Ársskýrsla Fagdeildar öldrunarhjúkrunarfræðinga mars 2019 Starfsárið 2018 –
2019

_______________________________________________________________________________
Félagafjöldi: 217 einstaklingar eru skráðir í fagdeild öldrunarhjúkrunarfræðinga 31. desember 2018.
Fjölgun frá 2017 er því 9 manns.

Stjórn fagdeildar á starfsárinu 2018-19: Hlíf Guðmundsdóttir formaður, Kristín María Þórðardóttir
ritari, Anna Guðbjörg Gunnarsdóttir gjaldkeri, Sigrún Bjartmarz og Þórunn Bjarney Garðarsdóttir
meðstjórnendur, María Fjóla Harðardóttir varamaður.

Stjórn fagdeildar á næsta starfsári 2018-19:
Breytingar á stjórn:
Hlíf Guðmundsdóttir gaf ekki kost á sér aftur sem formaður.
Þórunn Garðarsdóttir og Sigrún Bjarmars hafa setið í 6 ár og hætta í stjórn.
María Fjóla Harðardóttir gaf sig fram til formanns
Kristín María Þórðardóttir gaf sig fram til tveggja ára og Anna Guðbjörg Gunnarsdóttir situr áfram sitt
annað starfsár.
Þrír nýir stjórnarmeðlimir gáfu kost á sér í stjórn.

Ný stjórn fagdeildar 2019-20:
María Fjóla Harðardóttir formaður
Kristín María Þórðardóttir
Anna Guðbjörg Gunnarsdóttir
Elínborg Jóna Ólafsdóttir
Sigrún Huld Þorgrímsdóttir
Kristín Þórarinsdóttir
Vantar einn í stjórn og mun stjórn skoða það í haust. Stjórn skiptir með sér verkum á fyrsta fundi
stjórnar.

Félagsgjald: Félagsgjald verður óbreytt 2019-20 - 2000 kr.

Stjórnarfundir: Stjórnarfundir voru haldir annan þriðjudag í hverjum mánuði. Samtals hafa verið
haldnir 6. stjórnarfundir á starfsárinu, ásamt fjölda funda vegna ráðstefnu Dagur öldrunarþjónustu
2018.

Erlent samstarf
Fagdeildin hefur ekki haft formlegt samstarf erlendis á árinu en stefnt er að ferð stjórnar á ráðstefnu á
næsta starfsári.

Innlend starfsemi:
•

Stjórn fagdeildar hefur að öllu jöfnu farið eina ferð á ári til að kynna sér öldrunarmál vítt og
breytt um landið fyrir styrk frá Fíh. Farið var til Vestmannaeyjar 5-6 apríl vorið 2018. Stjórn
fékk góða kynningu á sjúkrahúsinu, heilsugæslu og heimahjúkrun og hjúkrunarheimilinu
Hraunbúðum. Stjórn Fagdeildar bauð upp á fræðslu um óráð og líknameðferð fyrir alla
hjúkrunarfræðinga í Vestamanneyjum og fræðslu og ráðgjöf um RAI mat fyrir stjórnendur í
heilbrigðisþjónustu í Vestmannaeyjum.

•

Jólahittingur fagdeildar öldrunarhjúkrunarfræðinga var föstudaginn 23. nóvember 2018 í húsi
dagþjálfunar Múlabæjar. Þórunn Bjarney bauð upp á skoðunarferð um húsnæðið – fengin var
leynigestur sem hristi vel upp í öldrunarhjúkrunarfræðingum og Svavar Knútur söng sig inn í
hjörtu okkar.

•

Dagur öldrunarþjónustu var haldin í annað sinn á vegum fagdeildar
öldrunarhjúkrunarfræðinga Fíh og fagráðs í öldrunarhjúkrun á LSH haust 2018 í samstarfi við
Öldrunarfræðafélag Íslands. Gestafyrirlesarar voru Joyce Simard, félagsráðgjafi og Ladislav
Volice öldrunarlæknir (sjá fylgirit 1).

Styrkir til fagdeildarmeðlima
Fagdeildin auglýsir eftir styrkjum til fagdeildarmeðlima einu sinni á ári eða 15. janúar ár hvert. Alls
bárust 3 umsóknir og fengu allir styrk. Eftirfarandi aðilar fengu styrki:
1. Dagný Hængsdóttir: The 24th Nordic Congress of Gerontology 2-4 maí
2. Hjördís Halldóra Sigurðardóttir: Vorfundur FSÍÖ á Höfn í Hornafirði
3. Elfa Þöll Grétarsdóttir: Stofnþing Namaste International Friday 5th October 2018
Samskipti við félagsmenn í fagdeild
Reglulega hafa verið sendir tölvupóstar til fagdeildarmeðlima.
Fésbókarsíða fagdeildar var notuð til að deila áhugaverðum upplýsingum í
öldrunarhjúkrun, https://www.facebook.com/groups/464050863802084/. Síðan er opin fyrir alla sem
hafa áhuga á öldrunarhjúkrun en ekki eingöngu fagdeildarmeðlimi.

Reykjavik 22. maí 2019
Fyrir hönd stjórnar fagdeildar öldrunarhjúkrunarfræðinga
Hlíf Guðmundsdóttir formaður fagdeildar öldrunarhjúkrunarfræðinga hjá Fíh.

Fylgirit 1:

