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Inngangur að ársskýrslu
Það er með stolti sem ég rita stuttan inngang í þessa umfangsmiklu og glæsilegu ársskýrslu Samtaka
fyrirtækja í velferðarþjónustu, sem hér birtist þó hún sé vísvitandi í einföldu og látlausu broti.
Í ársskýrslunni er fjallað um helstu þætti í starfinu á árinu 2018-2019 sem vonandi gefa lesendum góða
innsýn í starf samtakanna. Eins og fram kemur í skýrslunni er starf samtakanna okkar ansi viðamikið og
verkefnum fjölgar sífellt. Þörfin fyrir Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu vex því sannarlega frá ári til
árs. Af mörgu er að taka í starfi ársins en eins og fram kemur í skýrslunni hefur starfsemin aldrei verið
umfangsmeiri í sögu samtakanna enn einmitt nú. Starfsmenn samtakanna okkar eru nú tveir. Það eru
þær Eybjörg H. Hauksdóttir, sem verið hefur framkvæmdastjóri frá árinu 2015 og Gunnhildur
Kristjánsdóttir, persónuverndarfulltrúi, sem réð sig til samtakanna í nóvember 2017. Í litlum samtökum
sem okkar er óvenjumikilvægt að starfsmenn séu sjálfstæðir í vinnubrögðum en þó liprir í samskiptum
við stjórn og aðildarfélög, séu fullir eldmóðs auk þess að vera sveigjanlegir. Í tilfellum okkar
starfsmanna höfum við verið einstaklega heppin, þær eru báðar sannarlega happafengur sem leggur
sitt að mörkum til að gera starfið jafn blómlegt og öflugt og raun ber vitni.
Um leið og ég óska samtökunum okkar velfarnaðar á komandi starfsári, vil ég nota þetta tækifæri til að
þakka stjórnarmönnum, starfsmönnum, félagsaðilum, launanefndarfulltrúum og öllum öðrum sem
tekið hafa þátt í starfi Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu, fyrir ánægjulegt og árangursríkt samstarf
á starfsárinu 2018-2019.
Pétur Magnússon,
formaður Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu

Aðalfundur Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu 2019
Mánudaginn 1. apríl 2019
kl. 13:30 – 15:30
Seltjörn hjúkrunarheimili, Seltjarnarnesi
Dagskrá:
1. Hefðbundin aðalfundarstörf samkvæmt lögum SFV
2. Önnur mál
Kaffihlé
3. Ávarp landlæknis, Ölmu Möller.
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Stjórn og starfsfólk Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu
2018 – 2019
Pétur Magnússon

formaður

petur.magnusson@hrafnista.is
GSM: 841 1600
Vinnusími: 585 9500

Hrafnista
Laugarási, 104 Reykjavík

Björn Bjarki Þorsteinsson

varaformaður

bjarki@brakarhlid.is
GSM: 660 8245
Vinnusími: 432 3180

Brákarhlíð hjúkrunar – og dvalarheimili
Borgarbraut 65, 310 Borgarnes

Ásgerður Th. Björnsdóttir

gjaldkeri

asgerdur@saa.is
GSM: 824 7631
Vinnusími: 530 7600

S.Á.Á.
Efstaleiti 7, 103 Reykjavík

Margrét Árdís Ósvaldsdóttir

ritari

margret.ardis.osvaldsdottir@reykjavik.is
GSM: 822 3055
Vinnusími: 540 2400

Seljahlíð – heimili aldraðra
Hjallaseli 55, 109 Reykjavík

Anna Birna Jensdóttir

meðstjórnandi

annabirna@soltun.is
Vinnusími: 590 6000

Sóltúni
Sóltúni 2, 105 Reykjavík

Sigurður Rúnar Sigurjónsson

meðstjórnandi

srs@eir.is
Vinnusími: 522 5700

Eir hjúkrunarheimili
Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík

Tryggvi Friðjónsson

meðstjórnandi

tryggvi@sbh.is
Vinnusími: 550 0300

Sjálfsbjargarheimilið
Hátúni 12, 105 Reykjavík

Eybjörg H. Hauksdóttir

framkvæmdastjóri

eybjorg@samtok.is
GSM: 898 9225
Vinnusími: 585 9531

Skrifstofa SFV
Hrafnistu v/Laugarás, 104 Reykjavík

Gunnhildur E. Kristjánsdóttir

lögfræðingur / persónuverndarfulltrúi

gunnhildur@samtok.is
GSM: 861 1881
Vinnusími: 585 9532

Skrifstofa SFV
Hrafnistu v/Laugarás, 104 Reykjavík
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Aðildarfélög Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu 2019
Ás, Hveragerði
Brákarhlíð, Borgarnesi
Dalbær, Dalvík
Droplaugarstaðir, Reykjavík
Dvalarheimili aldraðra í
Stykkishólmi
Eir, Reykjavík
Fellaskjól, Grundarfirði
Fellsendi, Dalasýslu
Grenilundur, Grenivík
Grund, Reykjavík
Hamrar, Mosfellsbæ
Heilbrigðisstofnun
Suðausturlands
Heilsueflingarmiðstöðin /
Leiðarljós, Reykjavík
Hjallatún, Vík í Mýrdal

Hlíðabær, Reykjavík
Hornbrekka, Ólafsfirði
Hrafnista Garðabæ, Ísafold
Hrafnista Hafnarfirði
Hrafnista Hlévangi
Hrafnista Kópavogi
Hrafnista Nesvöllum
Hrafnista Reykjavík
Hraunbúðir,
Vestmannaeyjum
Hulduhlíð, Eskifirði
Hvammur, Húsavík
Höfði, Akranesi
Jaðar, Ólafsvík
Kirkjuhvoll, Hvolsvelli
Krabbameinsfélag Íslands
Lundur, Hellu

Múlabær, Reykjavík
Mörk, Reykjavík
S.Á.Á., Reykjavík
Seljahlíð, Reykjavík
Silfurtún, Dalabyggð
Sjálfsbjargarheimilið,
Reykjavík
Skjól, Reykjavík
Skógarbær, Reykjavík
Sólheimar, Grímsnesi
Sóltún, Reykjavík
Sólvellir, Eyrarbakka
Sundabúð, Vopnafirði
Sunnuhlíð (Vigdísarholt)
Uppsalir, Fáskrúðsfirði
Öldrunarheimili
Akureyrarbæjar

Stjórn Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu 2018 – 2019
ásamt heilbrigðisráðherra

Aftari röð f.v: Eybjörg Hauksdóttir, Pétur Magnússon, Tryggvi Friðjónsson, B. Bjarki Þorsteinsson og Sigurður R. Sigurjónsson.
Fremri röð f.v: Anna Birna Jensdóttir, Margrét Á. Ósvaldsdóttir, Svandís Svavarsdóttir heilbr.ráðhr. og Ásgerður Björnsdóttir.
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Fundargerð aðalfundar Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu 2018
Aðalfundur SFV haldinn hjá Krabbameinsfélagi Íslands, 16. apríl 2018 kl: 13.30.
Eybjörg H. Hauksdóttir (EHH) bauð fundarmenn velkomna. Gestgjafinn, Halla Þórhallsdóttir
framkvæmdastjóri KÍ sagði frá starfsemi félagsins og aðstöðu. Var svo gengið til hefðbundinna
aðalfundarstarfa.
1. Stungið var upp á B. Bjarka Þorsteinssyni (BBÞ) sem fundarstjóra sem var samþykkt með
lófataki og tók hann við fundarstjórn og stakk upp á Margréti Á. Ósvaldsdóttur sem ritara
fundarins sem einnig var samþykkt. BBÞ bauð svo formanni SFV, Pétri Magnússyni (PM) að fara
yfir skýrslu stjórnar.
2. PM stiklaði á stóru um helstu verkefni stjórnar og einnig benti hann á máli sínu til stuðnings,
Árskýrslu SFV sem dreift var á fundinum og verður einnig send til aðildarfélaga auk þess að
verða aðgengileg á vef samtakanna. Stærstu mál starfsársins voru vegna lífeyrisskuldbindinga,
sem nú loks sér fyrir endann á, gerð þjónustusamninga um dagdvalir, ráðning
persónuverndarfulltrúa, eftirfylgni vegna rammasamnings um þjónustu hjúkrunarheimila, auk
starfa hinna ýmsu hópa og nefnda. PM þakkaði sérstaklega Eybjörgu framkvæmdastjóra SFV
gott og mikið starf og einnig Gunnhildi persónuverndarfulltrúa kraft og elju í því mikla máli.
Auk þess þakkaði PM stjórn og öllum sem að starfinu hafa komið.
3. Reikningar samtakanna lagðir fram til samþykktar; Ásgerður Björnsdóttir gjaldkeri fór yfir
reikninga samtakanna, sem skoðunarmenn höfðu engar athugasemdir gert við. Fundarstjóri
bauð því næst fundarmönnum að ræða þessa tvo liði þ.e. skýrslu stjórnar og reikninga
samtakanna, enginn kvaddi sér hljóðs og var hvoru tveggja samþykkt.
4. Lagabreytingar; EHH mælti fyrir breytingu á 4 gr. laganna sjá bls. 46 í ársskýrslu, um árgjöld. Í
grunnin er verið að breyta vegna þess að ekki eru öll aðildarfélögin að nýta sér kjaradeild
samtakanna eða hina nýju stöðu persónuverndarfulltrúa. Það verður því grunngjald sem öll
aðildarfélögin munu greiða og svo hlutfallsgjald, sjá nánar á bls. 46 í ársskýrslu.
5. Kosning formanns; PM býður sig fram áfram, samþykkt með lófataki.
6. Kosning annara stjórnarmanna; allir stjórnarmenn buðu sig fram áfram og var það einnig
samþykkt með lófataki. Í stað Guðmundar Á. Péturssonar sem gengið hafði úr stjórn sl. haust
bauð sig til stjórnarstarfa Tryggvi Friðjónsson frá Sjálfsbjörgu og var það einnig samþykkt.
7. Kosning tveggja skoðunarmanna; kosnir voru þeir Guðmundur Jóhannesson og Karl Óttar
Einarsson.
8. Ákvörðun árgjalda; EHH mælti fyrir þessum lið og benti á greinargerð vinnuhóps SFV á bls. 48
og 49 í ársskýrslunni. Þar er tíunduð ástæða þess að um er að ræða grunngjald, af hverju þykir
rétt að hjúkrunarheimili greiði hærra gjald og að þau aðildarfélög sem nýta sér starfsemi
launanefndar og/ eða persónuverndarfulltrúa standi sameiginlega undir þeim liðum. Samþykkt
án athugasemda.
9. Önnur mál; Halldór S. Guðmundsson frá Öldrunarheimilum Akureyrar steig í pontu og þakkaði
stjórn mikið og gott starf og góð málþing. Hann hafi verið starfandi með hópi sem er að skoða
velferðartækni og sagði viðræður við SÍ ganga ákaflega hægt og hefði hann af því áhyggjur að
seint muni ganga að nútímavæðast. Hann vildi tæpa á þremur atriðum; a) rammasamningurinn
væri laus og hægt gengi að semja, b) umræðan um dagdvalir hver er að reka þær og fyrir hverja
? c) saknar hann stefnu frá stjórnvöldum í málaflokknum, í skýrslum sem til væru í ráðuneytinu,
væri talað um reyna að horfa til nágrannalandanna með þann fjölda sem þarf stofnanavist og
árið 2016 voru einungis 16% -> 80 ára á hjúkrunarheimilum. Af hverju er þá stefnan að byggja
fleiri hjúkrunarrými af hverju er ekki verið að nota fé sem í það færi til að byggja upp aðra þætti
eins og í velferðartækni, fleiri dagdvalir, aukna þjónustu heim o.s.frv. RSK gaf það í skyn í
6

skýrslu sinni að inni á hjúkrunarheimilum væri þó nokkuð af fólki sem ætti ekki að vera þar og
máli þeirra til stuðnings sagði HSG að á ÖA væru 16% með minna en 1,0 á Rai mælikvarða og
það væri örugglega víðar. Anna Birna Jensdóttir tók undir margt sem HSG sagði og lagði til að
þetta innlegg hans yrði efni í ráðstefnu í haust, þar sem sannarlega uppbygging heimaþjónustu
hefði ekki haldist í hendur við kröfuna um stuðning við búsetu heima. PM þakkaði síðan góðan
fund og traust til endurkjörs og bauð fundargestum kaffi og með því í boði KÍ og bað
fundarmenn að hinkra eftir komu ráðherra Svandísar Svavarsdóttir sem kæmi kl: 15.
Fundi slitið kl: 14.45

Fundarritari: MÁÓ

Myndir frá aðalfundi SFV þann 16. apríl 2018.
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HELSTU ATRIÐI ÚR STARFI SAMTAKA FYRIRTÆKJA Í
VELFERÐARÞJÓNUSTU 2018 – 2019
Lífeyrismál
Enn er verið að klára yfirtöku B – deildar lífeyrisskuldbindinga hjá aðildarfélögum SFV.
Skuldbindingar Múlabæjar og Hlíðabæjar voru loks yfirteknar í janúar 2019. Gengið var frá
viðbótarsamkomulagi vegna fyrra uppgjörs milli Brákarhlíðar og ríkisins um lífeyrisskuldbindingar.
Þá er unnið með fjármálaráðuneytinu að yfirtöku lífeyrisskuldbindinga Sólheima og
Heilbrigðisstofnunar Suðurlands á Höfn í Hornarfirði. Vonir standa til að mál Sólheima og HSU á
Höfn verði kláruð fljótlega á þessu ári, en þegar þeim verður lokið er búið að ganga frá yfirtöku
ríkisins á B – deildar lífeyrisskuldbindingum allra aðildarfélaga SFV.

Rammasamningur Sjúkratrygginga Íslands fyrir hjúkrunarheimili
Rammasamningur Sjúkratrygginga Íslands (SÍ) fyrir þjónustu hjúkrunarheimila var gefinn út þann
21. október 2016 og gilti til 31. desember 2018. Var heimild til að framlengja samninginn með
skriflegu samkomulagi milli SFV, SÍ og Sambands íslenskra sveitarfélaga.
Í júlí 2018 hófust formlegar viðræður milli aðila um framlengingu samningsins. Af hálfu SÍ voru lögð
fram drög að samkomulagi sem fól í sér framlengingu rammasamningsins án nokkurra breytinga.
SFV lagði fram samningskröfur sínar í fjórtán liðum við upphaf viðræðna, en SÍ hafa ekki fallist á
neina af umræddum samningskröfum. Hefur þeim ýmist verið hafnað eða vísað frá. Boðuð var
frekari skerðing á samningsgreiðslum á árinu 2018. Samningsaðilar náðu því ekki samkomulagi um
framlengingu rammasamningsins og rann hann því út þann 31. desember 2018.
SÍ birtu þann 21. desember s.á. gjaldskrá fyrir þjónustu hjúkrunarheimilanna sem felur í sér
umfangsmiklar og róttækar breytingar, sem SFV eða hjúkrunarheimilin voru ekkert upplýst um
fyrirfram. Einkum er um að ræða eftirfarandi breytingar:
• RUG stuðlar. Greiðslur til hjúkrunarheimila landsins hafa tekið mið af breytingum á
hjúkrunarþyngd íbúa hjúkrunarheimila skv. RUG stuðli þess, allt frá árinu 2004. Slík breyting á
greiðslum hefur alltaf orðið, hvort sem þær hafa byggt á reglugerð, gjaldskrá SÍ eða
rammasamningi. Í gjaldskrá SÍ fyrir 2019 er hins vegar ekki gert ráð fyrir hækkun vegna
aukinnar hjúkrunarþyngdar, heldur er miðað við sama greiðslustuðul og var árið 2018.
Hjúkrunarheimili sem eru að fá inn veikara fólk heldur en áður, fá því ekki hærri greiðslur.
Greiðslustuðull fyrir árið 2019 var reyndar birtur á heimasíðu SÍ um áramót en ekki var miðað
við hann í gjaldskrá SÍ og skjalið var fjarlægt af vefsíðu stofnunarinnar þann 7. janúar 2019.
• Smæðarálag. Í gjaldskrá SÍ er einnig breytt fyrirkomulagi á svonefndum
smæðarálagsgreiðslum til hjúkrunarheimila. Við gerð rammasamnings hafði verið ákveðið að
halda því fyrirkomulagi óbreyttu í samningnum, s.s. með sama hætti og það hefur verið í
fjöldamörg ár, en vinnuhópur var skipaður til að skoða álagið á samningstímanum og koma
með tillögur að framtíðar fyrirkomulagi. Sá vinnuhópur hefur ekki lokið störfum og
vinnuhópurinn hafði ekki rætt þær breytingar sem gerðar eru með gjaldskrá SÍ.
Ofangreindar breytingar fela í sér lækkun rekstrarframlaga til ákveðinna hjúkrunarheimila um tugi
milljóna króna á árinu 2019. Þær eiga sér ekki fordæmi. Þær voru gerðar einhliða, án samráðs og
án nokkurs fyrirvara. Þá virðast þær ganga gegn ákvæðum fjárlaga, en í kjölfar umsagnar SFV um
fjárlagafrumvarp fyrir árið 2019 var bætt við 276,4 milljónum króna framlagi til hjúkrunarheimila
til að standa undir viðbótargreiðslum til heimilanna vegna aukinnar hjúkrunarþyngdar íbúa
samkvæmt RAI mati.
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SFV héldu félagsfund vegna málsins þann 1. febrúar 2019 og var ályktun af þeim fundi send
fjölmiðlum í kjölfarið. Þá hafa samtökin fundað með heilbrigðisráðherra og velferðarnefnd Alþingis
vegna málsins, sem og einstökum þingmönnum. Ennfremur voru fundarbeiðnir sendar á
fjárlaganefnd Alþingis og Ríkisendurskoðun.
Um miðjan mars mánuð bentu SFV hjúkrunarheimilum á að frestur til að kæra þessa framkvæmd
SÍ gæti runnið út þann 22. mars nk. Útbjuggu samtökin form að stjórnsýslukæru vegna ákvörðunar
SÍ að notast við gamla RUG – stuðla í gjaldskránni og sendu til þeirra aðildarfélaga sem áhuga höfðu
á að kæra ákvörðunina. Alls sendu 16 hjúkrunarheimili stjórnsýslukæru til heilbrigðisráðherra
vegna þessa.
Bréfaskriftir voru milli SFV og SÍ í febrúar sl. vegna rammasamningsins. Þá var haldinn
samningafundur vegna málsins þann 20. mars sl. Fulltrúum SFV finnst málið ganga hægt, en vonir
standa enn til að gengið verði frá nýjum eða framlengdum samningi (með breytingum) á næstunni.

Samningaviðræður um dagdvalarrými
Samhliða útgáfu rammasamnings Sjúkratrygginga Íslands fyrir þjónustu hjúkrunarheimila árið
2016, var undirritað samkomulag milli þáverandi heilbrigðisráðherra, SÍ, SFV og Sambands íslenskra
sveitarfélaga um samningaviðræður vegna þjónustu í dagdvalarrýmum. Samkvæmt
samkomulaginu áttu þær samningaviðræður að hefjast í janúar 2017. SFV hófu að ýta á eftir
viðræðunum strax í byrjun árs 2017, bæði á fundum með SÍ sem og velferðarráðuneytinu og
heilbrigðisráðherra. Tafir urðu hins vegar á málinu hjá ríkinu, bæði vegna nýs innkaupaferlis sem
hefur tekið gildi um velferðarþjónustu samkvæmt lögum um opinber innkaup, en einnig þar sem
umboð velferðarráðuneytisins til samningagerðar barst ekki SÍ fyrr en í árslok 2017.
Samningaviðræðurnar hófust því ekki fyrr en í janúar 2018. Af hálfu SFV sitja í samninganefnd:
Pétur Magnússon (Hrafnista), Þórunn Bjarney Garðarsdóttir (Múlabær og Hlíðabær) og Eybjörg
Hauksdóttir (SFV).
Í apríl 2018 var haldinn samningafundur milli aðila þar sem kynnt var kostnaðargreining sem
framkvæmd hafði verið af Nolta ehf. Samkvæmt þeirri kostnaðargreiningu vantar í dag u.þ.b. 30%
upp á núverandi greiðslur frá ríkinu og notendum þjónustunnar, ef uppfylla á allar þær kröfur sem
lagðar voru fram af hálfu heilbrigðisráðuneytisins í samningaviðræðunum. Haldinn var fundur af
hálfu SFV þann 24. apríl 2018 fyrir alla rekstraraðila í dagdvalarþjónustu þar sem þetta var kynnt.
Samninganefndir SÍ, SFV og Sambands íslenskra sveitarfélaga útbjuggu minnisblað sem sent var
velferðarráðuneytinu vegna þessa í júní 2018. Var óskað eftir svörum frá ráðuneytinu við því hvort
gera ætti ráð fyrir fækkun rýma, minni þjónustu eða auknum fjármunum í áframhaldandi
viðræðum. Var gert hlé á samningaviðræðunum á meðan beðið væri eftir svörum ráðuneytisins.
Ítrekað hefur verið ýtt á eftir svörum frá heilbrigðisráðuneytinu, síðast á fundi SFV með
heilbrigðisráðherra. Enginn svör hafa þó borist enn og samninganefndir aðila telja tilgangslaust að
funda á meðan ekki berast svör frá ráðuneytinu við þessari grundvallarspurningu.
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Persónuverndarverkefni SFV
Persónuverndarmálin hafa verið í mikilli sókn hjá aðildarfélögum SFV. Tuttugu og fimm aðildarfélög
SFV áttu fulltrúa í vinnuhóp um persónuvernd sem stofnaður var í byrjun maí 2017 með það að
leiðarljósi að meta áhrif reglugerðar Evrópuþingsins og -ráðsins nr. 2016/679 um vernd einstaklinga
í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga og niðurfellingu
tilskipunar 95/46/EB (almenna persónuverndarreglugerðin) á starfsemi félaganna. Þann 15. júlí
2018 tóku svo gildi ný lög nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga
(persónuverndarlögin) en með þeim var almenna persónuverndarreglugerðin innleidd í íslensk lög.
Skipun persónuverndarfulltrúa
Ein af þeim nýjungum sem fylgir nýju persónuverndarlögunum er skylda fyrirtækja til að tilnefna
persónuverndarfulltrúa í ákveðnum tilvikum, meðal annars þegar meginstarfsemi þeirra felst í
umfangsmikilli vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga. Tuttugu og þrjú aðildarfélög gerðu samning
við SFV um að Gunnhildur Erla Kristjánsdóttir, persónuverndarsérfræðingur SFV, yrði skipaður
persónuverndarfulltrúi félaganna frá og með 1. júlí 2018 en tuttugasta og fjórða félagið bættist í
hópinn í ágúst sama ár. Eru þessi tuttugu og fjögur félög því aðilar að persónuverndarverkefni SFV
í dag.
Vinnsluskráin
Persónuvernd hefur ætíð verið höfð að leiðarljósi hjá aðildarfélögunum en með tilkomu nýju
laganna þurftu félögin, líkt og önnur fyrirtæki á Íslandi, að gera umfangsmiklar breytingar á
fyrirkomulagi og umfangi persónuverndar í starfi þeirra. Eins og fyrr segir var vinna við verkefnið
þegar hafin á árinu 2017, meðal annars við kortlagningu persónuupplýsinga og skráningu þeirra í
svokallaða vinnsluskrá. Vinnsluskráin er lifandi skjal sem verður stöðugt í þróun og uppfærslu og
þurfa félögin að leggja mikla áherslu á að viðhalda þeirri vinnu. Félögin munu einnig nota
vinnsluskrána til að meta áhættu við vinnslu persónuupplýsinga og vinna aðgerðaráætlun út frá
niðurstöðum matsins. Hefur stór hluti af verkefnum persónuverndarfulltrúa á árinu farið í að
leiðbeina aðildarfélögunum við þessa kortlagningu.
Heimsóknir í aðildarfélög
Kortlagning persónuupplýsinga er ekki eina kortið sem
komið hefur við sögu hjá persónuverndarfulltrúa á
árinu því hann dró einnig fram landakortið og lagði land
undir fót og heimsótt aðildarfélög sem heyra undir
hans eftirlit. Þar má nefna hjúkrunarheimilin Dalbæ á
Dalvík, Fellsenda í Búðardal, Brákarhlíð í Borgarnesi,
Lund á Hellu og fjölmörg aðildarfélög á
höfuðborgarsvæðinu. Markmiðið
með slíkum
heimsóknum er að fara yfir stöðuna á
persónuverndarmálum félaganna ásamt því að veita
fræðslu til stjórnenda og starfsfólks. Þessar heimsóknir
hafa tekist einkar vel og ánægjulegt að sjá hvað allir eru
áhugasamir um að gera vel. Starfsmenn hafa tekið
virkan þátt í umræðum og veitt persónuverndarfulltrúa
mikilvæga innsýn í persónuverndarmál tengdum
daglegum störfum félaganna. Aðildarfélögin eru mörg

