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Covid-19 herjaði á samfélagið okkar sem gerði það að verkum að við áttum erfiðar að gera 

það sem við ætluðum okkur. 

Félagið byrjaði tímabilið á ítreka á heilbrigðisráðherra varðandi löggildingu. Ritari 

heilbrigðissráðherra svaraði og tilkynnti það að ráðherra gæti ekki fundað með okkur og bauð 

okkur fund með fulltrúum heilbrigðisráðuneytisins. Til þess að láta umsókn félagsins fara í 

gang þá ákvað stjórn félagsins að samþykkja fund með fulltrúum heilbrigðisráðuneytisins.  

Við funduðum með Guðrúnu W Jensdóttir lögfræðingi og Dagmari Mattíhasdóttir 

hjúkrunarfræðing þann 2.september sl. Ég byrjaði fundinn og gaf góða kynningu á 

félagsliðum og störfum þeirra. Einnig var rætt um mikilvægi þess að félagsliðar þurfa á  

löggildingu á að halda, fundurinn gekk mjög vel. Umsókn um löggildingu var á þessum 

tímapunkti hafin.  

Í kjörfari óskar Guðrún W eftir að embætti landlæknis gefi umsögn um löggildingu á 

starfsheitinu félagsliði. Umsögn embætti landlæknis skilaði sér til ráðuneytisins 24.nóvember 

sl. Embætti landlæknis lýsir því að ekki sé nauðsynlegt að löggilda félagsliða ef höfð er 

hliðsjón af öryggi og hagmunum sjúklinga. Vísar í að æskilegt væri að til yrði sameiginleg 

stétt, sjúkra og félagsliða líkt og er nú í Danmörku. Slík stétt væri gangleg fyrir bæði 

heilbrigðis- og félagslega þjónustu og ekki síst í fámennu landi eins og Íslandi þar sem stétt 

með breiðan menntagrunn getur sinnt fjölbreyttari þjónustu en aðrar með þrengri grunn. 

Embætti landlæknis gefur það út að félagsliðar séu stétt sem sinni frekar félagslegri þjónustu 

en heilbrigðisþjónustu. 

Félagið sendir inn athugasemdabréf þann 15.desember 2020. hafnar þeirri tillögu embættisins 

að félagsliðar sinna eingöngu félagslegri þjónustu en heilbrigðisþjónustu. Félagið lýsti því að 

heilbrigðisráðuneytið hefur lagt mikla áherslur að auka geðheilbrigðisþjónustu í landinu og 

þar kemur sérþekking félagsliða inn. Félagsliðar eru lykilstarfsmenn í geðheilbrigði. 

Félagsliðar starfa meðal annars á réttargeðdeild og barna- og unglingargeðdeild landspítalans.  

Einnig á dvalar- og hjúkrunarheimilum landsins.  

Endanlegi úrskurður kom frá ráðuneytinu þann 10.febrúar sl. að Umsókn Félag íslenskra 

félagsliða um löggildingu er synjað og vísar í umsögn frá embætti landlæknis.  



Félagið er mjög ósátt með niðurstöðu úrskurðar frá ráðuneytinu. Félagið er ekki hætt og mun 

leita leiða með lögverndun á starfsheitinu „félagsliði“. Stærsta baráttumál félagsins er að fá 

lögverndun/löggildingu á starfsheitið „félagsliði“ 

 

 

 

Gaman að segja frá því að félagið tók í 

gildi afsláttakerfi frá íslandskorti. Það 

virkar þannig að allir virkir félagsmenn 

geta nýtt afslátt hjá mörgum 

fyrirtækjum um land allt sem 

íslandskortið er í samstarfi við. 

Afsláttakortið detta úr gildi ef 

félagsmaður greiðir ekki árgjaldið sitt. 

Afsláttakortin nýttust vel yfir sumartímann þar sem margir af okkar félagsmönnum 

ferðuðumst um landið.  

 

Á Haustdögum fór félagið í þá herferð að senda út á alla vinnustaði bækling um 

félagsliðanámið og félagið. Þessi auglýsingaherferð gekk ótrúlega vel og tóku vinnustaðir um 

allt land ótrúlega vel á móti bæklingum okkar. 



 

 

 

 

Dagbókin 2021 var send til allra virka félagsmanna í nóvember. 

Dagbókin er vekja mikla lukku hjá félagsmönnum. Við getum sagt 

að þetta sé skemmtilegt verkefni sem félagið ákvað að setja af stað.  

 

 

 

 

Vegna úrskurðar heilbrigðisráðuneytisins þá ákvað félagið að ekki hætta  baráttu máli 

félagsins og hefur formaður fundað með formanni BSRB og framkvæmdastjóra SGS hvaða 

leið skal halda næst og er það verkefni enþá í gangi.  

 

Mig langar líka að hrósa fyrir virkum félagsmönnum í félaginu. Í dag eru u.þ.b 400 

félagsmenn skráðir og hafa 355 félagsmenn greitt félagsgjöldin. Félagið væri ekki vinna að 

þessum verkefnum ef félagsliðar stæðu ekki þétt saman.  

 

Mig langar að þakka kærlega fyrir góðan stuðning á þessum tveimum kjörtímabilum sem 

félagsmenn félagsins hefur gefið mér. Ég ætla ekki að gefa kost á endurkjör og mun nýr 

félagsmaður bjóða sig fram í sæti formanns.   

Enn ég er ekki hætt í félaginu og mun ég bjóða mig fram sem varaformaður félagsins og mun 

ég halda áfram að berjast fyrir réttindum félagsliðum með ný kjörnum formanni.  

 

 

Stöndum þétt saman og berjumst fyrir félagsliðum! 
 


