.a.
tillögur að fyrirkomulagi til þess að efla geðheilsu fagfólks sem vinnur við að
hjálpa öðrum. Félagið benti á að tillagan mætti vaxandi vanda sem sjúkraliðar
og aðrar heilbrigðisstéttir þekktu vel. Með auknu álagi í heilbrigðiskerfinu
hefðu sjúkraliðar fundið fyrir kulnun og samúðarþreytu. Bent var á að starf
sjúkraliða væri unnið af hugsjón og umhyggju og nálægðin við skjólstæðinga
væri mjög mikil. Sjúkraliðar sinntu ekki eingöngu líkamlegri þörf sjúklinga
heldur einnig þeirri andlegu og félagslegu. Aðstæður gætu því verið krefjandi
fyrir sjúkraliða og vakið ýmis einkenni kulnunar og samúðarþreytu. Með
hækkandi aldri þjóðarinnar og auknum kröfum í heilbrigðiskerfinu myndi
þessi vandi eingöngu aukast. Þá var lagt til að fulltrúi frá félaginu fengi sæti í
umræddum starfshópi.
Stefna í geðheilbrigðismálum
Í mars 2022 skilaði Sjúkraliðafélags Íslands umsögn vegna þingsályktunartillögu varðandi stefnu í geðheilbrigðismálum til ársins 2030. Sjúkraliðafélagið
hóf umsögn sína með því að fagna því að ný stefna skuli vera sett í
geðheilbrigðismálum til ársins 2030 og að gert væri ráð fyrir því að hæft
starfsfólk ynni á viðeigandi þjónustustigi í nærumhverfi notandans. Í ljósi
þess minnti félagið á mikilvægi sjúkraliða þegar kemur að þessari þjónustu
en sjúkraliðar gegna vegamiklu hlutverki í nærhjúkrun gagnvart sjúklingum
með geðraskanir. Félagið benti á að þess vegna væri brýnt að fjölga
sjúkraliðum. Þörfin fyrir fleiri sjúkraliða væri óumdeild. Þá var það ítrekað að
tómt mál væri að tala um uppbyggingu heilbrigðisþjónustunnar, hvort sem
litið væri til geðheilbrigðismála eða annarra þátta, án þess að tala um stöðu
sjúkraliða í kerfinu.
16
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Allt of fáir sjúkraliðar sem mennta sig til starfsins hæfu störf í kerfinu og eins
væri of mikið brottfall úr stéttinni. Sjúkraliðafélagið benti á að þetta væri
mikið áhyggjuefni sem tengdist m.a. þeim kjörum og aðstæðum sem þessi
stóra kvennastétt byggi við. Stjórnvöld þyrftu að taka mið af þeirri stöðu.
Að lokum lýsti félagið sig reiðubúið til að koma á fund stjórnvalda og taka
þátt í hvers konar stefnumótum í heilbrigðis- og velferðarmálum. Reynsla
sjúkraliða og þekking væri mikil og gagnleg.
Vandann má leysa
Þann 13. desember 2021 sendi Sjúkraliðafélagið Íslands frá sér umsögn
um fjármálafrumvarp ársins 2022. Í umsögn sinni benti Sjúkraliðafélagið
á að framlög til heilbrigðismála hækkuðu um 5% en raunhækkun væri
þó ekki nema 2% sem dygði skammt og væri í litlu samræmi við fyrirheit
stjórnavalda um öfluga heilbrigðisþjónustu fyrir alla. Félagið hvatti því
fjárlaganefnd til að bæta fjármagni til heilbrigðismála, jafnt til Landspítalans,
heilbrigðisstofnana úti á landi, sem og heilsugæslu og til heimahjúkrunar. Þá
kvaðst Sjúkraliðafélagið taka undir áhyggjur stjórnvalda af mönnunarvanda
í heilbrigðiskerfinu en minnti á að helmingur sjúkraliða sem útskrifast kýs
að vinna ekki við fagið. Skýringar er að leita í þeim kjörum sem bjóðast,
vinnuálagi og vinnuaðstæðum. Mönnunarvandinn væri því fjárhagsvandi,
starfsfólk væri til en það stæði á stjórnvöldum að standa við sitt. Í ljósi frétta
af neyðarástandi á bráðamóttöku Landspítalans skoraði Sjúkraliðafélagið
á fjárlaganefnd að fella niður hagræðingarkröfu sem sett var á spítalann.
Sömuleiðis var skorað á fjárlaganefnd að falla frá aðhaldkröfu á hjúkrunarog endurhæfingarþjónustu, sem og aðhaldskröfu á heilsugæsluna í
landinu. Það væri ljóst að markmiðum um bætta þjónustu yrði ekki náð
annars. Í lokin var þess óskað að sjúkraliðar nytu góðs af aukinni menntun
sinni í stofnanasamningum en víða skorti enn skilning á þeim þætti hjá
heilbrigðisstofnunum.

SJÚKRALIÐANÁM
Á árinu 2021 brautskráðust 124 sjúkraliðar frá þeim menntastofnunum
sem bjóða upp á sjúkraliðanám. Samkvæmt upplýsingum fá þessum
menntastofnunum brautskráðust 85 nemendur af sjúkraliðabraut
og 39 af sjúkraliðabrú, eða alls 124 sjúkraliðar. Fjölbrautaskólinn í
Breiðholti útskrifaði flesta sjúkraliða, 27 af sjúkraliðabraut og 21 af
sjúkraliðabrú.
Útskriftarnemar af sjúkraliðabraut FA 2021

Fjölbrautaskóli

Útskrift sjúkraliða frá FB í Hörpu 2021.

„Vilji til menntunar og framfara“

Sjúkraliðabraut

Sjúkraliðabrú

Vor

Haust

Vor

Haust

Verkmenntaskólinn á Akureyri

1

9

0

0

Framhaldsskólinn Vestmannaeyjum

0

1

0

0

Fjölbrautaskóli Suðurlands

0

7

0

0

Fjölbrautaskólinn við Ármúla

7

3

5

4

Fjölbrautaskóli Vesturlands

1

0

0

0

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti

12

15

10

11

Menntaskólinn á Ísaﬁrði

7

2

0

1

Verkmenntaskóli Austurlands

1

2

0

0

Fjölbrautaskóli Suðurnesja

5

1

0

0

Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra

3

8

6

2

Samtals

37

48

21

18
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Æ fleiri sjúkraliðar munu útskrifast með háskólamenntun á næstu árum og þurfa bæði stjórnvöld og stjórnendur heilbrigðisstofnana að taka tillit til þess.
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STARFSLEYFI
Starfsleyfi fá sjúkraliðar sem lokið hafa sjúkraliðanámi frá viðurkenndri
menntastofnun sem starfar á grundvelli aðalnámskrár 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 heilbrigðisstarfsmenn með gilt
starfsleyfi hér á landi er nú aðgengileg á heimasíðu embættisins; sjá hér.
Gefin voru út 118 starfsleyfi sjúkraliða árið 2021 og útskrifuðust sjö af þeim
úr skólum erlendis. Þrír karlmenn fengu starfsleyfi á árinu og 115 konur.
Með íslenskt ríkisfang voru 107, en 11 með erlent ríkisfang.
Árið 2020 voru útgefin starfsleyfi sjúkraliða 144 og útskrifuðust 22 af þeim úr
skólum erlendis. Átta karlmenn fengu starfsleyfi á árinu og 136 konur. Með
íslenskt ríkisfang voru 122, en 22 með erlent ríkisfang.
Árið 2019 voru útgefin starfsleyfi 110 og fengu þau níu karlar og 101 kona. Af
þeim voru 86 með íslenskt ríkisfang en 24 með erlent ríkisfang.
Alls eru nú skráð 5120 starfsleyfi sjúkraliða hjá Landlæknisembættinu.
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Launakjör og vinnuálag valda því að færri sjúkraliðar starfa við fag sitt en æskilegt væri.
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FRÆÐSLUSJÓÐIR
Starfsmenntasjóður
Starfsmenntasjóður styður félagsmenn Sjúkraliðafélagsins til starfsnáms og
símenntunar svo þeir geti viðhaldið menntun sinni og þekkingu í samræmi við
lög um heilbrigðisstarfsmenn. Styrkir úr þessum sjóði eru veittir sjúkraliðum
til náms eða símenntunar sem að jafnaði varðar annað hvort starf eða
fagsvið félagsmanns. Nám eða námskeið til að auka almenna starfshæfni á
sviði tölvutækni og tungumála eru einnig styrkhæf. Nám eða námskeið án
beinnar tengingar við starf eru einnig styrkhæf að vissu marki.
Úthlutunarreglur sjóðsins gera ráð fyrir að félagsmaður geti fengið að
hámarki 100.000 kr. samtals í styrk úr sjóðnum á 24 mánaða tímabili.
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 mikilvægi þess að viðhalda faglegri þekkingu
sinni og hæfni og eru iðnir við að sækja námskeið sem veita hagnýta og
fræðilega kunnáttu sem eykur gildi starfa þeirra.
Í stjórn Starfsmenntasjóð situr framkvæmdastjórn SLFÍ auk Ragnhildar
Bolladóttur, þess starfsmanns á skrifstofu félagsins sem fer með
fræðslumál.
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Hagnýt og fræðileg kunnátta eflir starfsfólkið.

Starfsþróunarsjóður
Tilgangur og markmið sjóðsins er annars vegar að efla starfsþróun sjúkraliða
með það fyrir augum að þeir verði færari um að takast á við sífellt fjölbreyttari
verkefni og hins vegar að auka möguleika stofnana á að þróa starfssvið
sitt þannig að það samræmist þeim kröfum sem gerðar eru til stofnana á
hverjum tíma.
Markmiði sínu hyggst sjóðurinn ná með því að styrkja sjúkraliða til frekari
menntunar og starfsþróunar og stofnanir ríkisins til framþróunar á sama
grunni. Einnig styrkir sjóðurinn fræðslu- og þróunarverkefni hjá þeim aðilum
og stofnunum sem að sjóðnum standa og fjármagnar þau verkefni sem
sjóðsstjórn skipuleggur. Um styrkúthlutanir fer eftir nánari reglum sem
stjórn sjóðsins setur.