Yfirlit yfir fundi með stjórnendum og/eða
fræðslufundir fyrir aðildarfélög
13.09.2018
Sóltún
21.09.2018
Sóltún
02.10.2018
Brákarhlíð
03.10.2018
SÁÁ
08.10.2018
Eir
09.10.2018
Hamrar
10.10.2018
Skjól
16.10.2018
MS setrið
17.10.2018
Fellsendi
24.10.2018
Hrafnista
29.10.2018
Dalbær
10.12.2018
Mörk/Grund/Ás
14.02.2019
Lundur
28.02.2019
Sjálfsbjargarheimilið
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hver afar ólík og því mikilvægt að persónuverndarfulltrúi kynnist af eigin raun þeim aðstæðum sem
hvert félag býr við. Verða slíkar heimsóknir því reglulegur liður í starfi persónuverndarfulltrúa.

Skjalagerð
Mikil áhersla hefur verið lögð
fræðslu og vitundarvakningu
þeirra sem vinna með
persónuupplýsingar á degi
hverjum. Hefur það verið gert
með
fyrrgreindum
fræðslufundum
fyrir
stjórnendur og starfsfólk,
reglulegum stöðufundum svo
og útgáfu leiðbeininga og
skapalóna um ýmis atriði.

Yfirlit yfir útsendar leiðbeiningar og form
Leiðbeiningar og form varðandi aðgangsrétt skráðra einstaklinga
Leiðbeiningar og form að aðgerðaráætlun
Form að beiðni um vinnslusamning ásamt leiðbeiningum um innihald
vinnslusamninga
Gátlisti við gerð vinnslusamninga
Leiðbeiningar við kortlagningu persónuupplýsinga
Upplýsingarit um vinnsluskrár
Form að almennri persónuverndarstefnu
Form að upplýsingaskjali um meðferð persónuupplýsinga starfsmanna
Form að upplýsingaskjali um meðferð persónuupplýsinga íbúa
Umboðsform og leiðbeiningar varðandi upplýsingagjöf til
aðstandenda
Leiðbeiningarit um öryggisbrot
Samantekt um mat á áhrifum á persónuvernd (MÁP)
Samantekt um framkvæmd á mati á áhrifum á persónuvernd (MÁP)
Leiðbeiningar um læsingu skjala
Samantekt á helstu spurningum og svör við þeim.

Samræmd skjalagerð hefur
reynst
vel
í
innleiðingarferlinu.
Persónuverndarfulltrúi hefur
því lagt áherslu á að útbúa
gögn sem nýtast sem flestum við framkvæmd verkefnisins, hvort sem það eru form, eyðublöð eða
upplýsinga- og leiðbeiningarit. Má í dæmaskyni nefna form að vinnsluskrá, persónuverndarstefnu
og upplýsingaskjölum um meðferð persónuupplýsinga skráðra einstaklinga. Þá hafa verið gefin út
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leiðbeininga- og upplýsingarit um vinnsluskrár og öryggisbresti auk leiðbeininga um læsingu skjala
svo fátt eitt sé nefnt.
Daglegar fyrirspurnir
Eitt af verkefnum persónuverndarfulltrúa er að bregðast við og veita leiðbeiningar um
persónuverndarmál sem upp koma í daglegu starfi félaganna og við stærri verkefni svo sem
innleiðingu nýrra tölvukerfa eða annarra tækninýjunga. Persónuverndarfulltrúi hefur því setið

fjölmarga fundi með ýmsum aðildarfélögum vegna mála sem upp hafa komið í tengslum við
persónuvernd og upplýsingaöryggi, sem og svarað fyrirspurnum eftir þörfum.
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Sameiginlegir fundir
Persónuverndarfulltrúi hefur haldið sameiginlega stöðufundi fyrir aðildarfélögin og þann 12. mars
sl. fór fram vinnustofa um persónuvernd á vegum SFV. Vinnustofan var afar vel sótt af fulltrúum
aðildarfélaganna en tæplega 40 manns tóku þátt. Var hópnum skipt upp í smærri umræðuhópa og
var fyrirkomulagið með þeim hætti að persónuverndarfulltrúi lagði fyrir raunhæf verkefni sem
hóparnir ræddu um sín á milli og að lokum var farið sameiginlega yfir mögulegar niðurstöður. Um
var að ræða fimm mismunandi verkefni sem öll voru byggð á raunhæfum dæmum úr starfsemi
fyrirtækja og sköpuðust miklar og góðar umræður um þau. Heppnaðist vinnustofan með ágætum
og hyggst persónuverndarfulltrúi gera hana að árlegum viðburði í einhverri mynd.

Mynd frá vinnustofu persónuverndarfulltrúa SFV þann 12. mars 2019.

Önnur verkefni
Sem dæmi um önnur verkefni sem persónuverndarfulltrúi hefur fengist við á undanförnu ári er að
koma á fót samstarfsverkefni um persónuvernd í velferðar- og heilbrigðisþjónustu en vonir standa
til að það verkefni skili meðal annars samræmdum vinnureglum um persónuvernd á þessu sviði.
Persónuverndarfulltrúi situr einnig í stjórn faghóps um persónuvernd sem hefur staðið að ýmsum
viðburðum og fræðslu um persónuvernd.
Þá var persónuverndarfulltrúi fenginn til að flytja erindi um persónuvernd á vorfundi Félags
stjórnenda í öldrunarþjónustu í apríl 2018.
--Persónuverndarverkefnið er í stöðugri þróun og mikil vinna fram undan. Persónuverndarfulltrúi
hlakkar til að takast á við áskoranir næstu ára í áframhaldandi samvinnu við starfsfólk
aðildarfélaganna.

Umsagnir til Alþingis
Talsvert af þingmálum voru send SFV til umsagnar á yfirstandandi starfsári. Skriflegum umsögnum
var skilað inn af hálfu samtakanna hvað varðar eftirfarandi þingmál á starfsárinu 2018 – 2019 (í
tímaröð):
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Þingmál nr. 426, frumvarp til laga um um breytingu á lögum um heilbrigðisþjónustu, lögum um
málefni aldraðra og lögum um sjúkratryggingar (dvalarrými og dagdvöl).
Þingmál nr. 494, tillaga til þingsályktunar um fjármálaáætlun fyrir árin 2019 – 2023.
Þingmál nr. 622, frumvarp til laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga.
Fjárlagafrumvarp 2019
Þingmál nr. 11, frumvarp til laga um breytingu á lögum um sjúkratryggingar, nr. 112/2008, með
síðari breytingum (heilbrigðisþjónusta í hagnaðarskyni).
Þingmál nr. 185, frumvarp til laga um heilbrigðisþjónustu o.fl. (dvalarrými og dagdvöl).
Þingmál nr. 509 tillaga til þingsályktunar um heilbrigðisstefnu til ársins 2030.
Þá var skilað inn umsögn í gegnum samráðsgátt stjórnvalda vegna eftirfarandi reglugerða:
Umsögn við endurskoðun á reglugerð 850/2002 um skömmtun lyfja
Ofangreindar umsagnir voru mis umfangsmiklar. Sum þingmálin kölluðu einungis á einfalda afstöðu
til málefnisins, á meðan önnur mál kölluðu á fundi með fagaðilum og hagsmunaaðilum sem
undanfara að ítarlega rökstuddri gagnrýni. Í mörgum tilfellum var umsögn fylgt eftir með fundi með
velferðarnefnd eða fjárlaganefnd.

Fundir, bréf og minnisblöð
Á starfsárinu var fundað talsvert með ýmsum aðilum, stjórnvöldum, þingnefndum, landlækni,
Sambandi íslenskra sveitarfélaga ofl. vegna málefna aðildarfélaga SFV. Þá voru bréf og minnisblöð
send út til ýmissa aðila, þ.á.m. eftirfarandi (ekki tæmandi talning):
Minnisblað um fjármálaáætlun vegna fundar með velferðarnefnd
Minnisblað um vangoldnar hækkanir til aðilarfélaga SFV vegna sérstaks lífeyrisauka og
launaskriðstryggingar
Minnisblað um SFV vegna fundar með Landlækni
Minnisblað um helstu atriði fjárlaga til stjórnar og aðildarfélaga SFV
Minnisblað um fjárlög 2019 vegna fundar með fjárlaganefnd
Minnisblað um þungan niðurskurð árin 2018 – 2021 vegna fundar með ráðherra
Minnisblað um gjaldskrá SÍ fyrir þjónustu hjúkrunarheimila árið 2019
Minnisblað um samningaviðræður um framlengingu rammasamnings SÍ fyrir hjúkrunarheimilin
Ályktun samninganefnda SFV og Sambands íslenskra sveitarfélaga um skerðingu á
rekstrargrunni hjúkrunarheimila
Bréf á forstjóra Sjúkratrygginga Íslands um samningaviðræður um þjónustu hjúkrunarheimila
og dagdvala
Bréf á heilbrigðisráðherra vegna heilbrigðisstefnu
Bréf á Embætti landlæknis vegna tilmæla sóttvarnarlæknis um bólusetningu
heilbrigðisstarfsmanna
Eftir að fjárlögin voru lögð fram á Alþingi óskuðu SFV eftir því að fá að mæta á þingflokksfundi allra
stjórnmálaflokka sem eru með fulltrúa á Alþingi. Forystu SFV var boðið á fund hjá
Sjálfstæðisflokknum, Miðflokknum og Flokki fólksins. Þá var gögnum komið á framfæri við
þingflokka Samfylkingar og Viðreisnar og ætlunin að mæta þar á þingflokksfund en það náðist ekki
fyrir lokaafgreiðslu fjárlaga. Ljóst er af lestri umræðna og álita meirihluta og minnihluta
fjárlaganefndar að áhersluatriði SFV komust til skila, þó svo vonir um auknar fjárveitingar hafi ekki
gengið eftir.
Þá fóru stjórnarformaður og framkvæmdastjóri SFV í heimsókn til MS setursins og HSSA á Höfn í
Hornafirði og ræddu þau mál sem voru efst á baugi hjá þessum aðildarfélögum. Vonandi gefst færi
á fleiri slíkum heimsóknum á komandi starfsári.
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Ýmis starfsemi hópa og nefnda innan SFV
Á vegum SFV eru starfandi ýmsir hópar og nefndir sem vinna að fjölbreyttum málefnum. Hóparnir
hittast ýmist með reglubundnum hætti eða eftir þörfum. Fundartíðnin er mjög misjöfn, sem og
fjöldi fundarmanna og umfang verkefnanna. Í sumum vinnuhópunum eða nefndunum hafa verið
skipaðir undirhópar, ýmist fastir undirhópar eða hópar utan um einstök verkefni. Hóparnir gefa
aðildarfélög tækifæri til ýmiskonar samstarfs og geta falið í sér talsverðan ávinning fyrir þau félög
sem taka þátt. Vinnuhópar SFV eru almennt opnir öllum aðildarfélögum samtakanna, en sumir
þeirra eru sérstaklega fjármagnaðir af þátttakendum í vinnuhópnum.
Helstu verkefni vinnuhópanna á starfsárinu 2018-2019 hafa verið tekin saman af ábyrgðarmanni
hvers vinnuhóps:

Fagráð hjúkrunar innan Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu
Ábyrgðarmaður: Anna Birna Jensdóttir.
Í faghópnum eru framkvæmdastjórar/forstöðumenn hjúkrunar hjá aðildarfélögum SFV . Reglulegir
fundir eru yfir árið þar sem tekin eru fyrir sameiginleg viðfangsefni.
Helstu verkefni starfsársins 2018-2019 voru:
Handbók Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu fyrir íbúa hjúkrunarheimila.
Almennt er verið að nota handbókina til kynningar þegar nýjir íbúar koma á hjúkrunarheimili.
Reglugerðir um geymslu lyfja o.fl.
María Fjóla Harðardóttir er fulltrúi SFV í starfshópi ráðherra um breytingar á reglugerð um geymslu
lyfja o.fl. Niðurstöður eru væntanlegar.
Handbók og leiðbeiningar við andlát íbúa og flutnings af heimili
Vinnuhópur sem í eru þær Jónbjörg Sigurjónsdóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar í Skógarbæ,
Ragnhildur G. Hjartardóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar á hjúkrunarheimilinu Mörk og Sigrún
Faulk framkvæmdastjóri hjúkrunar á Grund kynntu leiðbeiningarnar á fundi fagráðsins á Hrafnistu
25.október 2018.
Persónuverndarstefna
Mikill tími hefur farið í framsetningu persónuverndarstefnu á hjúkrunarheimilum og framkvæmd
hennar, bæði gagnvart íbúum, ættingjum þeirra og starfsfólki. Ómetnalegt hefur verið að hafa
sameiginlegan persónuverndarfulltrúa frá SFV til ráðgjafar.
Fjölmiðlar
Fjallað var um fjölmiðlaumræðu og við hverju mætti búast í framtíðinni þegar litið verður í
baksýnisspegilinn um þjónustu hjúkrunarheimila.
RAI-mat
Fjallað var um RAI-mat, skýrslu KPMG og nauðsyn þess að uppfæra mælitækið.
Gæðavísar
Fagráðið er að skoða þróun gæðavísa á hjúkrunarheimilum annars vegar árið 2014 og hins vegar
árið 2018. Rekstrarumhverfi heimilanna var með betra móti á meðan rammasamningur gilti og
spurning hvort þess sjáist merki í útkomu gæðavísa.
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Önnur málefni sem fjallað var um voru kynþáttafordómar og viðbrögð við þeim, færni-og
heilsumatið, mönnunarmál og rekstur.

Mannauðshópur SFV
Ábyrgðarmaður: Eybjörg Hauksdóttir (SFV) og Berglind Björk Hreinsdóttir (Hrafnistu)
Tilgangurinn með stofnun mannauðshópsins er að mynda vettvang fyrir umræður og samstarf um
mannauðstengd málefni (önnur en beinlínis gerð kjarasamninga og stofnanasamninga) líkt og
veikindastefnur, mönnunarmódel o.þ.h.
Eftirfarandi aðildarfélög eru með fulltrúa í vinnuhópnum: Sóltún, Hrafnista, Brákarhlíð,
Dvalarheimili aldraðra Stykkishólmi, Eir, Skjól, Hamrar, Skógarbær, Öldrunarheimili Akureyrar,
Höfði, Droplaugarstaðir, Grund, Ás, Mörk, Fellsendi, Sunnuhlíð, Lundur, Kirkjuhvoll og Hraunbúðir.
Mannauðshópurinn hittist reglulega á starfsárinu og á miðju ári var farið í að skilgreina
sameiginlegan tilgang með mannauðshópnum og setja ákveðin ramma fram. Ákveðið var að hafa
fundi hópsins annan hvern mánuð og funda í 1 og ½ tíma í senn, ákveðnir voru fundartímar fyrir
árið. Niðurstaða fundarins var að búa til samtalsvettvang, styrkja tengslin og mynda traust til að
geta unnið markvissara með þau mál sem upp koma þar sem þau eru oftar ekki þau sömu milli
fyrirtækja og mikil hagræðing í því að deila þekkingu, tólum og tækjum á milli.
Stóru málin sem rædd voru áfram á þessu starfsári tengdust jafnlaunavottun og mönnun. Helstu
fundarefni og viðburðir á starfsárinu 2018 – 2019 voru þessi:
Jafnlaunavottun
Fyrirtæki innan SFV hafa verið að undirbúa sig fyrir jafnlaunavottun og á síðasta ári var
mannauðshópurinn með ýmsar kynningar sem voru góðar þegar verið að er skilja og skilgreina
innleiðingu á jafnlaunavottun. Á þessu starfsári hefur umræðan um jafnlaunavottun haldið áfram
en meiri áhersla hefur verið í að deila þeirri vinnu og lærdómi sem hefur orðið. Ársfrestur sem
stjórnvöld gáfu skipulagsheildum til þess að ljúka jafnlaunavottun hefur verið tekið fegins hendi og
hefur gefið fyrirtækjum möguleika á að hægja á vinnunni og taka markvissari skref í innleiðingunni.
Ljóst er að krafan um vottun er mjög íþyngjandi fyrir aðildafélög þar sem kostnaður og aðföng liggja
ekki á lausu innan fyrirtækjanna og starfsmenn fastir í daglegum rekstrarverkefnum. Stofnaður var
sérstakur vinnuhópur um jafnlaunavottun þar sem þeir sem eru að vinna í þeim málum geta borið
saman bækur sínar.
Mönnun
Umræða um mönnun í störfum hjá aðildafélögunum var áfram rædd á þessu starfsári en með
öðrum vinkli en áður eða út frá því að vinna saman í að gera störf í umönnun og heilbrigðisþjónustu
áhugaverðari og eitthvað sem gaman er að vinna við, rætt var hvernig hægt væri að fara í
ímyndarvinnu til þess að koma á framfæri við almenning hvað störf innan aðildafélaga eru
áhugaverð, rætt var að nýta okkur meira samskiptamiðla.
Ljóst er að vöntun á hjúkrunarfræðingum er nokkur innan heimila og nauðsynlegt að gera
vinnustaðina áhugaverða valkosti fyrir nýútskrifuðum hjúkrunarfræðingum. Hjúkrunarfræðingar
fara mikið í önnur störf eins og flugliðastörf enn að auki skila þeir sér illa inn til aðildarfélaga SFV
þar sem Landspítalinn er háskólasjúkrahús og hefur meiri tengingu við hjúkrunarnema. Mikilvægt
er að kynna hjúkrunarheimili sem áhugaverðan valkost fyrir hjúkrunarfræðingar. Lítil nýliðun er
meðal sjúkraliða og mikil nauðsyn að fá fleiri sjúkraliða til starfa. Nokkur aðildafélög hafa verið með
erlenda heilbrigðisstarfsmenn sem hafa reynst vel og staðið sig vel í starfi en tungumálaörðugleikar
hafa áhrif sem þarf að skoða og áhugavert að sjá hvernig unnið er með það hjá þeim sem lengst
eru komin að nýta sér erlent vinnuafl í fagstéttir sínar. Reynt hefur verið að bregðast við skorti á
fagmönnun með því að breyta skipulagi.
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Stytting vinnuvikunnar
Á þessu ári var stytting vinnuvikunnar mikið í almennri umræðu og kröfur starfsmanna um að stytta
sína viðveru á vinnustað og halda sömu launum. Mannauðshópurinn ræddi þetta aðeins og út frá
þeim reynslusögum sem komið hafa fram við styttingu vinnuvikunnar hjá fyrirtækjum og
stofnunum. Áhugavert er að sjá hvernig slíkt er gert í skipulagsheildum þar sem meirihluti
starfsmanna gengur vaktir.
Kynning frá Þekkingamiðstöð Farsæl öldrun
Mannauðshópurinn fékk á árinu kynningu frá Berglindi Indriðadóttur frá Þekkingarmiðstöðinni
Farsæl öldrun um verkefni sem þau vilja fara í við þjálfun nýliða. Um er að ræða að þýða og innleiða
norska handbók fyrir nýliða í öldrunarþjónustu, ásamt fræðsluefni fyrir stofnanir. Kostnaður við
hvert selt hefti er 80 norskar krónur en aukaefni er endurgjaldslaust eins og eftir fyrir heilabilaða
og ýmsar slæðukynningar. Vel var tekið í erindi Farsælar öldrunar en kom upp ákveðin efi um að
handbók á pappír væri rétta formið fyrir nýliða og rætt var um aðrar leiðir til að miðla efni. Farið
var með þessa afstöðu til stjórnar SFV.
Önnur hefðbundin starfsmannamál voru rædd, eins og erfið starfsmannamál, áminningarferli,
veikindi og viðverustefna og ferli í mannauðsmálum. Það að halda í og styðja við góða starfsmenn
og vinna örugglega með þá sem ekki eru að standa sig og sýna það með hegðun sinni að þeir eru
ekki í réttu starfi er stór þáttur í störfum þeirra sem vinna í mannauðsmálum og mikilvægt að vinna
markvisst og skýrt með.

Launanefnd Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu
Formaður launanefndar: Eybjörg Hauksdóttir (SFV)
Aðrir nefndarmenn: Ágúst Jónatansson (SÁÁ), Berglind Björk Hreinsdóttir (Hrafnista), Sigríður
Sigurðardóttir (Grund, Mörk og Ás) og Stella Víðisdóttir (Eir, Skjól og Hamrar).
Tilgangur nefndarinnar: Gerir kjarasamninga og sameiginlega stofnanasamninga við stéttarfélög á
grundvelli umboðs frá aðildarfélögum innan SFV. Fundir launanefndar, vinnufundir innan
nefndarinnar og fundir með öðrum aðilum, voru ríflega tuttugu á yfirstandandi starfsári. Helstu
verkefni launanefndar á starfsárinu 2018 – 2019 voru eftirfarandi:
Samkomulag við Eflingu, VSFK og Hlíf um sérstakan lífeyrisauka
Í júní 2018 gekk launanefnd SFV frá samkomulagi við Eflingu, VSFK og Hlíf um greiðslu sérstaks
lífeyrisauka til ákveðins hluta félagsmanna umræddra stéttarfélaga. Samkomulagið byggði á
ákvæði í 2. mgr. 14.1.2 gr. um tengingu mótframlags vinnuveitanda við breytingar á lífeyriskerfi
opinberra starfsmanna. Ríkið hafði í september 2017 gert samskonar samkomulag við umrædd
stéttarfélög um greiðslu lífeyrisauka. Illa gekk hins vegar að fá hækkanir á fjárframlögum til
aðildarfélaga SFV vegna þessarar aukningar á launakostnaði þar sem ekki hafði verið gert ráð fyrir
því við gerð fjárlaga ársins 2018. Að endingu náðist fram slík hækkun og þá var hægt að ganga frá
samkomulagi við stéttarfélögin vegna þessa.
Samkomulag við stéttarfélög innan ASÍ og BSRB um greiðslur vegna launaskriðstryggingar
Í júní og júlí 2018 gekk launanefnd SFV frá samkomulögum við Eflingu, VSFK, Hlíf, SLFÍ og SFR um
viðbótargreiðslur vegna svonefndrar ,,launaskriðstryggingar“. Samkomulögin byggðu á bókun í
kjarasamningum aðila sem vísaði til svonefnds SALEK samkomulags, sem á að tryggja jöfnuð á milli
hækkana á hinum almenna markaði og opinbera markaði á tilteknu tímabili. Vegna þessa þurfti að
hækka tiltekna hópa með afturvirkum hætti. Eins og með lífeyrisaukann gekk erfiðlega að fá þessar
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hækkanir greiddar frá ríkinu, en þær greiðslur bárust á endanum og því hægt að ganga frá
samkomulögum við stéttarfélögin vegna þessa um sumarið 2018.
Kjarasamningur við stéttarfélög innan BHM og stofnanasamningur við SLFÍ
Þann 1. júní gekk launanefnd SFV frá kjarasamningi við Félagsráðgjafafélag Íslands, Félag
sjúkraþjálfara, Fræðagarð, Iðjuþjálfafélag Íslands, Sálfræðingafélag Íslands og Þroskaþjálfafélag
Íslands. Kjarasamningurinn gilti frá 1. september 2017 til 31. mars 2019. Umræddur
kjarasamningur verður því laus, ásamt öllum öðrum kjarasamningum SFV, þann 31. mars 2019.
Launaskriðstryggingin og bókanir í síðustu kjarasamningum SFV gerðu það að verkum að uppfæra
þurfti sameiginlegan stofnanasamning SFV við SLFÍ. Var gengið frá uppfærðum stofnanasamningi
þann 6. desember 2018.

Myndir frá námsstefnu Ríkissáttasemjara í nóvember 2018.

Vinnustofa á vegum Ríkissáttasemjara
Ríkissáttasemjari ákvað á árinu 2018 að setja á laggirnar þriggja daga námsstefnu í samningagerð.
Var öllum þeim sem sæti eiga í samninganefndum og vinna að kjarasamningagerð gert kleift að
sitja námsstefnu að norrænni fyrirmynd. Tilgangurinn var að bæta vinnubrögð við
kjarasamningagerð, læra nýjustu aðferðir, deila reynslu og efla marksækni og fagmennsku við
samningaborðið. Launanefnd SFV tók þátt í námsstefnu sem haldin var í nóvember 2018, auk
fulltrúa frá SLFÍ, Reykjavíkurborg, fjármálaráðuneytinu og fleirum. Var námsstefnan einkar vel
heppnuð og veitti launanefndinni tækifæri til að þétta hópinn og efla þekkingu fyrir komandi
kjarasamningagerð.
Breytingar í launanefnd
Ýmsar breytingar urðu á fyrirkomulagi og skipan launanefndar á yfirstandandi starfsári. Þrír öflugir
og reynslumiklir fulltrúar hættu í nefndinni, það eru þau Karl Óttar Einarsson, Kristín Sigurþórsdóttir
og Lucia Lund. Er þeim þakkað sérstaklega fyrir gott og öflugt starf í þágu samtakanna. Í stað þeirra
komu Berglind Björk Hreinsdóttir og Sigríður Sigurðardóttir inn í nefndina, en sjötti fulltrúi
launanefndarinnar hefur ekki enn verið tilnefndur.
Þá gerðu SFV samning við Eðvald Möller um samvinnu við gagnaöflun og kostnaðarmat í tengslum
við kjara – og stofnanasamningagerð launanefndarinnar. Eðvald er lektor við viðskiptafræðideild
Háskóla Íslands. Hann er með PhD gráðu í verkfræði frá Imperial College London, með MSc-gráðu í
iðnaðar- og rekstarverkfræði frá KTH Royal Institute of Technology, Svíþjóð og MBA gráðu með
áherslu á stjórnun, rekstur og fjármál fyrirtækja frá Management School of Edinburgh. Sérsvið hans
eru á sviði aðgerðarannsókna, rekstrar- og vörustjórnunar, tölfræði, líkana- og áætlanagerða,
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arðsemismats og verkefnastjórnunar. Launanefnd og stjórn SFV telja að aðkoma Eðvalds muni
styrkja starf nefndarinnar og auka fagleg vinnubrögð hennar til framtíðar.

Frá vinstri: Eðvald Möller, Stella K. Víðisdóttir, Sigríður Sigurðardóttir, Berglind Hreinsdóttir, Eybjörg Hauksdóttir og Ágúst
Jónatansson.

Undirbúningur fyrir komandi kjarasamningaviðræður
Allir kjarasamningar SFV, sautján talsins, eru lausir þann 31. mars 2019. Talsverður undirbúningur
hefur verið hjá launanefnd vegna þessa. Launanefnd SFV hafði frumkvæði að því að senda
viðræðuáætlanir á alla sína viðsemjendur og var gengið frá flestum þeirra innan tilskilins
tímaramma laga um stéttarfélög og vinnudeilur. Þá var unnið að einföldun gagnaöflunarskjals
launanefndar frá því í vetur og nýtt form unnið með áðurnefndum Eðvaldi Möller. Formið var svo
yfirfarið og kynnt á sérstökum fundi sem launanefnd boðaði til þann 11. febrúar 2019. Fundurinn
var hugsaður fyrir það starfsfólk innan aðildarfélaga SFV sem kemur að launavinnslunni og
útfyllingu skjalsins, en um 30 manns sátu fundinn. Farið var yfir notkun og gerð kjarasamninga og
stofnanasamninga, sem og gagnaöflunina sjálfa.

Mynd frá fundi launanefndar með starfsfólki aðildarfélaga SFV sem koma að launavinnslu og gagnaöflun.

Velferðartæknihópur SFV
Ábyrgðarmaður: Halldór Guðmundsson (Öldrunarheimili Akureyrar)
Velferðartæknihópur var stofnaður innan SFV 2017 til samráðs og samstarfs um velferðartækni.
Markmiðið er að miðla upplýsingum og reynslu frá félögum innan SFV um flest það sem varðar
velferðartækni og hins ýmsu verkefni og þróun sem þar er í gangi. Auk starfsmanns SFV, tóku þátt
fulltrúar frá 9 aðildarfélögum. Þau eru Öldrunarheimili Akureyrar, Samband íslenskra Sveitarfélaga,
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Reykjavíkurborg, Droplaugastaðir, Hrafnista, Múlabær og Hlíðabær, Karitas, Heilbrigðisstofnun
Suðausturlands (HSSA), og Ás.
Haldnir voru þrír fundir á starfsárinu þar sem haldið var áfram að vinna með og ræða helstu
viðfangsefni hópsins er varða miðlun reynslu og upplýsingagjöf um það sem þátttakendur eru að
vinna að eða leita upplýsinga um varðandi velferðartækni.
Líkt og greint var frá í síðustu ársskýrslu, má segja að ýmis og fjölbreytt verkefni séu í vinnslu, bæði
stór og smá og hafa þau flest það markmið að rafvæða og einfalda störf, verkefni, skráningu og
upplýsingamiðlun fyrir notendur sem og starfsfólk /stjórnendur og auka lífsgæði og eftir atvikum
sjálfstæði notendanna. Að mati ábyrgðarmanns, er fullt tilefni til að huga að því hvernig best verði
staðið að því að deila frásögnum og upplýsingum af því sem er í gangi í velferðartækni. Fram hafa
komið ábendingar um að efna til útgáfu á rafrænu fréttabréf þar sem væru stuttar lýsingar frá
hinum ýmsu verkefnum, en með því væri auðvelt að deila slíku í gegnum aðra miðla s.s. fésbókina,
heimasíður eða twitter sem dæmi. Þessir þættir eru enn til skoðunar innan hópsins og verða næstu
verkefni að leita leiða til að koma slíkri upplýsingamiðlun á og samræma vinnulag við það og við
mat á og miðlun á heppilegum lausnum sem jákvæð reynsla eða takmarkanir eru á, á sviði
velferðartækni.

Innkaupahópur SFV
Ábyrgðarmaður: Sigurður Rúnar Sigurjónsson (Eir, Skjól og Hamrar)
Tilgangur með stofnun hópsins var að stofna vettvang til samstarfs fyrir aðildarfélög innan SFV um
ýmis mál tengd innkaupum.
Aðildarfélög sem eru með fulltrúa í vinnuhópnum eru: Eir, Skjól, Hamrar, Hrafnista, Grund, Ás,
Mörk, Höfði og Öldrunarheimili Akureyrar.
Nokkrir fundir voru haldnir í vinnuhópnum á yfirstandandi starfsári. Eftirfarandi atriði voru helst til
skoðunar:
Sameiginleg útboð
Haldið var áfram í sameiginlegum útboðum aðildarfélaga innan SFV á kjötvörum í gegnum
rammasamninga Ríkiskaupa. Aðilar vinnuhópsins eru sammála um að það sé að skila sér í
umtalsverðri kjarabót til þátttakenda. Átak var gert í að fylgja magntölum eftir innan hópsins. Þá
var fundað með matreiðslumönnum hjá aðildarfélögunum til að leita frekari tækifæra til
sameiginlegra innkaupa og í skoðun eru sameiginleg innkaup á áleggi.
Afsláttur til aðildarfélaga
Gert var samkomulag við Hirzluna um umtalsverðan afslátt af völdum vörum til aðildarfélaga SFV.
Timian – innkaupakerfi
Mikið var rætt um Timian innkaupakerfið á fundum vinnuhópsins og nokkrir fundir hafa verið
haldnir með Origo um væntanlegar nýjungar og næstu skref í þróun kerfisins. Ljóst er að mikill
ávinningur felst í samræmdum lausnum sem gera samanburð á milli stofnana mögulegan.
Möguleiki á samnýtingu starfsmanns
Haustið 2018 fól stjórn SFV vinnuhópnum að skoða hvort tilefni væri til samvinnu um
sameiginlegan starfsmann í innkaupamálum fyrir þau aðildarfélög sem eru í vinnuhópnum.
Hópurinn telur að nauðsynlegt sé að slík skoðun fari samhliða ákvörðunum vinnuhópsins í tengslum
við Timian, sem enn er í vinnslu. Vonast er til þess að vinnuhópurinn geti skilað afstöðu sinni fyrir
næsta stefnumótunarfund stjórnar SFV, sem haldinn verður í september 2019.
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Fulltrúar í opinberum nefndum og vinnuhópum á vegum SFV
Það kemur fyrir að SFV sé boðið af hálfu stjórnvalda að tilnefna fulltrúa til setu í vinnuhóp eða
nefnd á vegum hins opinbera í tengslum við tiltekið verkefni. Oft kemur slíkt boð fram í tengslum
við þrýsting samtakanna á ýmsar úrbætur, umsagnir við lagafrumvörp eða hreinlega að frumkvæði
stjórnvalda. Þessi þáttur hefur vaxið undanfarin ár enda hafa samtökin kallað eftir virku samstarfi
og samtali stjórnvalda í málefnum er varða rekstrarumhverfi aðildarfélaga SFV.
Hér má sjá þá vinnuhópa og nefndir sem eru starfandi í dag og SFV hefur tilnefnt fulltrúa til setu í:
Starfshópur um breytt greiðslufyrirkomulag á dvalar – og hjúkrunarheimilum.
Fulltrúi SFV: Gísli Páll Pálsson.
Félags- og húsnæðismálaráðherra skipaði starfshóp með bréfi þann 3. maí 2016 sem var falið
samkvæmt erindisbréfi að útfæra og koma á tilraunaverkefni í samvinnu við eitt eða fleiri
hjúkrunarheimili um nýtt fyrirkomulag um greiðsluþátttöku íbúa á dvalar- og
hjúkrunarheimilum. Þannig skyldi stefnt að auknu sjálfstæði aldraðra íbúa með afnámi
vasapeningakerfis og teknar upp sérstakar greiðslur fyrir húsaleigu og annan kostnað sem fylgir
heimilishaldi.
Hópurinn var þannig skipaður: Birna Bjarnadóttir, án tilnefningar, formaður; Ása Þórhildur
Þórðardóttir, Guðrún Björk Reykdal og Ólafur Darri Andrason öll starfsmenn
Velferðarráðuneytisins; Ástbjörn Egilsson, fulltrúi LEB; Gísli Páll Pálsson, fulltrúi Samtaka
fyrirtækja í velferðarþjónustu; Hallveig Thordarson, fulltrúi Tryggingastofnunar ríkisins og
Tryggvi Þórhallsson, fulltrúi Sambands íslenskra sveitarfélaga.
Starfshópurinn er kominn langt með sínar tillögur og standa vonir til að gengið verði frá þeim
á næstu vikum.
Starfshópur um breytingu á tveimur lyfjareglugerðum.
Fulltrúi SFV: María Fjóla Harðardóttir. Til vara: Sigríður Sigurðardóttir.
Heilbrigðisráðherra skipaði starfshóp með bréfi þann 23. janúar 2018 sem var falið að
endurskoða eftirfarandi lyfjareglugerðir í því skyni að uppfæra þær miðað við núverandi
starfsemi heilbrigðisstofnana og sjúkrahúsa.
Þessar reglugerðir eru:
• Reglugerð nr. 850/202 um skömmtun lyfja.
• Reglugerð nr. 241/2004 um val, geymslu og meðferð lyfj á sjúkrahúsum og öðrum
heilbrigðissstofnunum.
Hópurinn var þannig skipaður: Einar Magnússon, lyfjamálastjóri hjá Velferðarráðuneytinu,
formaður; Gríma Huld Blængsdóttir frá heilsugæslu höfuðborgarasvæðisins, Þórbergur
Egilsson frá Samtökum verslunar og þjónustu, Magnús Már Steinþórsson frá Lyfjaveri, Jón
Pétur Einarsson frá Embætti Landlæknis, Aðalsteinn Guðmundsson og Kristín Hrönn
Þorbjörnsdóttir frá Landspítalanum, María Fjóla Harðardóttir og Sigríður Sigurðardóttir frá
Samtökum fyrirtækja í velferðarþjónustu og Fjóla Pétursdóttir frá Lyfjastofnun.
Starfshópurinn er kominn langt með sínar tillögur, en lokavinnsla hefur dregist fram til ársins
2019 vegna breytinga á starfsmönnum heilbrigðisráðuneytisins.
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Stýrinefnd um þróun rafrænnar sjúkraskrár á árunum 2018 – 2020.
Fulltrúi SFV: Anna Birna Jensdóttir.
Heilbrigðisráðherra skipaði stýrinefnd um rafræna sjúkraskrá 2018-2020. Alma Möller
landlæknir er formaður nefndarinnar, aðrir nefndarmenn eru Páll Matthíasson Landspítala,
Herdís Gunnarsdóttir Landssamtökum heilbrigðisstofnana, Óskar Reykdalsson Heilsugæslu
höfuðborgarsvæðisins, Sigurður Einar Sigurðsson Sjúkrahúsinu Akureyri og Anna Birna
Jensdóttir fyrir hönd Samtaka fyrirtækja í velferðaþjónustu. Með nefndinni starfa Ingi Steinar
Ingason og Auður Harðardóttir frá Miðstöð rafrænnar skráningar.
Stýrinefndinni er ætlað að vera stefnumótandi á sviði þróunar á rafrænni sjúkraskrá, vinna
aðgerðaráætlun og framfylgja henni. Landlæknir er formaður stýrinefndarinnar og teymisstjóri
rafrænnar sjúkrarskrár mun bera ábyrgð á stjórnun verkefna, þróun og áætlanagerð í
samvinnu við stýrinefndina. Fulltrúum stofnana er ætlað að hafa umboð til þess að taka
ákvarðanir á sviði rafrænnar sjúkraskrár fyrir hönd sinnar stofnunar og framfylgja þeim.
Stýrinefndin er skipuð til ársins 2020 og skal skila ráðherra skýrslu árlega um framgang
aðgerða. Ekki er gert ráð fyrir að greidd verði þóknun fyrir setu í nefndinni af hálfu
ráðuneytisins.
Nefndin hefur fundar 5 sinnum og hafa helstu verkefni verið:
• Miðlægt lyfjakort - Útboðsskylt.
• Datix- atvikaskráningarkerfi - Innleiðing er fyrirhuguð með útgáfu Sögu 2019.1.
• Samtengingar- Sjúkraskráa og rannsóknarkerfa.
• Sjúkraflutningar- Skráning í bílunum.
• Tilvísanagátt.
• Heimahjúkrun- Skráning í heimahúsum.
• Kennitölur fyrir útlendinga - Ferðamenn, flóttamenn og fleiri.
• Fræðsluefni- Búið er að útbúa kennslumyndbönd fyrir helstu aðgerðir í Sögu. Verið er
að skoða hvernig þeim verður dreift og innleiðingu hjá stofnunum háttað.
• Rafræn mæðraskrá - Innleiðingu á landsvísu er lokið.
• Lyfjareglugerð- Fjölnota lyfseðlar hætta og magnlyfseðlar taka við þann 1. febrúar
2019. Lyfseðlagátt mun sjálfkrafa draga frá hverja afgreiðslu. Öll kerfi þurfa að virka
saman, apótek og sjúkraskrárkerfi og mikilvægt að vinna með þróunaraðilum þeirra
kerfa.
• Öryggismál- Persónuvernd.
• NIS-tilskipun- Frumvarp fyrir þingið um NIS tilskipun, en NIS stendur fyrir Nauðsynlegir
innviðir samfélags og snýr að öllu sem snertir netöryggi. Auknar kröfur verða gerðar um
öryggi og uppitíma lausna. Allar heilbrigðisstofnanir, sjúkraflutningar, SÍ og Embætti
landlæknis eru skilgreind sem nauðsynlegir innviðir.
• Heilsuvera Tölfræði. Allar heilsugæslustöðvar eru nú tengdar Heilsuveru. Fyrstu deildir
á LSH að byrja notkun. Næstu viðbætur við Heilsuveru verða gagnvirkir spurninga- og
matslistar vegna verkja og vanlíðan, fjarviðtöl og frekari aðgangur að sjúkraskrá í náinni
framtíð.

25

Mynd frá málsstofunni þann 8. september 2018.

Samstarf um þátttöku í Lýsu 2018 (áður Fundur fólksins)
Þann 8. september 2018 var haldin málstofan Farsæl öldrun þrátt fyrir heilsubrest – er hún möguleg
? Farsæl öldrun – Þekkingarmiðstöð hafði leitað til SFV um samstarf um málstofuna, en aðrir
samstarfsaðilar voru Landssamband eldri borgara, Rannsóknarstofa HÍ og Landspítala í
öldrunarfræðum og Öldrunarfræðifélag Íslands. Tilgangur málstofunnar var að ræða sjónarmið
eldra fólks og fagfólks í öldrunarþjónustu varðandi það hvernig við stuðlum að farsælli öldrun og
vellíðan þrátt fyrir heilsubrest.
Halldór Guðmundsson, framkvæmdastjóri Öldrunarheimila Akureyrar tóku þátt í málstofunni sem
fulltrúi SFV í þessu samstarfi og ræddi þar hvernig stuðla þurfi að því að kerfi opinberrar þjónustu
og umönnunar annars vegar og fjölskyldan sem slík hins vegar, vinni betur saman. Stóra verkefnið
sé að vinna meira og betur með fjölskyldum að þeim verkefnum sem þær sinna, því bróðurpartur
umhyggju í samfélaginu sé innan fjölskyldunnar en ekki á vegum ríkis og sveitarfélaga. Þá talaði
hann líka um sjö þætti sem hann kallar „lykla lífsgæðanna“: Tengsl, sjálfræði, öryggi, sjálfsmynd,
gleði, tilgangur og umfram allt þroski. Þessir þættir myndi lífsgæði og vellíðan.
Í pallborði sátu einnig Þórunn H. Sveinbjörnsdóttir formaður LEB, Ragnheiður Kristjánsdóttir
sjúkraþjálfari og MA í öldrunarfræðum (ÖFFÍ) og Kristín Þórarinsdóttir lektor við
hjúkrunarfræðideild HA.

Málþing SFV ,,Hvar á ég heima ?“
Þann 27. nóvember 2018 héldu SFV málþingið ,,Hvar á ég heima?“. Var ætlunin að velta upp ýmsum
knýjandi og margþættum álitaefnum varðandi íbúa og þjónustu hjúkrunarheimila. Rætt var um þá
staðreynd að hjúkrunarheimili landsins eru ekki lengur skilgreind sem heimili eingöngu fyrir aldraða
veika einstaklinga, 67 ára eða eldri sem ekki geta búið sjálfstætt, heldur einnig ungt fólk óháð aldri
og sjúkdómsgreiningu.
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Mynd frá málþingi SFV ,,Hvar á ég heima“, þann 27. nóvember 2018.

Verið er að breyta hjúkrunarrýmum þannig að þau geti mætt þörfum sjúklinga með alvarleg
geðræn vandamál. Að margra mati eru öldrunarheimilin ekki heppilegasta búsetuúrræðið fyrir ungt
fólk sem ekki getur búið sjálfstætt nema í algjörum undantekningartilfellum. Til þess séu
hagsmunir, þarfir, vonir og þrár yngra fólks of ólíkar þeim sem aldraðir íbúar hjúkrunarheimilanna
bera í brjósti auk þess sem spurningin um réttindi og þolmörk aldraðra á heimilunum er áleitin.
Meðalaldur íbúa hjúkrunarheimilanna er í dag um 85 ár og þjónusta þeirra er sérhæfð að öldruðum.
Í dag búa tæplega 200 manns yngri en 67 ára á hjúkrunarheimilum, þar af nokkrir sem ekki hafa
náð fimmtugsaldri. Fyrir liggur að öldruðu veiku fólki í brýnni þörf fyrir hjúkrunarrými fjölgar hratt
og biðlistar eru að lengjast. Samkvæmt upplýsingum landlæknis biðu að meðaltali 411 manns eftir
hjúkrunarrými í september, 20% fleiri en í sama mánuði 2017 þegar 342 voru á biðlista.
Pétur Magnússon, formaður SFV og forstjóri Hrafnistuheimilanna, setti ráðstefnuna. Að því loknu
fluttu erindi Björn Bjarki Þorsteinsson, varaformaður SFV og framkvæmdastjóri Brákarhlíðar í
Borgarnesi, Hrönn Ljótsdóttir, forstöðumaður Hrafnistu í Garðabæ, Halldór Guðmundsson,
framkvæmdastjóri Öldrunarheimila Akureyrar, Þuríður Harpa Sigurðardóttir, formaður

Mynd frá málþingi SFV ,,Hvar á ég heima“.
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Öryrkjabandalags Íslands
Reykjavíkurborgar.

og

Berglind
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á

velferðarsviði

Málþingið var einkar vel sótt og skapaði miklar umræður um málefnið í þjóðfélaginu öllu, sem var
einmitt tilgangurinn. Slík umræða þrýstir vonandi á úrbætur og frekari stefnumótun í þessum
málaflokki. Ljóst er að margt má fara betur og þjónustuna megi alltaf bæta.

Mynd frá málþingi SFV, ,,Hvar á ég heima“.

Félagsfundir og aðrir fundir á vegum SFV
Haldnir voru þrír félagsfundi, auk aðalfundar, hjá SFV á starfsárinu og var fundarefnið
margbreytilegt. Seinnipart apríl 2018 var haldinn fundur um kostnaðargreiningu dagdvalarþjónustu
og stöðu samningaviðræðna. Öllum rekstraraðilum dagdvala var boðið að mæta á fundinn, hvort
sem þeir væru innan SFV eða stæðu utan samtakanna. Kynnt var kostnaðargreining sú sem
Hrafnistuheimilin fengu gerða af þriðja aðila, en hún leiddi í ljós að um 30% vantaði upp á núverandi
daggjald til að hægt væri að standa undir þeim kröfum sem ríkið hafði lagt fram í
samningaviðræðunum. Þann 12. október 2018 var haldinn fundur um niðurskurð fjárframlaga til
aðildarfélaga SFV samkvæmt fjárlögum ársins 2019. Var þar einnig farið yfir þær tölur sem var að
finna í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar Þá var þriðji fundurinn í byrjun febrúar 2019 um
samningsstöðu hjúkrunarheimilanna og gjaldskrá SÍ sem birt var í desember 2018.
Hér má sjá yfirlit yfir félagsfundi og málþing á vegum SFV starfsárið 2018 – 2019:
•
•
•
•

Þann 24. apríl 2018, félagsfundur SFV með rekstraraðilum dagdvalarþjónustu á Íslandi,
haldinn á Hrafnistu í Hafnarfirði, um 25 manns mættu til fundar.
Þann 12. október 2018, félagsfundur SFV um niðurskurð í fjárveitingum til aðildarfélaga SFV,
haldinn á Hrafnistu í Reykjavík, um 30 manns mættu til fundar.
Þann 27. nóvember 2018, málþing SFV um áhrif afnáms aldursskilyrða fyrir dvöl í
hjúkrunarrými, haldið á Hótel Natura, ríflega 100 manns mættu til málþingsins.
Þann 1. febrúar 2019, félagsfundur SFV vegna gjaldskrár fyrir þjónustu hjúkrunarheimila og
stöðu samningaviðræðna, haldinn á Grund hjúkrunarheimili, um 30 manns mættu til
fundar.
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Mynd frá félagsfundi SFV þann 12. október 2018.

Fundir stjórnar
Stjórn SFV hittist að jafnaði einu sinni í mánuði, nema yfir sumartímann, á fundum sem eru um ein
og hálf klukkustund í senn. Formlegir stjórnarfundir voru alls níu talsins starfsárið 2018 - 2019. Ýmis
mál eru rædd á stjórnarfundum, en auknar opinberar kröfur, persónuverndarmál, niðurskurður í
fjárframlögum til aðildarfélaga og samskipti við stjórnvöld voru fyrirferðarmikil á starfsárinu.
Stefnumótunarfundur stjórnar SFV var haldinn í september 2018 á Hraunsnefi í Norðurárdal.
Tíminn var nýttur til að leggja línurnar fyrir helstu verkefni vetrarins en kjaraviðræður og
samningaviðræður við Sjúkratryggingar Íslands voru þar efst á baugi. Einnig var farið vel yfir
persónuverndarmálin, sem og mál eins og sameiginleg innkaup og nánari samvinna í tengslum við
þau. Þá var rætt um það hvernig samtökin væru orðin sýnilegri í opinberri umræðu og nauðsyn
þess að stjórnvöld og aðrir hagsmunaaðilar hafi vitneskju um SFV og þekkingu á helstu
hagsmunamálum samtakanna.
Stjórn SFV (ýmist að hluta eða í heild sinni) og framkvæmdastjóri áttu marga fundi með ýmsum
opinberum aðilum á yfirstandandi starfsári. Slík fundarseta virðist aukast ár frá ári, en fundað var
með heilbrigðisráðherra sem og starfsfólki innan heilbrigðisráðuneytisins og fjármálaráðuneytisins.
Þá var fundað nokkuð reglulega með fjárlaganefnd og velferðarnefnd, auk sérstakra funda með
einstökum alþingismönnum og þingflokkum. Þá funduðu fulltrúar SFV með fulltrúum frá Sambandi
íslenskra sveitarfélaga í tengslum við sameiginleg hagsmunamál, sem og með fulltrúum frá
Landspítalanum, Landssambandi heilbrigðisstofnana og fleirum aðilum.

Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu í fjölmiðlum
Umtalsverð fjölmiðlaumræða var í tengslum við SFV og hagsmunamál samtakanna á yfirstandandi
starfsári. Skapaðist umtalsverð umræða í fjölmiðlum í tengslum við niðurskurð stjórnvalda á
fjárframlögum til aðildarfélaga SFV, fundi samtakanna í tengslum við það, málþing samtakanna og
blaðagreinar sem skrifaðar voru á vegum samtakanna.
Hér má sjá yfirlit yfir helstu fréttir og umfjöllun í fjölmiðlum varðandi SFV frá 1. október 2018 (ekki
tæmandi talning), en ekki þótti rétt að prenta þær allar út í ársskýrslunni:
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Yfirlit yfir fjölmiðlaumfjöllun um SFV og hagsmunamál samtakanna
Tímabilið 1. okt. 2018 – 29. mars 2019

Fjölmiðill

Dags.

Skessuhorn
Viðskiptablaðið
mbl.is
Bæjarins bestu
Kvöldfréttir Stöðvar 2
visir.is
Bylgjan - Í bítið
Morgunblaðið
Morgunblaðið
miðjan.is
Bylgjan - Reykjavík síðdegis
Morgunblaðið
Morgunblaðið
Morgunblaðið
Morgunblaðið
ruv.is
Rás 1 og 2 (morgunfréttir)
ruv.is
Spegillinn á Rás 2
mbl.is
Morgunútvarpið á Rás 2
Rás 1 og 2 (morgunfréttir)
Bylgjan - Í bítið
Bylgjan - Hádegisfréttir
Morgunblaðið
mbl.is
Kastljós
Morgunblaðið
mbl.is
Fréttatíminn
Eyjafréttir
Fréttablaðið
Morgunblaðið
mbl.is
ruv.is
Hringbraut (sjónvarp og vef)
Morgunblaðið
Rás 1 og 2 (hádegisfréttir)
Skessuhorn
Morgunblaðið
Ruv.is

10.10.2018
11.10.2018
11.10.2018
11.10.2018
12.10.2018
12.10.2018
12.10.2018
13.10.2018
13.10.2018
13.10.2018
17.10.2018
19.10.2018
25.10.2018
20.11.2018
20.11.2018
20.11.2018
20.11.2018
26.11.2018
26.11.2018
26.11.2018
27.11.2018
27.11.2018
27.11.2018
27.11.2018
27.11.2018
27.11.2018
27.11.2018
28.11.2018
28.11.2018
6.12.2018
6.12.2018
6.12.2018
7.12.2018
7.12.2018
10.12.2018
10.12.2018
28.12.2018
1.1.2019
7.2.2019
9.2.2019
29.3.2019

