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 Fréttabréf  
félagsliða 

 
 
 
 
 
 
 

 

„Öll afrek byrja á ákvörðun um að reyna“ 



   

Dagbók 2022 kemur út í  
nóvember 

 
             Félagið mun senda út nýja dagbók fyrir 

árið 2022 til allra virka félagsmanna okkar. 
Bókin er sérhönnuð fyrir tímaskráningu 

og því mjög hentug til að skrá alla vinnutíma 
hjá sér. Einnig er þar að finna margskonar 

fróðleik. 

......................................................................................... 

Pistill varaformanns 
 
Í haust skrifaði formaður félagsins góða grein sem birt var í 
morgunblaðinu. Í þeirri grein var rætt um mikilvæg störf 
félagsliða.  
 
Félagsliðar hafa enn ekki fengið löggildingu þrátt fyrir að vera 
komin á sama hæfnis þrep og sjúkraliðar sem hafa löggildingu.  
 
Nú byggjum við miklar vonir um að velferðarráðuneytið taki vel 
á móti okkur og standi vörð fyrir starfi félagsliða á íslandi.  
 
Félagsliðar eru mjög mikilvæg stétt sem sinnir störfum í félags,- 
heilbrigðis og menntakerfinu.  
 
Félagsliðar eru einnig mikilvæg stétt í skólum landsins, í dag eru 
mörg börn með miklar sérþarfir og vilja fá að ganga í sinn hverfisskóla. Félagsliðar vinna 
meðal annars að því að aðstoða og leiðbeina. Félagsliðar eru með góða þekkingu inn á 
barnageðraskanir og hvernig eigi að koma til móts við barn með sérþarfir.  
 
Að hafa félagsliða starfandi inn í menntakerfinu er mikilvægt. Félagsliðar eiga að vera sem 
stuðningur fyrir barn með sérþarfir enda með góða þekkingu á þessu sviði.  
 
 
Í endann vil ég skora á alla félagsliða á landinu að skrá sig í fagfélagið. Til þess að félagið 
geti stækkað og náð góðum árangri þá þurfum við að standa sem ein heild.  
 
Félag íslenskra félagsliða ætlar sér að ná góðum árangri fyrir starfsstéttina. 
 

........................................................................................ 



   

 
 
 
 
 
 
Ný útskrifaðir félagsliðar 
 
Þeir nemendur sem útskrifast úr félagsliðabraut  
fá senda útskriftagjöf frá félaginu.  
 
Félagið býður öllum ný útskrifuðum félagsliðum  
velkomin að ganga í liðs með okkur og stækka  
stéttina en meira.  
 
 
 
 

Löggilding félagsliða 
 

Félagsliðar sækja fram. 
 
Nú hefur félagið óskað eftir fundi með Ásmundi 
Einari Daðasyni félags- og barnamálaráðherra. 
Á þeim fundi munu fulltrúar félagsins ræða um 
mikilvægi þess að ráðuneytið löggildi starfsheitið 
félagsliði ásamt því að senda inn umsókn varðandi 
löggildingu. Ritari ráðherrans hefur móttekið 
fundarboð félagsins 

.......................................................................................... 

 
 
 
Fræðsludagur félagsliða  
(frestað vegna dræmrar þátttöku) 
 
Fræðsludagur félagsliða átti að vera haldin  
laugardaginn 30.okt sl. En vegna lítillar þátttöku  
er deginum frestað til betri tíma.  
 
 
 

......................................................................................... 



   

Vörur 
Stór hluti af fjárveitingu félagsins kemur frá sölu af varningi. Það skiptir miklu máli að 

félagsliðar séu vel merktir í samfélaginu okkar og geri okkur sýnilegri. 

Þinn stuðningur skiptir okkur gríðarlega miklu máli! 

 

• Félagsnælan – 3.000,- 

• Taupoki – 2.000,- 

• Bolir – 2.500,- 

• Lyklakippa – 1.000,- 

• Penni – 1.000,-  

• Hálsband – 1.500,- 

 

Hægt er að panta vörurnar með því að senda okkur póst á facebooksíðu okkar 

https://www.facebook.com/felagslidar eða á netfangið okkar felagslidar@felagslidar.is 

 

......................................................................................... 

 

ORLOFSVEFURINN 
 
Stéttafélögin eru flest öll með orlofsvefinn aðgengilegan inná heimasíðu hjá sér. FÍF skorar á 

félagsmenn okkar að nýta sér orlofsvefinn hjá stéttafélögum sínum til að sækja um það sem  

er í boði hjá þeim. 
https://asa.is/ - https://www.baran.is/ - https://efling.is/ - https://www.ein.is/ - https://foss.bsrb.is/ 

http://www.framsyn.is/ - http://www.hlif.is/ - https://www.kjolur.is/ - https://www.sameyki.is/ 

http://stettvest.is/ - https://www.stettarfelag.is/ - http://www.vsfk.is/ - https://verks.is/ 

https://verkvest.is/ - http://www.vlfs.is/ - https://fosa2018.wixsite.com/website-2 - https://www.fosvest.is/ - 

https://sds.is/ - https://www.stol.is/ - https://www.staffelag.com/ - https://www.stag.is/ - https://stkop.is/ - 

http://www.stamos.is/ - https://www.stfs.is/ - http://www.stavey.is/ - http://www.drifandi.is/ - 

http://www.samstada.is/ - https://www.vlfa.is/ - http://www.vlfgrv.is/ - 
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Námskeið fyrir félagsliða 
 

Framvegis hefur boðið félagsliðum að skrá sig á námskeið hjá sér sem sjúkraliðafélagið hefur 
verið að búa til. Þau námskeið eru mjög gagnleg og góð endurmenntun fyrir félagsliða. 

Endurmenntun skiptir gríðarlega miklu máli svo félagsliðar staðni ekki í störfum. 
Félagið mæli eindregið með að félagsliðar skrá sig í námskeiðin eins og þessi. 

 
 
Sálræn skyndihjál – viðbörgð við sjálfsvígshættu 
Fjallað verður um viðbrögð við sjálfsvígshættu, einkenni og áhættumat. Námskeiðið veður í formi fyrirlesturs 
og verklegra æfinga. 
Leiðbenandi: Eyrún Thorstensen, hjúkrunarfræðingur og verkefnastjóri á geðsviði LSH 
Tími: 1. nóvember 
Kl: 17:00 – 22:00 
Lengd: 6 stundir/punktar 
Verð: 17.000 kr.  
Hægt er að skrá sig hérna https://www.framvegis.is/is/nam/salraen-skyndihjalp-vidbrogd-vid-sjalfsvigshaettu 

........................................................................... 
 

 
 
Tann- og munnhirða er heilbrigðismál 
Á námskeiðinu verður farið yfir hvaða mál það skiptir okkur og þjónustuþega okkar að hafa hreinar tennur og 
munn. Aðalatriði í sambandi við tannvernd, hvernig tann- og munnsjúkdómar verða til og hvað er til ráða. 
Grundvallaratriði við að hirða tennur og munn annarra verður eitt af umfjöllunarefnum ásamt kynningu á efnum 
og áhöldum sem geta auðveldað umhirðuna 
Leiðbenandi: Kristrún Sigurðardóttir, Tannfræðingur, kennari og MPH. Kennslustjóri við heilbrigðisskólinn 
Ármúla 
Tími: 8. og 9. nóvember 
Kl: 17:00 – 21:00 
Lengd: 10 stundir/punktar 
Verð: 27.000 kr.  
Hægt er að skrá sig hérna https://www.framvegis.is/is/nam/tann-og-munnhirda-er-heilbrigdismal 
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Heilsa og líðan í starfi 
Á námskeiðinu verður fjallað um sálfélagslega þætti í starfsumhverfinu, hvaða áhrif þeir hafa á starfsmenn og 
hvernig aðstæður geta leitt til kulnunar í starfi. Skoðað verður hvaða .ættir valda hvað mestri streistu og hvernig 
hugsunarháttur og viðhorf hafa áhrif á hvernig við metum aðstæður og upplifum streitu og kvíða í starfi með 
þjónustunotendum 
Leiðbenandi: Anna Guðbjörg Gunnarsdóttir, hjúkrunarfræðingur og lýðheilsufræðingur 
Tími: 15. Og 17. nóvember 
Kl: 17:00 – 21:00 
Lengd: 10 stundir/punktar 
Verð: 27.000 kr.  
Hægt er að skrá sig hérna https://www.framvegis.is/is/nam/heilsa-og-lidan-i-starfi 
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Sykursýki og næring 
Á námskeiðinu verður farið yfir mimunndi tegundir sykursýki og helstu áhersluatriði varðandi mataræði hvers 
hóps fyrir sig með tilliti til tegundar sykursýki, lyfja, aldurs o.fl.  
Leiðbenandi: Óla Kallý Magnúsdóttir næringarfræðingur á LSH og doktor í næringarfræði  
Tími: 22. og 23. nóvember 
Kl: 17:00 – 21:00 
Lengd: 10 stundir/punktar 
Verð: 27.000 kr.  
Hægt er að skrá sig hérna https://www.framvegis.is/is/nam/sykursyki-og-naering 
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Öldrunarlyfjafræði 
Fjallað verður almennt um lyfjagjöf með tilliti til þeirra breytinga sem verður á líkamanum við öldrun. Farið 
verður yfir nokkra stóra lyfjaflokka, s.s öndunarfæralyf, hjartalyf, tauga- og geðlyf, sykursýkislyf og lyf við 
hrörunarsjúkdómum. 
Leiðbenandi: Bryndís Þóra Bjarman, lyfjafræðingur  
Tími: 8., 9., 15. og 16 desember 
Kl: 17:00 – 21:00 
Lengd: 20 stundir/punktar 
Verð: 50.000 kr.  
Hægt er að skrá sig hérna https://www.framvegis.is/is/nam/sykursyki-og-naering 


