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Helstu áherslur í starfi Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga 2017-2018
- lögð fram á aðalfundi Fíh 18. maí 2017 -

Stjórn
•
•
•
•
•
•

Úrvinnsla og eftirfylgd Gerðardóms frá 2015 og stofnanasamninga Fíh við samningsaðila
Átak í fjölgun starfandi hjúkrunarfræðinga, samstarfsverkefni við aðra hagsmunaaðila
Eftirfylgd skýrslu Hjúkrunarfræðingar óskast til starfa – vinnumarkaður hjúkrunarfræðinga
Efla samráð í ráðum og nefndum um skipulagningu heilbrigðisþjónustu
Frekari þróun á starfssviði hjúkrunarfræðinga
Unnið að stefnumótun Fíh varðandi:
- Sí- og endurmenntun hjúkrunarfræðinga
- Jafnréttismál
- Alþjóðlegt samstarf

Fagsvið
Reglubundin verkefni:
• Fræðsla: Símenntun, námskeið, hjúkrunarþing, málþing, ráðstefna. Formaður
starfsmenntunarsjóðs
• Vísindastarf: Styrkir úr vísindasjóði B-hluta, þátttaka í rannsóknarstarfi og ráðstefnum innan
lands og erlendis
• Stefnumótun: Vinna við stefnumótun í hjúkrunar- og heilbrigðismálum, umsagnir um frumvörp
til laga, þingsályktunartillögur og aðrar stefnumótandi tillögur er lúta að heilbrigðismálum og
hjúkrun
• Alþjóðastarf. Samstarf við erlend félög hjúkrunarfræðinga, SSN, EFN og ICN
• Alþjóðadagur hjúkrunarfræðinga 12. maí 2018
• Kynningar á Fíh, móttaka nýrra hjúkrunarfræðinga
Sérstök verkefni:
• Efla samvinnu meðal hjúkrunarfræðinga:
• Ráðstefnan HJÚKRUN 2017 – Fram í sviðsljósið
• Samstarf fagsviðs og fagdeilda varðandi fagleg málefni
• Námskeið í samvinnu við hjúkrunarfræðinga og menntastofnanir
• Samstarf við fagdeild geðhjúkrunarfræðinga um eflingu geðhjúkrunar
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jafnréttisstefna Fíh. Þátttaka í verkefni Jafnréttisstofu „Rjúfum hefðirnar“
Samstarf við hjúkrunarfræðideild HA um fjölgun karla í hjúkrun
Í undirbúningsnefnd fyrir 100 ára afmæli félagsins 2019
Þátttaka í starfshópum SSN í starfi EFN og ICN eftir því sem við á
Úthlutun rannsóknarstyrkja úr B-hluta Vísindasjóðs 12. maí 2018
Úthlutun styrkja til símenntunar úr Starfsmenntunarsjóði og A-hluta Vísindasjóðs
Greinaskrif í Tímarit hjúkrunarfræðinga
Menntanefnd Fíh og hjúkrunarfræðideilda HA og HÍ
Endurskoðun reglna sjóða félagsins

Kjara- og réttindasvið
Reglubundin verkefni
• Vinna við miðlæga kjarasamninga
• Vinna við endurskoðun stofnanasamninga
• Standa vörð um réttindi og kjör hjúkrunarfræðinga
• Fylgjast með launaþróun félagsmanna hjá helstu viðsemjendum
• Fylgjast með launaþróun viðmiðunarstétta
• Standa vörð um lífeyrisréttindi félagsmanna
• Upplýsa félagsmenn um kjaramál, réttindi og skyldur
• Alþjóðlegt samstarf vegna kjaramála
Sérstök verkefni
• Eftirfylgd á skýrslunni „Hjúkrunarfræðingar óskast til starfa, vinnumarkaður
hjúkrunarfræðinga“
• Ítarlegri upplýsingagjöf til félagsmanna um laun á helstu stofnunum sem hjúkrunarfræðingar
vinna á
• Fræðsla til félagsmanna tengt breytingum á LSR A-deild og sameiningu Lífeyrissjóðs
hjúkrunarfræðinga og LSR B-deild
• Vinna við gerð framgangsmats á heilbrigðisstofnunum í samræmi við bókun 3 í dómssátt fyrir
Gerðardómi 2015
• Sameiginlegur stofnanasamningur við Samtök fyrirtækja í velferðarþjónusta eða einstakar
stofnanir samtakanna
• Endurnýjun stofnanasamninga á heilbrigðisstofnunum hins opinbera
• Vinna í tengslum við bókanir Gerðardóms
• Endurskoðun og efling trúnaðarmannakerfisins í samvinnu við heilbrigðisstofnanir
• Greinaskrif í Tímarit hjúkrunarfræðinga og fjölmiðla
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Fulltrúi nema og nýbrautskráðra
• Námskeið fyrir nýbrautskráða í september/október 2017.
• Móttaka nýrra félagsmanna Fíh
• Kynna félagið fyrir hjúkrunarnemum í HÍ og HA með áherslu á 2. og 3. námsár
• Efla samstarf við og milli nemendafélaga beggja háskólanna og styðja þau í erlendu samstarfi
við önnur nemendafélög
• Fjölga hjúkrunarnemum innan Fíh
• Samvinna við ritstjóra tímarits vegna skrifa hjúkrunarfræðinema og nýbrautskráðra í Tímarit
hjúkrunarfræðinga