Félagsmaður þarf 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 ársaðild
er náð. Félagsmaður getur að hámarki fengið 200.000 kr. samtals í styrk á 24
mánaða tímabili úr sjóðnum.
Á árinu 2021 var stjórn sjóðsins skipuð sex fulltrúum, þremur frá
Sjúkraliðafélagi Íslands, tveimur frá fjármála- og efnahagsráðuneyti og
einum sameiginlegum fulltrúa frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga og
Reykjavíkurborg. Varamenn í stjórn eru fjórir, tveir frá Sjúkraliðafélagi Íslands,
einn frá fjármála- og efnahagsráðuneytinu ásamt einum sameiginlegum
fulltrúa frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga og Reykjavíkurborg.

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, símenntunarmiðstöðvar
og fræðslusetur.
Stjórn sjóðsins er skipuð sex fulltrúum, þremur frá Sjúkraliðafélagi Íslands,
tveimur frá fjármála- og efnahagsráðuneyti og einum frá Reykjavíkurborg,
þeim sömu og skipta stjórn Starfsþróunarsjóðs.

Stjórnir Starfsþróunarsjóðs og Fræðslusjóðs
Sandra B. Franks, formaður
Jóna Jóhanna Sveinsdóttir
Kristín Ólafsdóttir
Einar Mar Þórðarson
Stefanía Sigríður Bjarnadóttir
Íris Jóhannsdóttir
Varamenn
Birna Ólafsdóttir
Lára María Valgerðardóttir
Aldís Magnúsdóttir
Ellisif Tinna Víðisdóttir

Fagþekking er nauðsyn við óvenjulegar aðstæður.
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Símenntun sjúkraliða 2021

Fjöldi

Staðnemar

Fjarnemar

Klst

Námstundir

Hugræn atferlismeðferð (HAM) - Vor

17

3

14

12

204

Heimahjúkrun, aðferðir til að takast á við depurð og
þunglyndi - Vor

8

8

0

12

96

Smitsjúkdómar og sýkingavarnir - Vor

32

11

21

8

256

Núvitund – álag í starﬁ sjúkraliða - Vor

32

22

10

8

256

Algengir líkamlegir sjúkdómar - Vor

24

24

0

12

288

Vítamín, steinefni, náttúrulyf, fæðubótaefni
og heilsuvörur - Vor

25

10

15

8

200

Skaðaminnkun - Vor

11

11

0

5

55

Lífslokameðferð - Vor

37

30

7

8

296

Geðrofssjúkdómar - Vor

0

0

0

8

0

Sjúkraliðafélag Íslands á 43,14% hlut í Framvegis og hafa sjúkraliðar sótt
þangað námskeið frá því að miðstöðin hóf starfsemi.

Samskipti við sjúklinga - Samtalstækni
og virk hlustun - Vor

31

17

14

8

248

Að gæta vel að sjálfum sér - Vor

15

15

0

5

75

Alls sóttu 552 sjúkraliðar 24 námskeið hjá Framvegis á árinu 2021 og fengu
metnar 5163 námsstundir. Meðfylgjandi tafla sýnir fjölda námskeiða og
þátttakenda, stað- og fjarnema, auk fjölda námsstunda.

Mis- og ofnotkun geðlyfja og ópíóða - Vor

40

7

33

8

320

Klínískar leiðb. um næringu aldraðra - Vor

27

0

27

16

432

Bættur lífstíll, betri heilsa - Vor

20

8

12

12

240

Skýrslugjöf (Rapport) - Haust

0

0

0

8

0

Mis- og ofnotkun geðlyfja og ópíóða - Haust

24

8

16

8

192

Skaðaminnkun - Haust

13

0

13

5

65

Velferðartækni - grunnur í stafrænum samskiptum Haust

8

8

0

5

40

Erfðir og erfðaráðgjöf - Haust

12

7

5

5

60

Sár og sárameðferð - Haust

46

20

26

12

552

Ofbeldi og ofbeldishegðun - Haust

0

0

0

8

0

Sálræn skyndihjálp - viðbrögð við sjálfsvígshættu Haust

0

0

0

5

0

Sjúkraﬂutningar - Haust

17

17

0

8

136

Tann- og munnhirða er heilbrigðismál - Haust

9

9

0

8

72

Heilsa og líðan í starﬁ - Haust

12

3

9

8

96

Sykursýki og næring - Haust

40

9

31

8

320

Lausnamiðuð nálgun - Haust

0

0

0

12

0

Hjarta og kransæðasjúkdómar - Haust

21

4

17

8

168

Öldrunarlyfjafræði - Haust

31

8

23

16

496

Samtals

552

259

293

254

5163

Fagráð sjúkraliða hjá Framvegis–Miðstöð símenntunar kemur saman tvisvar
á ári 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
landlæknis og Landspítala.

