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Starfsemisskýrsla Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga
starfsárið 2016-2017
Stjórn
Stjórn Fíh fer með æðsta vald í málefnum félagsins á milli aðalfunda. Stjórn Fíh starfsárið
2016-2017 skipuðu:

Guðbjörg Pálsdóttir
Starfandi formaður

Arndís Jónsdóttir
Varaformaður, fagdeild krabbameinshj.fr.

Birgir Örn Ólafsson
Gjaldkeri, fagdeild skurðhjúkrunarfræðinga

Anna María Þórðardóttir
Fagdeild bráðahjúkrunarfræðinga

Anna Guðríður Gunnarsdóttir
Fagdeild heilsugæsluhjúkrunarfræðinga

Anna Vilbergsdóttir
Fagdeild gjörgæsluhjúkrunarfræðinga

Díana Dröfn Heiðarsdóttir
Kosin á aðalfundi

Bylgja Kristófersdóttir
Svæðisdeild Vesturlands

Helga Bragadóttir
Kosin á aðalfundi

Kristín Thorberg
Svæðisdeild Norðurlands

Ólöf Árnadóttir
Svæðisdeild Suðurlands

Hlíf Guðmundsdóttir
Fagdeild öldrunarhjúkrunarfræðinga

Ragnhildur Rós Indriðadóttir
Svæðisdeild Austurlands

Svanhildur Ósk Sigurfinnsdóttir
Ritari, svæðisdeild Suðurnesja

Svava Björg Þorsteinsdóttir
Svæðisdeild Vestfjarða

Þóra Jenný Gunnarsdóttir
Fagdeild um viðbótarmeðferð í hjúkrun

Þura B. Hreinsdóttir
Kosin á aðalfundi
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Á starfsárinu voru haldnir 8 stjórnarfundir. Meðal verkefna stjórnar á liðnu starfsári voru :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Starfsemi félagsins í ljósi starfsemisáætlunar
Stofnun deilda í nýju lagaumhverfi Fíh
Vinnumarkaður hjúkrunarfræðinga, gerð skýrslu
Efling geðhjúkrunar
Starfsmannamál
Útgáfa siðareglna Fíh
Ný vefsíða félagsins
100 ára afmæli Fíh 2019
Stofnanasamningar hjúkrunarfræðinga
Umfjöllun um réttindastöðu hjúkrunarfræðinga
Lífeyrismál hjúkrunarfræðinga
Víkkun starfssviðs sérfræðinga í hjúkrun
Alþjóðastarf
Ákvarðanir um fjárhag félagsins
Ályktanir varðandi fag- og kjaramál
Hjúkrunarfræðingar heimsóttir á landsbyggðinni
Breytingar á starfsreglum Orlofssjóðs
Breyting á styrkupphæð til deilda Fíh
Kærur til úrskurðarnefndar um upplýsingamál og kærunefndar jafnréttismála

Haldnir voru 11 framkvæmdarráðsfundir. Meðal verkefna framkvæmdarráðs á liðnu
starfsári voru:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Starfsmannaviðtöl
Viðbrögð Fíh við McKinsey skýrslu
Vinna Ríkisendurskoðunar vegna skorts á hjúkrunarfræðingum
Beiðnir um styrki frá ýmsum aðilum til fjölbreyttra verkefna
Beiðnir um stofnun nýrra fagdeilda
Beiðnir um stofnun landsvæðadeilda
Starfsmannamál
Fyrirtaka beiðna er bárust Fíh varðandi margvísleg atriði
Afgreiðsla ýmissa trúnaðarmála félagsmanna Fih í samráði við sviðstjóra kjara- og réttindasviðs
Ákvarðanir um kærur og dómsmál í samráði við sviðstjóra kjara- og réttindamála
Breytingar á formanni Starfsmenntunarsjóðs
Þarfagreining á félagatali Fíh
Styrkir til fagdeilda og nýstofnaðra landsvæðadeilda
Gagnagrunnur um þjónustu hjúkrunarfræðinga
Ráðningar hjúkrunarfræðinema
Fjárhagsáætlun 2017

Fundargerðir stjórnar eru aðgengilegar á vefsvæði Fíh www.hjukrun.is Á vefsvæðinu má einnig
sjá nánari útlistun á helstu verkefnum sem stjórn og framkvæmdaráð hafa starfað að og fjallað
um.
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Starfsmenn
Þann 1. maí 2017 eru 9 starfsmenn í 8,6 stöðugildum. Auk þess er einn starfsmaður í 30%
starfshlutfalli á vegum orlofssjóðs.
Herdís Lilja Jónsdóttir fór úr 80% í 100% vinnu 1. nóvember 2016, m.a. vegna endurhönnunar
og gerð vefsvæðis Fíh.

Fagsvið
Aðalbjörg J. Finnbogadóttir er sviðstjóri fagsviðs

Helstu verkefni fagsviðs:
• Undirbúningur fyrir ráðstefnuna HJÚKRUN 2017 sem haldin verður 28.-29. september
2017.
• Samstarf fagsviðs og fagdeildar geðhjúkrunarfræðinga um eflingu geðhjúkrunar. Tillögum
um þátt hjúkrunarfræðinga í stefnu og aðgerðaráætlun í geðheilbrigðismálum skilað til
heilbrigðisráðherra. Verkinu lýkur með kynningu á skýrslu nefndarinnar sem kynnt verður
á ráðstefnunni HJÚKRUN 2017.
• Hjúkrunarþing var haldið í október 2016 undir yfirskriftinni Geðheilbrigði til framtíðar.
Hlutverk geðhjúkrunarfræðinga í geðrækt, forvörnum og meðferð. Þingið var haldið í
samvinnu fagsviðs og fagdeildar geðhjúkrunarfræðinga og var mjög vel sótt.
• Formaður starfsmenntunarsjóðs frá febrúar 2017.
• Námskeið um sár og sárameðferð haldin í samvinnu við Guðbjörgu Pálsdóttur sérfræðing í
hjúkrun í Reykjavík. Starfslokanámskeið haldið á vegum fagsviðs fyrir hjúkrunarfræðinga
sem hyggjast fara á lífeyri.
• Alþjóðadagur hjúkrunarfræðinga - 12. maí. Hátíðardagskrá haldin á Suðurlandsbraut 22
þar sem veittir voru styrkir úr B-hluta vísindasjóðs og hátíðarstyrkur úr Rannsókna- og
vísindasjóði í tilefni 30 ára afmælis hans.
• Umsjón með umsóknum og styrkveitingum úr B-hluta Vísindasjóðs. Veittir voru 14 styrkir
úr B-hluta vísindasjóðs árið 2017 að upphæð kr. 9.809.043.
• Greinaskrif í Tímarit hjúkrunarfræðinga.
• Samstarf við fagdeildir félagsins. Fundir fagsviðs með formönnum fagdeilda vor og haust.
• Vinna við stofnun landsvæðadeilda félagsins.
• Þátttaka í erlendu samstarfi. Fulltrúi Fíh í tveimur starfshópum á vegum SSN, professional
network, health political network og í undirbúningshópi fyrir ráðstefnu SSN í Danmörku í
október 2016, framlag SSN á ráðstefnu ICN í maí 2017 og ráðstefnu SSN í Færeyjum í
október 2017.
• Fundir á vegum Evrópusamtaka hjúkrunarfélaga (EFN)
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• Þátttaka í undirbúningsnefnd fyrir 100 ára afmæli félagsins 2019, menntanefnd, nefnd um
útvíkkað starfssvið hjúkrunarfræðinga á Íslandi og jafnréttisverkefni í samstarfi við HA og
Jafnréttisstofu.
• Kynningar á fagsviði fyrir nemendur í hjúkrunarfræði í HA og HÍ og nýja félagsmenn.
• Umsagnir um frumvörp, þingsályktanir og aðrar stefnumótandi tillögur er lúta að
heilbrigðismálum og hjúkrun m.a. umsögn um greiðsluþátttöku sjúklinga, fæðingar- og
foreldraorlof, heilbrigðisáætlun, verslun með áfengi og tóbak, brottnám líffæra,
lyfjastefnu og tóbaksvarnir (rafsígarettur).

Kjara- og réttindasvið
Gunnar Helgason er sviðstjóri kjara- og réttindasviðs

Helstu verkefni kjara- og réttindasviðs:
• Stærsta verkefni líðandi starfsárs var gerð skýrslu um stöðu mönnunar hjúkrunarfræðinga;
„Hjúkrunarfræðingar óskast til starfa, vinnumarkaður hjúkrunarfræðinga“. Skýrslan náði til
allra stofnana sem hafa hjúkrunarfræðinga í vinnu hjá hinu opinbera; ríki, sveitarfélögum,
Reykjavíkurborg og Samtökum fyrirtækja í velferðarþjónustu (SFV). Skýrsluna má finna á
eftirfarandi vefslóð https://www.hjukrun.is/library/Skrar/utgefidefni/skyrslur/Vinnumarkadur_hjukrunarfraedinga.pdf
• Niðurstöður skýrslunnar vöktu talsverða athygli fyrst eftir að hún var birt og er það
áframhaldandi verkefni félagsins að vinna þeim lausnum brautargengi sem lagðar eru fram
í skýrslunni.
• Unnið hefur verið að gerð stofnanasamnings við SFV en lítið hefur miðað í þeim viðræðum.
Vonir standa þó til að hægt verði að ná samningi eða semja við einstakar stofnanir í maí
2017.
• Unnið var að starfmati hjúkrunarfræðinga hjá Reykjavíkurborg í samræmi við ákvæði
kjarasamnings frá árinu 2015. Nýtt starfmat færir hjúkrunarfræðingum launahækkun, auk
þess sem launahækkun kemur til vegna breytingar á launatöflu þann 1. júní næstkomandi.
Gerður var stofnanasamningur við Heilbrigðistofnun Norðurlands en hann kemur í stað
fimm eldri stofnanasamninga sem tilheyrði þeim stofnunum sem mynduðu
heilbrigðisstofnun Norðurlands.
• Lögð var fram kæra til kærunefndar jafnréttismála vegna launamismunar á
hjúkrunardeildarstjórum og yfirlæknum á Landspítala og einnig vegna launamismunar
svæðisstjóra hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Málin hafa nú bæði verið tekin til
úrskurðar hjá kærunefnd eftir að báðir aðilar hafa komið sínum sjónarmiðum á framfæri
og er úrskurðar að vænta fljótlega í báðum málunum.
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• Talsverð vinna hefur farið í að afla launaupplýsinga hjá stofnunum sem hjúkrunarfræðingar
starfa á. Stofnanir eru tregar til að láta Fíh í té upplýsingar um föst launakjör starfmanna
sinna. Félagið hefur óskað eftir föstum launakjörum hjúkrunarfræðinga og annarra
háskólamenntaðra starfmanna til að geta betur kortlagt hver laun hjúkrunarfræðinga eru í
samanburði við aðra háskólamenntaða starfmenn á heilbrigðisstofnunum. Í raun eru
þessar upplýsingar forsenda fyrir baráttu félagins fyrir jöfnun launa hjúkrunarfræðinga við
aðra háskólamenntaða einstaklinga með sambærilega menntun og ábyrgð í starfi. Þrjú mál
eru nú til meðferðar fyrir úrskurðarnefnd um upplýsingamál vegna neitunar stofnana um
að láta félaginu í té slíkar upplýsingar. Málin eru gegn Landspítala, Heilsugæslu
höfuðborgarsvæðisins og Hrafnistu.
• Vinna vegna bókunar 3 í dómssátt fyrir Gerðardómi hefur staðið yfir á starfsárinu. Bókunin
fjallar um breytingu á samsetningu og formgerð stofnanasamninga með áherslu á
frammistöðumat. Um er að ræða verkefni sem byggist á því að teknar verða upp
frammistöðugreiðslur til hjúkrunarfræðinga. Í þessu verkefni felast tækifæri fyrir
hjúkrunarfræðinga. Um er að ræða nýja nálgun í launagreiðslum til hjúkrunarfræðinga.
Útfærsla á verkefninu á hverri og einni stofnun er í höndum samstarfsnefnda sem í eiga
sæti hjúkrunarfræðingar og starfsmenn kjarasviðs Fíh ásamt fulltrúum stofnunar.
Verkefnið hefur farið vel af stað á Landspítala og Heilbrigðisstofnun Suðurlands en
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins ákvað að greiða eingreiðslu vegna skipulagsbreytinga.
Áfram verður unnið að verkefninu á fleiri stofnunum á árinu.
• Haldin hafa verið trúnaðarnámskeið og kynningarnámskeið fyrir hjúkrunarfræðinga um
kjör og réttindi.
• Unnið var í nánu samstarfi við lögmann félagsins vegna ýmissa kjara- og réttindamála, t.d.
vegna ólögmætra uppsagna, starfslokasamninga og kjarasamningsbrota.

Kjara- og réttindasvið
Eva Hjörtína Ólafsdóttir er kjararáðgjafi og fulltrúi nema og nýbrautskráðra

Helstu verkefni kjararáðgjafa ár árinu voru nokkuð reglubundin:
• Ráðgjöf um kjara- og réttindamál til félagsmanna varðandi túlkun m.a. á kjarasamningum,
ráðningarsamningum, tryggingum, veikindarétti, launasetningu starfa, lífeyrisréttindum og
samskiptamálum.
• Allmargar fyrirspurnir berast kjarasviði á hverjum tíma í tölvupósti auk þess sem símatími
kjara- og réttindasviðs er vel nýttur af félagsmönnum.
• Kjararáðgjafi fór í vinnustaðaheimsóknir á stofnanir innan SFV, sem og á aðra vinnustaðaog deildafundi hafi ósk um það komið frá félagsmönnum eða trúnaðarmanni.
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• Boðið var upp á námskeið fyrir trúnaðarmenn og námskeið um kjör og réttindi fyrir
almenna hjúkrunarfræðinga.
• Haldnir voru kynningafundir með 4. árs nemum í hjúkrunarfræði við HÍ og HA auk þess sem
fulltrúi nema fundaði með 3. árs hjúkrunarfræðinemum við sömu stofnanir.
• Unnið hefur verið að samstarfi við erlend nemafélög auk þess sem vinna er í gangi innan
kjara- og réttindasviðs um að efla tengsl félagsins við nemafélög hjúkrunarnema í Háskóla
Íslands og Háskólanum á Akureyri. Haldinn var vorfundur fulltrúa nemafélaga
hjúkrunarfræðinema á Norðurlöndum á Íslandi í apríl 2017.

Fjármál
SólveigStefánsdóttir
Stefánsdóttirererfjármálastjóri
fjármálastjóriFíh.
Fíh
Sólveig

Fjárhagsstaða Fíh

Rekstrarniðurstaða félagssjóðs á árinu 2016 var góð og betri en áætlanir gerðu ráð fyrir. Lögð er
mikil áhersla á ítarlega áætlanagerð um fjármál og rekstur sjóða félagsins fyrir hvert ár. Góður
árangur hefur náðst í rekstrinum og áætlanir hafa staðist í öllum aðalþáttum. Áhersla hefur
verið lögð á að nota áhættuminni fjárfestingar vegna sjóða sem félagið er með í sinni umsjón.

Vísindasjóður A-hluti

Greiddar voru um 192 milljónir til 2.999 félagsmanna. Meðal upphæð styrkjanna var um
64 þúsund krónur.

Endurgreiðsla félagsgjalda

Félagsgjöld voru endurgreidd í áttunda sinn, að þessu sinni til 286 félagsmanna. Hámarkið var
kr. 90.000 og nam heildarendurgreiðslan um 4,5 milljónum króna. Endurgreiðslan er samkvæmt
ákvörðun aðalfundar 2016 um hámarks félagsgjöld.
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Skrifstofa Fíh
t Guðrún Andrea Guðmundsdóttir er fulltrúi á skrifstofu Fíh

Á skrifstofu er veitt þjónusta til félagsmanna vegna fag- og stéttarfélagstengdra málefna, auk
þess er veitt almenn skrifstofuþjónusta og upplýsingamiðlun. Einnig er veitt þjónusta vegna
sjóða félagsins. Á skrifstofunni eru jafnframt seldar ýmsar vörur á vegum félagsins. Skrifstofa
félagsins er opin virka daga kl. 10-16.
Sinnt er afgreiðslu vegna sjóða félagsins í samræmi við reglur sjóðanna og ákvarðanir stjórna
þeirra. Fulltrúi er jafnframt starfsmaður orlofssjóðs og hefur umsjón með söfnun auglýsinga
fyrir orlofsblaðið og Tímarit hjúkrunarfræðinga.
Nýting orlofshúsa og íbúða félagsins er sem fyrr mjög góð. Samtals 253 vikur í orlofshúsum
verða til úthlutunar sumarið 2017. Auk þessa niðurgreiðir Orlofssjóður eftirfarandi fyrir
sjóðsfélaga sína: Gjafabréf í flug hjá Icelandair, gjafabréf í flug hjá Flugfélagi Íslands,
niðurgreiðslu flugmiða frá flugfélaginu Erni, hótelmiða frá mörgum hótelum, gjafabréf í ferðir
hjá Útivist, gjafabréf í ferðir hjá Ferðafélagi Íslands, 10 ferða kort í Hvalfjarðargöng, veiðikortið
2017, útilegukortið 2017, og Menningarkort Reykjavíkur. Þetta geta félagsmenn keypt rafrænt á
vef félagsins eða á skrifstofunni.

Umsýsla um sjóði félagsins
Steinunn Helga Björnsdóttir er umsjónamaður sjóða og bókari Fíh
Sinnt er afgreiðslu sjóða félagsins í samræmi við reglur sjóðanna og ákvarðanir stjórna þeirra.

Starfsmenntunarsjóður

Starfsmenntunarsjóður. Árið 2016 voru veittir 1189 styrkir úr Starfsmenntunarsjóði að fjárhæð
kr. 45.013.731 og er það 18% aukning á styrkjaveitingum frá fyrra ári.

Styrktarsjóður

Styrktarsjóður. Árið 2016 voru veittir 1386 styrkir úr Styrktarsjóði að fjárhæð
kr. 86.268.276 og er það 413% aukning á styrkjaveitingum frá fyrra ári.
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Tímarit hjúkrunarfræðinga
Helga Ólafs er ritstjóri Tímarits hjúkrunarfræðinga

Helstu verkefni ritstjóra:
• Ritstjórn: efnisöflun og greinaskrif, myndataka, samskipti við ritnefnd, greinahöfunda,
ritrýna, prófarkalesara, umbrot, útslitshönnun og prentun.
• Útgáfa Tímarits hjúkrunarfræðinga hefur gengið í gegnum nokkrar breytingar undanfarið.
Árið 2015 var ákveðið að hætta prentun tímaritsins og um mitt sama ár var það gefið út
sem app-útgáfa. Þessi breyting gaf ekki góða raun þar sem fáir hlóðu niður blaðinu í appútgáfunni en gefin voru út fimm tölublöð árið 2016, þar af eitt aukablað um
öldrunarhjúkrun. Samkvæmt notendakönnun fram kom að tæplega helmingur
félagsmanna kýs að lesa blaðið á prenti. Í framhaldi var ákveðið að breyta útgáfunni þannig
að það kæmi út tvisvar á ári í prentaðri útgáfu og eitt rafrænt aukablað sem helgað verður
ákveðnu þema, auk þess sem haldið verður úti vefriti á vefsvæði félagsins sem er í vinnslu.
• Útgáfa og ritstýring á aukablaði Tímarits hjúkrunarfræðinga um öldrunarhjúkrun.
• Útlitshönnun á tímariti.
• Upplýsingagjöf og samskipti við fjölmiðla.
• Ljósmyndasamkeppni meðal hjúkrunarfræðinga til að prýða forsíðu tímaritsins.
• Umsjón með ritrýndum fræðigreinum: verkferlar bættir og ritrýniferli stytt. Alls voru birtar
tíu ritrýndar greinar árið 2016 til samanburðar við sjö greinar árið áður, en fimm greinum
var hafnað það árið. Fjöldi greina er í ritrýniferli og munu birtast árið 2017.
• Lesenda- og notendakönnun Tímarits hjúkrunarfræðinga.
• Samstarf við vefstjóra með útlit og hönnun nýs vefs.
• Samskiptamiðlar: miðlun efnis úr tímariti og umsjón með átaksverkefninu Karlmenn hjúkra
á samnefndri Facebook-síðu þar sem á þriðja tug karlkynshjúkrunarfræðinga tóku þátt.
Átakið var til umfjöllunar hjá fjölmiðlum og samvinna var við HeForShe átakið á vegum UN
women. Tekið var upp viðtal á myndbandi við íslenskan karlkyns hjúkrunarfræðing sem var
hluti af alþjóðlegri kynningarherferð HeForShe. Þá var átakið þema eins tölublaðs Tímarits
hjúkrunarfræðinga.
• Í ritstjórn útgefinnar skýrslu Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga um vinnumarkað
hjúkrunarfræðinga: Hjúkrunarfræðingar óskast til starfa.
• Tölublöð Tímarits hjúkrunarfræðinga gerð aðgengileg á www.timarit.is frá og með árinu
2010.
• Umfjöllun um fundi, þing og ráðstefnur á vegum félagsins.
• Erlent samstarf og samráð við ritstjóra í heilbrigðisvísindum.
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Vef- og verkefnastjórn
Herdís Lilja Jónsdóttir er vef- og verkefnastjóri Fíh

Helstu verkefni vef og verkefnastjóra:
• Daglegur rekstur vefsvæðisins www.hjukrun.is, Minna síðna og facebook síðu félagsins.
• Umsjón með tölvu- og tæknimálum félagsins
• Mismunandi grafísk verkefni vegna kynninga og auglýsinga á vegum félagsins. Þar ber hæst
að nefna kynningarefni vegna Siðareglna Fíh, formannskjörs 2017, Hjúkrunarþings 2016 og
aðalfundar 2017.
• Sértækar síður ritrýndra greina á vef: Allir útdrættir ritrýndra greina aftur til 2009 settir
upp á sérstakri síðu á vefsvæði félagsins.
• Í samvinnu við ritstjóra: Umsjón með verkefninu Karlmenn hjúkra, átaksverkefni á
facebook.
• Stjórn og þátttaka í þarfagreiningu fyrir nýtt vefsvæði félagsins.
• Uppsetning og yfirumsjón rafrænna atkvæðagreiðslna og kannana. Þeirra umfangsmest
var Könnun á viðhorfi til rafrænnar þjónustu Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. Í ljós kom
að fremur jákvætt viðhorf ríkir til rafrænnar þjónustu félagsins, en verið er að vinna að
þeim þáttum sem gagnrýndir voru: endurupptöku prentaðs tímarits, umbóta á vefsvæðinu
www.hjukrun.is og orlofsvef félagsins.
• Gagnger yfirferð og grisjun á öllu innihaldi á vefsvæði félagsins, vefur endurskipulagður og
útlit síðna samræmt. Yfirferðin er þáttur í undirbúningi vegna endurgerðar vefsvæðis Fíh.
• Umsjón með endurgerð baðherbergis í skrifstofuhúsnæði Fíh
• Stjórn og þátttaka í þarfagreiningu og skilgreiningu verklags í félagatali Fíh. Verkefnið hófst
í febrúarlok 2017 og mun halda áfram á næsta starfsári.
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