Fjármál
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ber ábyrgð á fjármálum Fíh og sér um daglegan rekstur félagsins
Unnið að útgáfu ársskýrslu Fíh í fyrsta sinn í tengslum við aðalfund félagsins í maí 2018
Endurskoðun á uppbyggingu tölvukerfa Fíh, með tilliti til þess að bæta vinnuhraða og nýta nýja
tæknimöguleika til að koma til móts við þarfir starfsfólks
Áframhaldandi vinna við að setja upp og endurskoða verkferla fjármálasviðs sem og sjóða
félagsins
Kortlagning eftirlitsaðgerða og áhættumat yfirfarið
Samningar við þjónustuaðila yfirfarnir reglulega með hagsmuni félagsins og félagsmanna að
leiðarljósi, líkt og undanfarin ár
Efla enn frekar innra eftirlit og auka skilvirkni, í samráði við endurskoðendur félagsins
Áfram verður unnið að aukinni skilvirkni í fjárhagsáætlanagerð og endurskoðað með hvaða
hætti upplýsingum um stöðu fjármála sé best komið á framfæri
Áframhaldandi eftirlit með fjárfestingum félagsins. Reglubundin yfirferð á fjárfestingar-kostum
með það í huga að leita bestu og hagkvæmustu fjárfestingarkosta fyrir sjóði félagsins, að teknu
tilliti til áhættu

Þjónusta skrifstofu
•
•
•

Vinna að þjónustukönnun Fíh
Vinna að auglýsingaöflun fyrir tímarit hjúkrunarfræðinga
Vinna að verkefnum stjórnar, sjóða og formanns eftir því sem við á

Tímarit hjúkrunarfræðinga
Reglubundin verkefni:
• Gefa út tvö prentuð tölublöð og eitt rafrænt aukablað sem verður tengt ákveðnu þema, til að
mynda HJÚKRUN 2017
• Uppfærsla og miðlun efnis á vefriti Tímarits hjúkrunarfræðinga. Þar verður regluleg uppfærsla
á efni og einnig verða greinar úr tímaritinu birtar þar. Stefnt er að vikulegri uppfærslu
• Miðla efni á samskiptamiðlum s.s. Facebook og Instagram. Samskiptamiðlar verða notaðir til að
kynna nýtt efni sem sett verður á vefrit Tímarits hjúkrunarfræðinga
• Samstarf og samráð við evrópskra ritstjóra hjúkrunartímarita (EEN: European Editors Network)
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Sérstök verkefni:
• Hönnun og útfærsla á vefriti Tímarits hjúkrunarfræðinga
• Útbúa leitarflokka og tög fyrir vefrit
• Koma á fót samstarfsvettvangi ritstjóra fagtímarita á Íslandi.
• Skráning tímaritsins í miðlæg gagnasöfn um útgefin fræðirit.
• Áframhaldandi vinna við að færa Tímarit hjúkrunarfræðinga á www.timarit.is
• Ritstjórn 100 ára afmælisrits Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.
• Lestrar- og notendakönnun
• Unnið að útgáfu ársskýrslu Fíh í tengslum við aðalfund félagsins í maí 2018
• Námskeiðahald um skrif og framsetningu efnis í samstarfi við Menntadeild Landspítala.
• Í samvinnu við vefstjóra: áframhaldandi ímyndarvinna sbr. Karlmenn hjúkra, en nú í breiðara
samhengi til að sýna fjölbreytileika starfsins. Vinnuheiti: ....og konur líka!
• Eftirfylgd á skýrslunni „Hjúkrunarfræðingar óskast til starfa, vinnumarkaður
hjúkrunarfræðinga“.

Vef- og verkefnastjórn
Reglubundin verkefni:
• Grafísk hönnun vegna auglýsinga, kynningaefnis og útgáfu á vegum félagsins
• Daglegur rekstur, innsetning efnis og eftirlit með vefsíðu Fíh
• Daglegur rekstur og eftirlit með Mínum síðum
• Uppsetning og yfirumsjón rafrænna kosninga og kannana Fíh
• Umsjón með facebook síðu félagsins
• Umsjón með tölvu- og tæknimálum félagsins
• Yfirumsjón verkefnavefs Fíh
Sérstök verkefni:
• Grisjun vefsvæðis í samræmi við niðurstöðutölur ársmælinga
• Áframhaldandi vinna við endurhönnun og gerð vefsvæðis Fíh, m.a. yfirferð alls efnis,
myndataka fyrir nýjan vef, endurgerð fréttabréfs
• Áframhaldandi viðbætur á Mínum síðum
• HJÚKRUN 2017. Grafísk vinna og allt sem að vefsvæði kemur
• Aðalfundur 2018: Grafísk vinna og allt sem að vefsvæði kemur
• Endurskoðun kerfismála skrifstofu
• Unnið að útgáfu ársskýrslu Fíh í tengslum við aðalfund félagsins í maí 2018
• Í samvinnu við ritstjóra: áframhaldandi ímyndarvinna sbr. Karlmenn hjúkra, en nú í breiðara
samhengi til að sýna fjölbreytileika starfsins. Vinnuheiti: ....og konur líka!
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