Framverðir þjónustunnar
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Hlutverk sjóðsins er að greiða bætur til félagsmanna í slysa- og veikindatilvikum
eftir að veikindarétti lýkur hjá vinnuveitanda. Sjóðurinn styrkir einnig fyrirbyggjandi aðgerðir á sviði heilsueflingar og forvarna gegn sjúkdómum.
Á starfsárinu úthlutaði Styrktarsjóður BSRB til félagsmanna Sjúkraliðafélagsins 107,3 mkr. vegna umsókna um sjúkradagpeninga, sálfræðiaðstoðar, sjúkraþjálfunar, líkamsræktar, tannlæknakostnaðar, hjartaverndar, krabbameinsleitar, dvalar á heilsu-stofnun og annarra þátta eins
og styrkja vegna sjónlagsaðgerða, gleraugna, heyrnatækja, ættleiðingar og
dánarbóta.
Stjórn sjóðsins er kosin á aðalfundi til tveggja ára í senn. Hana skipa fimm fulltrúar
þeirra félaga sem að sjóðnum standa.
Starfsemi sjóðsins fer fram í BSRB-húsinu við Grettisgötu 89, 3 hæð, 105 Rvk.
Starfsfólk sjóðsins eru þau Ástríður Jónsdóttir, Ólafur Bjarni Anderson og
Skarphéðinn Kristjánsson.
Stjórn Styrktarsjóðs
Þórveig Þormóðsdóttir formaður, frá Félagi starfsmanna stjórnarráðsins
Karl Rúnar Þórsson frá Starfsmannafélagi Hafnarfjarðar
Ingunn Jóhannesdóttir frá frá Kili stéttarfélagi starfsmanna í almannaþjónustu
Sandra B. Franks frá Sjúkraliðafélagið Íslands
Árný Erla Bjarnadóttir frá FOSS Stéttarfélag í almannaþjónustu

Sjúkraliðar vilja jafna launamun kynjanna.
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KJÖRSTJÓRN

KJARAMÁLANEFND

Hlutverk kjörstjórnar er að hafa yfirumsjón með kjöri fulltrúa á fulltrúaþing SLFÍ
og rannsaka kjörbréf þeirra. Undirbúa og stjórna allsherjaratkvæðagreiðslu um
verkfallsboðun, kjarasamninga, frestun eða lok verkfalls samkvæmt ákvörðun
félagsstjórnar og kjaramálanefndar, kosningu formanns og annast og undirbýr
aðrar atkvæðagreiðslur eða kosningar sem stjórn eða fulltrúaþing SLFÍ felur
kjörstjórn sérstaklega. Kjörstjórn úrskurðar um úrslit í atkvæðagreiðslum
og kosningum um vafaatkvæði og önnur ágreiningsatriði sem upp koma í
atkvæðagreiðslum sem hún annast.

Kjaramálanefnd skal í samráði við félagsstjórn annast: Undirbúning
kröfugerðar vegna kjarasamninga. Kjósa úr sínum hópi þrjá fulltrúa í kjararáð.
Fylgjast með efnahags- og kjaramálum og veita félagsmönnum upplýsingar
um þau efni ofl.

Kjörstjórn
Hulda Birna Frímannsdóttir, formaður
Þórunn Kristín M. Arnardóttir
Þórdís Hannesdóttir
Varamaður
Sigrún Sigurðardóttur

Kjaramálanefnd
Sandra B. Franks, formaður nefndarinnar
Sjöfn Þórgrímsdóttur
Þórhildur Una Stefánsdóttir
Kristín Ólafsdóttir
Jóna Jóhanna Sveinsdóttir
Kristín Helga Stefánsdóttir
Jakobína Rut Daníelsdóttir
Þórunn M.J.H. Ólafsdóttir
Hulda Birna Frimannsdóttir

