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9.1.1 Starfsreglur Deildar sérfræðinga í hjúkrun
1. gr. Nafn deildar
Nafn deildarinnar er Deild sérfræðinga í hjúkrun. Deildin starfar innan Félags íslenskra
hjúkrunarfræðinga. Heimili og varnarþing er í Reykjavík en umdæmið er landið allt. Lög
Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga eru lög deildarinnar.

2. gr. Hlutverk og markmið
Hlutverk:
Deild sérfræðinga í hjúkrun vinnur að framgangi sérfræðiþekkingar í hjúkrun. Deildin er
stjórn Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og nefndum til ráðgjafar um þau málefni sem
krefjast þekkingar og reynslu sérfræðinga í hjúkrun.
Markmið deildarinnar eru:
• Að taka þátt í stefnumótun varðandi þróun og framkvæmd á lögum og reglum er
varða veitingu og viðhaldi sérfræðileyfa í hjúkrun.
• Að hafa áhrif á lagasetningar varðandi útvíkkað starfsvið sérfræðinga í hjúkrun.
• Að vera virkur samstarfsaðili heilbrigðisstofnana í þróun og fjölgun á sérfræðistöðum
í hjúkrun á viðkomandi stofnun.
• Að vera virkur þátttakandi í umræðum í samfélaginu um þverfaglegt samstarf í
heilbrigðisþjónustu ásamt eflingu á hlutverki og ábyrgð hjúkrunarfræðinga í því
samhengi.
• Að vera ráðgefandi fyrir hjúkrunarfræðinga sem leita leiðsagnar sérfræðinga í
hjúkrun á sínu sérfræðisviði samkvæmt reglugerð um veitingu sérfræðileyfa í
hjúkrun.
• Að vera í virku samstarfi við Háskóla Íslands og Háskólann á Akureyri um þróun
sérfræðináms í hjúkrunarfræði.
• Að auðvelda aðgengi að sérfræðiráðgjöf í hjúkrun.
• Að efla fagmennsku og þróun í hjúkrun.
• Að efla gæði hjúkrunar og stuðla þannig að að bættum hag skjólstæðinga hjúkrunar.
• Að veita umræðugrundvöll og stuðning við starfandi sérfræðinga í hjúkrun.
3. gr. Aðild
Rétt til aðildar hafa allir félagsmenn innan Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga (full aðild,
fagaðild, lífeyrisaðild) sem hafa gilt sérfræðileyfi í hjúkrun á Íslandi. Almennt er miðað við að
félagsmenn hafi háskólamenntun í hjúkrunarfræði, krafa sem fyrst kom fram í reglugerð no.
426/1993 um veitingu sérfræðingsleyfa í hjúkrun. Sá sem óskar eftir aðild þarf að sækja um
inngöngu til stjórnar deildarinnar sem ákveður um deildaraðild. Skila þarf afriti af
sérfræðileyfi með umsókn um aðild.

4. gr. Aðalfundur
Aðalfundur hefur æðsta vald í málefnum deildarinnar. Aðalfund skal halda árlega að hausti.
Stjórn ákveður tíma og fundarstað. Boða skal til aðalfundar rafrænt með minnst tveggja
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vikna fyrirvara. Aðalfundur telst löglegur ef löglega er til hans boðað. Fundarboði skal fylgja
dagskrá og tillögur sem leggja á fyrir fundinn.
Dagskrá aðalfundar:
Skýrsla stjórnar
Endurskoðaðir ársreikningar lagðir fram
Árgjald ákveðið
Starfsreglur deildar
Reglubreytingar
Kosning stjórnar samkvæmt 5. gr.
Kosning skoðunarmanna reikninga
Önnur mál
Einfaldur meirihluti ræður við afgreiðslu mála. Löglega boðaður aðalfundur hefur
óskorðaðan rétt til afgreiðslu mála án tillits til þess hve margir fundarmenn eru mættir.
Stjórn leggur fram ársskýrslu um starfsemi deildarinnar sem samþykkt hefur verið á
aðalfundi, til stjórnar Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga fyrir lok marsmánaðar ár hvert. Á
aðalfundi er einnig fjallað um tillögur félagsmanna.