Sjúkraliðafélag Íslands hefur skorað á stjórnendur heilbrigðisstofnana að þróa frekari starfsleiðir og starfsmöguleika
í samræmi við síhækkandi menntunarstig sjúkraliða.
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FJÖLBREYTTIR
ORLOFSKOSTIR
Fulltrúar í Orlofsheimila- og ferðanefnd fylgjast vel með kröfum og
væntingum félagsmanna varðandi orlofsmál og orlofskosti til að geta
brugðist við þeim áherslum sem uppi eru á hverjum tíma. Áherslur síðustu
ára hafa verið á viðhald og endurnýjun orlofseigna félagsins og eru flestir
bústaðir í góðu ásigkomulagi, en kominn er tími á uppfærslu ákveðinna
eigna og verður það gert þegar fjárhagstaða leyfir.
Rekstur orlofssjóðs hefur gengið vel síðustu árin og var ný íbúð keypt
í Reykjavík á síðasta ári og önnur minni seld til að mæta kostnaði. Lítið
hefur verið um ferðir erlendis í því ástandi sem verið hefur á heimsvísu, en
gríðarleg eftirspurn hefur verið eftir orlofskostum innanlands.
Áhersla nefndar er að bjóða félagsmönnum upp á fjölbreytta orlofskosti
bæði innan- og utanlands, einnig upp á niðurgreidda flugmiða og gistikosti
á hótelum víðsvegar um landið. Á síðasta ári féllu niður gönguferðir sem
fyrirhugaðar voru á Spáni, en farið var í gönguferð um hálendi Íslands og
gekk hún mjög vel. Áfram verður lögð áherslu á fjölbreytta afþreyingu og
ferðir innanlands, en bjóða jafnframt upp á aukna möguleika á gistingu
erlendis með íbúðum á Spáni. Þá er íbúðin í Kaupmannahöfn áfram í boði,
enda er hún mjög vinsæl meðal félagsmanna.
Umgengni um orlofskosti félagsins hefur í flestum tilvikum verið til
fyrirmyndar, en það berast öðru hverju kvartanir til félagsins um slæman
frágang, sem hefur vond áhrif á dvöl þess sem lendir í slíku. Rík áhersla er
á að eigur félagsins séu virtar og að umgengni um þær séu til fyrirmyndar.
Mikilvægt er að félagsmenn skili orlofshúsum til viðtakanda hreinum og
óskemmdum, þannig er mögulegt að halda niðri kostnaði vegna umsjónar
og eftirliti með orlofshúsum félagsins.

Umsóknir og úthlutun orlofskosta til félagsmanna fara fram rafrænt með
þar til gerðu forriti, Frímanni, sem eingöngu fer eftir orlofspunktastöðu
félagsmanna þegar úthlutað er. Í apríl sóttu 370 sjúkraliðar um dvöl
í orlofhúsum félagsins og 174 þeirra fengu úthlutað í samræmi við
úthlutunarreglur.
Félagið hefur verið með samning við tölvuþjónustufyrirtækið AP media
sem sér um og hannar orlofssíðu félagsins og heldur einnig utan um
orlofsúthlutunar tölvukerfi félagsins. Reynslan af því samstarfi er mjög
góð og eykur skilvirknina í úthlutun eigna og orlofskosta og tryggir réttláta
úthlutun.
Fulltrúar í Orlofsheimila- og ferðanefnd eru kosnir á fulltrúaþingi til tveggja
ára í senn, og hefur skipan nefndarinnar verið óbreytt í nokkur ár. Nefndin
hélt fimm fundi á síðasta starfsári og voru þrír þeirra rafrænir vegna
stöðunnar í samfélaginu.
Orlofsheimila- og ferðanefnd
Úlfheiður Ingvarsdóttir
Halldóra Lydía Þórðardóttir
Ólöf Adda Sveinsdóttir
Varamaður
Ólafía Sigrún Einarsdóttir
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FRÆÐSLUNEFND
Hlutverk nefndarinnar er, að stuðla að aukinni menntun félagsmanna. Til
að vinna að framgangi markmiða sinna, skal nefndin halda fræðslufundi,
námskeið og ráðstefnur, þar sem kynnt eru ný viðhorf og nýjungar á sviði
heilbrigðisþjónustunnar.
Starfsemi fræðslunefndar var með óhefðbundnu sniði síðasta starfsár líkt
og árið þar á undan. Þau verkefni sem nefndin hefur að jafnaði tekið þátt í
eða séð um voru felld niður eða þeim frestað aftur vegna heimsfaraldurs.
Verkefnastjóri fræðslumála heimsótti tvo framhaldsskóla og kynnti starfsemi
félagsins fyrir sjúkraliðanemum en alla jafna heimsækir fulltrúi félagsins
alla skóla sem kenna sjúkraliðabrautina ár hvert. Verkiðn, íslandsmót iðnog verkgreina sem fram átti að fara daganna 31. mars til 2, apríl 2022 var
frestað um ár og verður því næst haldið árið 2023.
Framvegis miðstöð símenntunar á í mjög góðu samstarfi við Sjúkraliðafélag
Íslands. Framvegis skipulagði 29 námskeið fyrir sjúkraliða á árinu. Vegna
áhrifa Covid-19 faraldursins náðist einungis að halda 24 námskeið og voru
mörg þeirra kennd í fjarkennslu. Öll námskeiðin sem voru á dagskrá voru
starfstengd en fulltrúi félagsins á sæti í fagráði Framvegis sem vinnur
náið með starfsmönnum í að þróa námsframboð fyrir sjúkraliða hverju
sinni. Símenntunarnámskeið fyrir sjúkraliða hjá Framvegis voru vel sótt og
sjúkraliðar áfram iðnir við að sækja sér símenntun til að efla hæfni sína og
þróast í starfi.
Nýtt námsmatskerfi
Sjúkraliðafélag Íslands heldur utan um skráningu á símenntun sjúkraliða en
á árinu var loks tekið í notkun nýtt kerfi sem hefur verið í smíðum í talsverðan
tíma. Félagsmenn skrá sig nú inn á mínar síður á heimasíðu Sjúkraliðafélagsins
og færa þar inn upplýsingar og gögn er varða viðbótarnám og símenntun.
Nú geta sjúkraliðar á hverjum tíma nálgast gögn og niðurstöður er varða
námsmat á mínum síðum og er það talsverð breyting frá eldra kerfi sem
var hýst hjá félaginu og engin leið fyrir félagsmenn að nálgast niðurstöðu
26
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eða námsgögn. Önnur nýjung í kerfinu er að sjúkraliðar geta haldið áfram
að skrá og vista gögn eftir hvert námskeið en senda eingöngu námsbeiðni
þegar það á við. Vel hefur gengið að innleiða kerfið og sjúkraliðar verið fljótir
að tileinka sér nýtt vinnulag vegna skráningar á símenntun.
Fagháskólanámið
Eftir árangursríka samvinnu Sjúkraliðafélags Íslands við stjórnsýslu menntaog heilbrigðismála opnaði Háskólinn á Akureyri dyrnar fyrir sjúkraliðum á
árinu og bauð í fyrsta sinn upp á fagháskólanám fyrir starfandi sjúkraliða
á kjörsviði öldrunar- og heimahjúkrunar. Markmið þróunar náms á fagháskólastigi er að opna leiðir fyrir sjúkraliða í háskólanám og svara ákalli
um aukna sérþekkingu fagfólks í heilbrigðiskerfinu. Þá er náminu ætlað að
auka enn frekar hæfni sjúkraliða til að hjúkra öldruðum einstaklingum og
vinna að heilsueflingu og forvörnum auk þess að auka sjálfstæði og ábyrgð
sjúkraliða í störfum.
Vonir standa til að nýtt framhaldsnám á fagháskólastigi muni gera starf
sjúkraliða meira aðlaðandi fyrir ungt fólk því nú er í fyrsta sinn boðið upp á
samfellda námsleið fyrir sjúkraliða frá framhaldsskólastigi yfir á háskólastig.
Margir hafa beðið lengi eftir að þetta nám verði að veruleika en 86 umsóknir
bárust um 20 námspláss við Háskólann á Akureyri á haustönn 2021. Það
er því ljóst að færri komust að en vildu. Á árinu 2022 verður boðið upp á
kjörsvið samfélagsgeðhjúkrun fyrir starfandi sjúkraliða.
Fræðslunefnd			
Hafdís Dögg Sveinbjarnardóttir
Guðrún Lárusdóttir
Lára María Valgerðardóttir
Starfsmaður nefndarinnar
Ragnhildur Bolladóttir