5. gr. Stjórn
Stjórn skal skipuð fimm félögum; formanni, varaformanni, ritara, gjaldkera og einum
meðstjórnanda. Formaður skal kosinn sérstaklega á til tveggja ára. Árlega skulu kosnir tveir
stjórnarmenn. Kjörtímabil er tvö ár og endurkjör er heimilt. Þó skal enginn sitja lengur en sex
ár samfellt í hverri stöðu.
Kosning skal vera skrifleg og leynileg ef fleiri en einn félagi býður sig fram til sama embættis.
Meirihluti ræður kjöri. Kjöri skal vera þannig háttað að aldrei gangi fleiri en 3 kjörnir
stjórnendur úr stjórn hverju sinni. Laus embætti innan stjórnar skal auglýsa með
aðalfundarboði. Allir deildarmeðlimir geta boðið sig fram í stjórn og skal framboð tilkynnt
stjórn deildarinnar á netfang hennar í síðasta lagi viku fyrir aðalfund.

6. gr. Reikningar
Reikningstímabil deildar miðast við aðalfund ár hvert. Á aðalfundi skal kjósa tvo
skoðunarmenn úr röðum félagsmanna. Skoðunarmenn skulu yfirfara reikninga deildarinnar
fyrir aðalfund og gera athugasemdir ef ástæða er til.

7. Grein Slit deildarinnar
Deildina er hægt að leggja niður á aðalfundi deildarinnar. Einnig getur aðalfundur Fíh
ákveðið að leggja niður deildina hafi hún ekki skilað ársskýrslu til stjórnar Fíh í samfelld tvö
ár. Verði deildin lögð niður skal eignum hennar ráðstafað eftir því sem aðalfundur
deildarinnar ákveður í samræmi við markmið hennar.

8. Grein Gildi starfsreglnanna
Starfsreglur þessar öðlast gildi þegar þær hafa verið samþykktar á sérstaklega boðuðum
fundi deildarinnar og af stjórn Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.
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9.1.2 Starfsreglur Fagdeildar vísindarannsakenda í hjúkrun
1. gr. Nafn deildar
Nafn fagdeildarinnar er Fagdeild vísindarannsakenda í hjúkrun innan Félags íslenskra
hjúkrunarfræðinga. Heimili og varnarþing fagdeildarinnar er í Reykjavík, en umdæmið er um
land allt.
2. gr. Stefnumótun og hlutverk
Fagdeild vísindarannsakenda í hjúkrun innan Fíh vinnur að framgangi og styrkingu rannsókna
í hjúkrunarfræði í samvinnu við fagsvið Fíh, og er stjórn Félags íslenskra hjukrunarfræðinga
og nefndum til ráðgjafar um málefni sem snúa að vísindarannsóknum (sbr. lög Fíh, 12.gr.
Fagdeildir).
Efling vísindarannsókna og hagnýting þeirra er eitt af meginmarkmiðunum í stefnu Félags
íslenskra hjúkrunarfræðinga (Þekking í þína þágu: Stefna Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga í
hjúkrunar-og heilbrigðismálum 2011-2020). Hjúkrunarfræðingar nota rannsóknarniðurstöður
í auknum mæli í störfum sínum, þ.e. gagnreynda þekkingu, til að stuðla að gæðum í
heilbrigðisþjónustunni fyrir skjólstæðinga hjúkrunar, fjölskyldur þeirra og samfélagið í heild.
Hjúkrunarfræðingar hagnýta einnig gagnreynda þekkingu í stefnumótun innan
heilbrigðiskerfisins sem og til að upplýsa stjórnvöld um mikilvægar áherslur til að efla og
viðhalda heilbrigði landsmanna og til að stuðla að hæfni og færni heilbrigðisstarfsmanna
þannig að hægt sé að bjóða á hverjum tíma upp á bestu mögulega heilbrigðisþjónustu sem
völ er á.
Stefnumótun fagdeildar vísindarannsakenda í hjúkrun miðar að því að:
• Stuðla að samskiptum og að vera vettvangur fyrir hjúkrunarfræðinga sem hafa áhuga
á og/eða stunda vísindarannsóknir hér á landi eða á alþjóðavettvangi.
• Taka virkan þátt í að auka þekkingu á framkvæmd og hagnýtingu vísindarannsókna
m.a. með því að standa árlega fyrir málþingi eða ráðstefnu.
• Stuðla að samskiptum og samvinnu við háskóla landsins varðandi eflingu
aðferðarfræðilegrar þekkingar og hagnýtingu hennar.
• Stuðla að þverfaglegum tengslum um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði.
• Stuðla að sýnileika vísindarannsókna innan hjúkrunar bæði hér á landi og erlendis.
3. gr. Félagsaðild
Allir félagsmenn Fíh sem starfa við eða hafa áhuga á vísindarannsóknum í hjúkrun geta orðið
félagsmenn í fagdeild vísindarannsakenda í hjúkrun. Skrifstofa Fíh tekur við umsóknum um
inngöngu í fagdeildina og sendir til formanns. Félagsmaður sem ekki hefur greitt félagsgjald í
2 ár fellur út af félagaskrá. Stjórn fagdeildarinnar skipa 5 félagsmenn, þ.e. formaður,
varaformaður, ritari, gjaldkeri, einn meðstjórnandi og tveir varamenn. Stjórn fagdeildarinnar
skal kosin á aðalfundi:
• Kosning formanns
• Kosning 4ra stjórnarmanna sem skipta með sér verkum
• Kosning 2ja varamanna
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Stjórn fagdeildarinnar situr í 2 ár í senn. Skulu tveir stjórnarmenn ganga út annað árið en 3
hitt árið. Varamenn eru kosnir til 1 árs í senn. Í stjórn fagdeildar er a.m.k. einn stjórnarmaður
með viðbótar- eða framhaldsnám í sérsviði fagdeildarinnar. Einfaldur meirihluti ræður kjöri.
Stjórn getur skipað nefndir eftir þörfum. Hámarkstími formanns er 2 kjörtímabil í senn.

4. gr. Aðalfundur
Aðalfundur skal haldinn í mars ár hvert. Aðalfundur skal boðaður skriflega með minnst 2ja
vikna fyrirvara svo hann teljist löglegur.
Dagskrá aðalfundar:
1. Kosning fundarstjóra og fundarritara
2. Ársskýrsla stjórnar
3. Skýrslur nefnda sem hafa starfað á starfsárinu
4. Skoðaðir ársreikningar lagðir fram
5. Kosning stjórnar skv. 3. gr.
6. Kosning 2ja skoðenda til eins árs í senn
7. Árgjald ákveðið
8. Önnur mál

5. gr. Breyting á starfsreglum og slit fagdeildarinnar
Starfsreglum má aðeins breyta á aðalfundi og skulu skriflegar tillögur um breytingar á reglum
berast stjórn einni viku fyrir aðalfund. Sama gildir um ákvörðun um slit fagdeildarinnar sem
veriður tekin á aðalfundi með einföldum meirihluta félagsmanna og renna eignir þess þá til
Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.
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9.1.3 Starfsreglur Fagdeildar bæklunarhjúkrunarfræðinga
1. gr. Nafn
Fagdeild bæklunarhjúkrunarfræðinga.
2. gr. Hlutverk og markmið
Fagdeild bæklunarhjúkrunarfræðinga starfar innan Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. Hún
vinnur meðal annars að framþróun hjúkrunar sjúklinga með áverka eða sjúkdóma í stoðkerfi.
Fagdeildin er í samstarfi við fagsvið Fíh og er stjórn Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og
nefndum til ráðgjafar.
Markmið/stefna
• Að efla tengsl og samstarf hjúkrunarfræðinga sem starfa við bæklun á landsvísu
• Að efla, hvetja og styðja við rannsóknir, framþróun og menntun á sviði
bæklunarhjúkrunar
• Að efla fagmennsku og stuðla að bættri þjónustu við skjólstæðinga
• Stuðla að þverfaglegu samstarfi þeirra sem koma að málefnum sem varða þennan
sjúklingahóp
• Vera málsvari á vettvangi bæklunarhjúkrunar
• Að hafa áhrif á stefnumótun í heilbrigðismálum á sviði bæklunar
• Efla forvarnir er varðar þennan málaflokk
• Að vera í alþjóðlegu samstarfi við hjúkrunarfræðinga sem sinna þessum sjúklingahóp
3. gr. Aðild
Meðlimir fagdeildarinnar geta verið allir félagsmenn innan Félags íslenskra
hjúkrunarfræðinga sem starfa við, hafa starfað við og/eða hafa áhuga á bæklunartengdri
hjúkrun.
4. gr. Stjórn fagdeildar og kosning
Í stjórn fagdeidarinnar sitja fimm stjórnarmenn, formaður, varaformaður, gjaldkeri, ritari og
meðstjórnandi. Í stjórninni skal sitja a.m.k. einn stjórnarmaður með viðbótar- eða
framhaldsnám á sérsviði bæklunar. Kosið er í stjórn á aðalfundi, sú kosning skal vera skrifleg
og leynileg og fara fram eftir venjulegum reglum meirihluta atkvæða. Árgjald skal
endurskoða á hverjum aðalfundi.
5. gr. Ársskýrsla
Fagdeild skal skila inn skýrslu um starfsemi sína til sviðstjóra fagsviðs Fíh fyrir lok
marsmánaðar ár hvert.
6. gr. Slit fagdeildar
Fagdeild er hægt að leggja niður á aðalfundi fagdeildar. Einnig getur aðalfundur Fíh ákveðið
að leggja niður fagdeild hafi hún ekki skilað ársskýrslu til Fíh í tvö ár í röð.
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