Varamaður
Sigurlaug Björk J. Fjeldsted

TÍMARITIÐ
SJÚKRALIÐINN
Frá síðasta fulltrúaþingi hafa verið gefin út fjögur tölublöð Sjúkraliðans, þar
af eitt orlofsblað með upplýsingum um orlofskosti sjúkraliða fyrir komandi
orlofstímabil.
Ritnefnd hefur kappkostað að hafa blaðið sem fjölbreytilegast í efnisvali og
kynna fjölbreytt störf sjúkraliða, vinnustaði og það helsta sem er í gangi
hverju sinni.
Blaðið er gefið út í 3.300 eintökum sem dreift er til félagsmanna,
heilbrigðisstofnanna, ráðherra, alþingismanna, fjölbrautaskólanna og
annarra sem hafa áhuga á málefnum sjúkraliða og félagið telur nauðsynlegt
að halda upplýstum um málefni félagsins og félagsmanna. Félagsmönnum
hefur verið boðið að fá blaðið til sín rafrænt þ.s. aukin meðvitund er um
umhverfisáhrif prentaðrar útgáfu og hafa margir félagsmenn óskað eftir að
fá blaðið rafrænt.
Fastir þættir hafa verið í blaðinu undanfarin ár, má þar nefna ritgerðir
sjúkraliða og annað efni eftir sjúkraliða sem á erindi til lesenda. Kynntar
hafa verið stofnanir og störf sjúkraliða þar sem fram kemur hvað störf
sjúkraliða eru áhugaverð og fjölbreytt. Einnig eru í blaðinu greinar um
kjaramál, lífeyrismál og annað efni sem er í brennidepli hverju sinni. Fram
hefur komið í könnunum að blaðið er mjög mikið lesið af félagsmönnum
og er mjög góð kynning á sjúkraliðastörfum og þeim starfsaðstæðum sem
sjúkraliðar eru í við dagleg störf sín. Ritnefnd þakkar sjúkraliðum fyrir góðar
móttökur inni á stofnunum og fyrir góðar viðtökur við blaðinu og öllum sem
hafa komið að útgáfu blaðsins fyrir ánægjulegt samstarf.

Ritnefnd annast útgáfu og ritstýrir málgagni félagsins „Sjúkraliðanum“ en
starfsmaður hennar og umsjónarmaður blaðsins Gunnar Örn Gunnarsson.
Elías Snæland Jónsson hefur á undanförnum árum verið blaðamaður. Hann
lést vorið 2022 og eru honum þökkuð vel unnin störf. Ritnefndin er skipuð
þremur fulltrúum, auk varamanns og er kosin á fulltrúaþingi til þriggja ára.
Ritnefnd
Bára Hjaltadóttir
María Busk
Steinunn Svanborg Gísladóttir
Varamaður
Sigurður Guðmann Diðriksson

3. TÖLUBLAÐ 35. ÁRGANGUR OKTÓBER 2021

4. TÖLUBLAÐ 35. ÁRGANGUR DESEMBER 2021

2. TÖLUBLAÐ 35. ÁRGANGUR JÚNÍ 2021

Fagháskólanám hafið

Sjúkraliðar
eru í sókn

Gaman
að hjúkra

- sjá bls. 4-7

- sjá fréttir af fulltrúaþingi bls. 4-17

- sjá bls. 4 - 5

1. TÖLUBLAÐ 35. ÁRGANGUR MARS 2021

Orlofsblað
2021
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SIÐAREGLUR
SJÚKRALIÐA
Sjúkraliðum ber að leitast við að fylgja siðareglum og rækja starf sitt af alúð,
samviskusemi og trúmennsku og í fullu samræmi við þau hjúkrunarmarkmið
sem sett hafa verið.
Siðanefnd er umsagnaraðili ef ástæða þykir til að víkja félagsmanni úr félaginu
vegna alvarlegra brota gegn hagsmunum félagsins eða félagsmanna sbr ákv.
9. gr. laganna.

Siðanefnd 				Varamaður
Sigrún Vallaðsdóttir 			
Árný Ósk Hauksdóttir
Hulda Ragnarsdóttir
Þorbjörg Einarsdóttir

• 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.
Sjúkraliðar taka þátt í margvíslegri þverfaglegri teymisvinnu innan heilbrigðisþjónustunnar.
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FORMLEGT
SAMSTARF
BSRB er bandalag opinberra starfsmanna á Íslandi. Samtökin
eru skipuð 23 aðildarfélögum 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 sameiginlegum málum
félaganna og þeim sem því er falið hverju sinni.
Þing BSRB fer með æðsta vald í öllum málum bandalagsins en stjórn BSRB fer
með æðsta vald í málefnum bandalagsins milli þinga og aðalfundar. Hún stýrir
starfsemi bandalagsins í samræmi við samþykktir BSRB og stefnumörkun
þings, formannaráðs og aðalfundar. Í stjórninni sitja níu manns. Formaður
BSRB er jafnframt formaður stjórnarinnar. Í henni sitja einnig fyrsti og annar
varaformaður BSRB ásamt sex stjórnarmönnum sem kjörnir eru á þingi
bandalagsins. Þá eru sjö varamenn jafnframt kosnir á þingi BSRB. Á þingi
BSRB sem fram fór í Reykjavík 29. september 2021 var stjórn BSRB kosin til
næstu þriggja ára.
Stjórn BSRB 2021-2024 er skipuð
Sonja Ýr Þorbergsdóttir, formaður BSRB 		
Þórarinn Eyfjörð, , 1. varaform. BSRB 			
Arna Jakobína Björnsdóttir, 2. varaform. BSRB 		
Árný Erla Bjarnadóttir 					
Fjölnir Sæmundsson

Fimm starfsnefndir og einn starfshópur eru starfandi innan BSRB. Nefndirnar
vinna út frá þeirri stefnu sem mótuð er á þingum BSRB og móta út frá
stefnunni framkvæmdaáætlun hvers árs.

Velferðarnefnd
Sandra B. Franks, formaður SLFÍ, er formaður Velferðarnefndar BSRB.
Hlutverk nefndarinnar er að bera ábyrgð á og taka til umfjöllunar stefnu
BSRB í heilbrigðismálum, almannaþjónustunni og almannatryggingum
ásamt velferðarmálum og starfsumhverfi opinberra starfsmanna.

Réttindanefnd
Gunnar Örn Gunnarsson, framkvæmdastjóri SLFÍ, situr í Réttindanefnd BSRB.
Hlutverk nefndarinnar er að taka til umfjöllunar þau mál sem aðildarfélög
skjóta til BSRB varðandi túlkun á réttindamálum sem eru almenn fyrir
aðildarfélögin. Nefndin getur einnig að eigin frumkvæði tekið til athugunar
mál sem snerta sameiginlega hagsmuni félaganna.

Menntanefnd
Jón Ingi Cæsarsson
Karl Rúnar Þórsson
Sandra B. Franks
Þórveig Þormóðsd.

Birna Ólafsdóttir situr í Menntanefnd BSRB fyrir hönd SLFÍ. Hlutverk
nefndarinnar er að bera ábyrgð á og taka til umfjöllunar stefnu BSRB í
menntamálum. Hlutverk nefndarinnar er jafnframt að taka til umfjöllunar
álitaefni sem snúa að framtíð vinnumarkaðar.

Varamenn
Marta Ólöf Jónsdóttir, Unnur Sigmarsdóttir, Ástríður Sigþórsdóttir,
Unnar Örn Ólafsson, Magnús S. Smárason, Edda Davíðsdóttir og
Guðbjörn Guðbjörnsson
Ársskýrsla
Ársskýrsla SLFÍ
SLFÍ 2022
2022
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ERLEND
SAMVINNA
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. Þinginu sem halda
átti vorið 2022 var enn og aftur frestað vegna Covid. Stjórnar- og aðalfundir fóru
fram í gegnum fjarfundarbúnað þar sem meðal annars var rætt um aðbúnað
og ástand heilbrigðisþjónustunnar í Covid-faraldrinum, áherslur og áskoranir
stjórnvalda í þeim efnum. Einnig var rætt um, eftirköst og afleiðingar vegna
viðvarandi álags á heilbrigðisstarfsfólk og möguleg viðbrögð stjórnvalda við
þeim. Þá var reynt að finna dagsetningar sem hentaði öllum aðildarríkjum til að
funda og leggja línurnar um næsta aðalfund og næsta þing. Engin niðurstaða
fékkst í málið.

„Algjör burðarstétt“
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Samvinna styrkir heildina.

UPPSTILLINGANEFND /
LAGANEFND
Uppstillinganefnd

Laganefnd

Uppstillinganefnd gerir tillögur um menn í stjórn, nefndir, ráð og önnur störf
eða embætti sem fulltrúaþing kýs. Uppstillinganefnd skal afla staðfestingar
viðkomandi einstaklings á því að hann gefi kost á sér til starfsins.

Hlutverk laganefndar er að sjá um endurskoðun á lögum félagsins og
aðlaga þau að breyttum viðhorfum á hverjum tíma. Einnig skal nefndin
taka til umsagnar tillögur um breytingar á lögum sem félagsstjórn berst frá
svæðisdeildum og einstaklingum.

Uppstillinganefnd
Jakobína Rut Daníelsdóttir
Ásdís Þorsteinsdóttir
Hafdís Dögg Sveinbjarnardóttir
Soffía Líndal
Ásdís María Jónsdóttir
Varamenn
Ragna Kolbrún Ragnarsdóttir
Bjarney Olsen Richardsdóttir

Laganefnd
Freydís Anna Ingvarsdóttir
Sigurlaug Ingimundardóttir
Ásta Marteinsdóttir
Varamaður
Bergþóra Andrea Hilmarsdóttir

Ársskýrsla SLFÍ 2022
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AÐRAR
NEFNDIR
Vinnudeilu- og verkfallssjóður

Félagskjörnir skoðunarmenn reikninga

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. Ekki reyndi á starfsemi sjóðsins til að standa
undir verkfallsaðgerðum, þar sem samkomulag náðist um gerð kjarasamninga.

Hlutverk skoðunarmanna er að fara yfir reikninga og staðfesta að þeir séu
rétt unnir eftir að endurskoðandi hefur skilað af sér.

Vinnudeilu- og verkfallsjóðir
Guðrún Elín Björnsdóttir
Svava Bjarnadóttir
Freydís Anna Ingvarsdóttir
Ragna Kolbrún Ragnarsdóttir

Skoðunarmenn reikninga
Ólafía Ingvarsdóttir
Anna Spalevic
Varamenn
Ásdís María Jónsdóttir
Guðlaug Þráinsdóttir

Varamenn
Bergþóra Andrea Hilmarsdóttir
Anna Spalevic

Minningar- og styrktarsjóður
Stjórn sjóðsins skal skipuð þremur mönnum sem kjörnir eru á fulltrúaþingi
SLFÍ, þar skal einn stjórnarmanna tilnefndur úr framkvæmdastjórn félagsins.
Úthlutunarnefnd
Ingibjörg Ingimundardóttir
Kristín Ólafsdóttir
Ingibjörg Sveinsdóttir

„Sjúkraliðar standa vaktina“
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ÁRSSKÝRSLUR
FÉLAGSDEILDA
Svæðisdeild höfuðborgarsvæðisins
Vesturlandsdeild
Vestfjarðadeild
Norðurlandsdeild vestri
Norðurlandsdeild eystri
Austurlandsdeild
Vestmannaeyjadeild
Suðurlandsdeild
Suðurnesjadeild
Deild sjúkraliða með sérnám

Það er öllum í hag að störf sjúkraliða séu metin að verðleikum og að tekið sé tillit til aukinnar menntunar þeirra og færni.
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Myndir í skýrslu
Landspítali-Háskólasjúkrahús
Þorkell Þorkelsson
Sjúkraliðafélag Íslands
Ritstjórn og ábyrgðarmaður
Sandra B. Franks
Umbrot
Prentun.is
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AUKIN ÁBYRGÐ OG
NÝJAR ÁSKORANIR
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