Fyrirsögn / heiti
Segja alvarlega stöðu blasa við í rekstri heilbrigðisfyrirtækja
SFV mótmæla niðurskurði
Alvarleg staða framundan vegna niðurskurðar
Alvarleg staða í velferðarþjónustu
Það liggur mikið undir og margt í húfi (viðtal EHH)
Það liggur mikið undir og margt í húfi (viðtal EHH)
Skert þjónusta við aldraða í boði ríkisstjórnarinnar (viðtal PM og EHH)
Þarf að skerða þjónustu á hjúkrunarheimilum
Framlög lækkuð til hjúkrunarheimila, dagdvala, SÁÁ og fleiri (blaðagr.)
Mikill samdráttur í heilbrigðismálum
Samdráttur hjá ríkinu í framlögum til fyrirtækja í velferðarþjónustu (viðtal EHH)
Gleymdust dagdvalirnar eða er ætlunin að leggja þær niður ? (blaðagr.)
Hillir undir lok þjónustusamnings við hjúkrunarheimili landsins (blaðagr.)
Stefnir í að skerða þurfi þjónustuna
Kreppir að í rekstrinum
Stefnir í skerta þjónustu á hjúkrunarheimilum
Stefnir í skerta þjónustu á hjúkrunarheimilum (viðtal PM)
Ekkert um hjúkrunarheimili í heilbrigðisstefnu
Ekkert um hjúkrunarheimili í heilbrigðisstefnu (viðtal PM o.fl.)
Heilu deildirnar í gíslingu (málþing SFV)
Vantar rými fyrir eldra fólk með geðsjúkdóma (viðtal PM)
Vantar rými fyrir eldra fólk með geðsjúkdóma (viðtal PM)
Aldurstakmörk inn á hjúkrunarheimili afnumin á sínum tíma (viðtal EHH o.fl.)
200 einstaklingar undir 67 ára á hjúkrunarheimili
Geðveikum og öryrkjum fjölgar sífellt á hjúkrunarheimilum
,,Er þetta boðlegt?"
Rosalegt úrræðaleysi fyrir fólk með sérþarfir (viðtal PM ofl.)
Ólíkar þarfir ungra og aldinna
8 undir fimmtugu á hjúkrunarheimilum
Ríkið tilgreini sem fyrst hvaða þjónustu skuli skerða á hjúkrunarheimilum
Ríkið tilgreini sem fyrst hvaða þjónustu skuli skerða á hjúkrunarheimilum
Raunhæfa og markvissa heilbrigðisstefnu fyrir alla (blaðagr.)
Boðuð viðbót ,,engin viðbót"
Boðuð viðbót ,,engin viðbót"
Skorið niður í stórsókn
Spyrja hvar eigi að skera niður (viðtal PM)
Rammasamningur rennur út
Ný reglugerð um greiðsluþátttöku tók gildi núna um áramótin
Vilja tafalausar viðræður um þjónustu hjúkrunarheimilanna
Stjórnvöld hefji strax viðræður um þjónustu hjúkrunarheimila (blaðagr.)
Þeir sem þurfa dýr lyf hafa minni möguleika (viðtal PM)

Þá má hér að neðan sjá þær blaðagreinar sem skrifaðar voru á vegum SFV og birtust í fjölmiðlum á
starfsárinu 2018 – 2019 :
31

32

33

34

35

36

37

38

Lög Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu
1.gr. Nafn, heimili og varnarþing.
Nafn samtakanna er Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu, skammstafað SFV. Heimili þeirra og
varnarþing er í Reykjavík.
2.gr. Tilgangur.
Tilgangur samtakanna er að:
a. Efla samstarf aðildarfélaga, standa vörð um hagsmuni þeirra og vinna að bættum starfsskilyrðum.
b. Stuðla að árangursríku samstarfi við heilbrigðisyfirvöld, sveitarfélög, félagasamtök og aðra þá aðila
sem hagsmuna eiga að gæta. Annast gerð kjarasamninga við stéttarfélög eftir umboði frá
aðildarfélögum hverju sinni
c. Að koma á framfæri við stjórnvöld og almenning afstöðu samtakanna til mála er varða hagsmuni
aðildarfélaga og fylgja þeim fram.
d. Að gangast fyrir upplýsinga- og fræðslustarfsemi m.a. í því skyni að stuðla að framförum og
hagræðingu í starfsemi og rekstri aðildarfélaga.
3.gr. Aðild.
Aðild að samtökunum geta átt þau fyrirtæki sem starfa við velferðarþjónustu og eru
sjálfseignarstofnanir, í eigu félagasamtaka, einkaaðila eða opinberra aðila.
Sveitarfélagi er þó heimilt að sækja um aðild að samtökunum, fyrir hönd tiltekinnar rekstrareiningar
innan sveitafélagsins, þrátt fyrir að sá rekstur hafi ekki verið aðskilinn frá annarri starfsemi
sveitarfélagsins með formlegum hætti.
Umsókn um aðild að SFV skal senda skriflega til stjórnar samtakanna. Inntökubeiðni telst samþykkt ef
meirihluti stjórnar samþykkir hana. Skjóta má synjun á inntökubeiðni til aðalfundar eða félagsfundar.
4. gr. Árgjöld.
Aðalfundur ákveður árgjald til samtakanna. Árgjöld skulu taka mið af stærð og rekstrarumfang
stofnana. Árgjöldin skulu vera tvískipt og samanstanda annars vegar af grunngjaldi að samtökunum
og hins vegar hlutfallsgjaldi. Fjárhæð grunngjaldsins getur verið misjöfn milli einstakra hópa
aðildarfélaga innan samtakanna (t.d. hjá hjúkrunarheimilum og öðrum aðildarfélögum). Hlutfallsgjald
skal taka mið af tekjum aðildarfélags næstliðins árs vegna velferðarþjónustu, sem greiddar eru af
ríkinu (eða sveitarfélögum ef sveitarfélög bera ábyrgð á þjónustunni) auk hlutdeildar sjúklings /
heimilismanns í greiðslum, sem hið opinbera hefur ákvarðað. Þrátt fyrir þetta er heimilt að taka
ákveðna þjónustuþætti samtakanna og fjármagna sérstaklega.
Ný aðildarfélög eru undanþegin greiðslu árgjalds á upphafsári aðildar. Úrsögn úr samtökunum þarf að
berast fyrir 1. febrúar, ef aðildarfélag ætlar ekki að greiða aðildargjald fyrir það ár.
5.gr. Stjórn.
Stjórn samtakanna skal skipuð 7 mönnum. Formaður skal kosinn sérstaklega. Kjörtímabil stjórnar er
eitt ár eða á milli aðalfunda.
6.gr. Stjórnarfundir.
Á fyrsta fundi eftir aðalfund skiptir stjórnin með sér verkum og kýs úr sínum hópi varaformann, ritara og
gjaldkera.
Stjórn skal tilnefna formann launanefndar samtakanna.
Formaður ákveður fundi stjórnar. Þó er skylt að halda stjórnarfund ef 3 eða fleiri stjórnarmenn óska
eftir því.
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7. gr. Starfsmaður.
Stjórn er heimilt að ráða starfsmann og/eða kaupa sérfræðiþjónustu, til sértækra tímabundinna
verkefna, enda séu þau unnin í þágu meirihluta stofnana.
8.gr. Reikningar.
Reikningsár samtakanna er almanaksárið.
Frumeintak ársreiknings, undirritað af gjaldkera og skoðunarmönnum skal lagt fyrir stjórn og síðan
aðalfund til samþykktar.
9.gr. Aðalfundur.
Aðalfundur samtakanna skal haldinn árlega, fyrir lok aprílmánaðar.
Rétt til setu á aðalfundi eiga formaður stjórnar og forstjóri/framkvæmdastjóri aðildarfélaga, eða fulltrúar
þeirra.
Aðalfundarboð skal sent félögum með minnst tveggja vikna fyrirvara. Sending fundarboðs á póstlista
SFV með rafrænum hætti (tölvupósti) telst fullnægjandi.
Á dagskrá aðalfundar er eftirfarandi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kosning fundarstjóra og fundarritara.
Skýrsla stjórnar.
Reikningar samtakanna lagðir fram til samþykktar.
Lagabreytingar
Kosning formanns
Kosning annarra stjórnarmanna
Kosning tveggja skoðunarmanna
Ákvörðun árgjalda
Önnur mál

Á dagskrá aðalfundar má taka, sem sérstök atriði, tillögur og mál, sem berast í hendur stjórnarmanna
minnst einni viku fyrir aðalfund.
10. gr. Atkvæðagreiðslur og kosningar
Hvert fyrirtæki fer með atkvæðismagn á fundum samtakanna í samræmi við heildartekjur aðildarfélags
næstliðins árs vegna velferðarþjónustu. Vægi atkvæða skal vera með eftirfarandi hætti:
• Aðildarfélag með tekjur að fjárhæð kr. 0 – 500.000.000 hefur 1 atkvæði.
• Aðilarfélag með tekjur að fjárhæð kr. 500.000.001 – 1.500.000.000 hefur 2 atkvæði.
• Aðildarfélag með tekjur að fjárhæð kr. 1.500.000.001 eða meira hefur 3 atkvæði.
Meirihluti atkvæða, skv. ofangreindri reiknireglu, ræður úrslitum mála.
Þegar kosið er til stjórnar ræður hlutkesti kjöri, þegar atkvæði falla jafnt.
Kosning stjórnar skal vera skrifleg, sé þess óskað.
11. gr. Fundir.
Stjórnin skal boða til a.m.k. tveggja almennra félagsfunda á milli aðalfunda. Almennir félagsfundir eru
að jafnaði opnir stjórnum aðildarfélaga og starfsfólki þeirra.
12. gr. Lagabreytingar.
Lögum þessum má breyta á aðalfundi, en tillögur um lagabreytingar skulu fylgja aðalfundarboði.
Lög samþykkt á aðalfundi SFV 16. apríl 2018.
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Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu
Ársreikningur 2018

Rekstrarreikningur

Skýr.

Tekjur
Árgjöld aðildarfélaga
Tekjur alls

2018

2017

21.114.952
21.114.952

20.313.919
22.026.240

20.085.928
44.392
1.253.949
479.460
98.850
624.000
19.270
354.070
22.959.919

17.668.996
0
771.943
159.991
604.299
14.460
206.626
21.138.636

265.488
265.488

216.384
216.384

1.579.479

1.103.988

2018

2017

14.500.432
885.238
383.053
15.768.723

14.707.241

14.707.241

5.282.852
8.949.126
3.116.225
1.579.479
15.768.723

3.594.984
7.996.032
2.012.237
1.103.988
14.707.241

Gjöld
Laun og launatengd gjöld SFV
Sérfr.kostnaður
Ráðstefnur
Kostnaður launanefndar (utan launakostn.)
Heimasíða og sími
Leiga
Bankakostnaður
Annar kostnaður
Gjöld alls
Fjármagnstekjur/(gjöld)
Vaxtagjöld
Vaxtatekjur
Fjármagnstekjur/(gjöld) alls
Tekjuafgangur (halli) ársins

-

Efnahagsreikningur 31.12.2018
Eignir
Bankainnistæður
Ógreidd árgjöld SFV v/2018 (gr. í jan. 2019)
Ógreidd gjöld v/persónuv.verkefnis (gr. í jan. 2019)
Eignir alls
Skuldir og eigið fé
Viðskiptaskuldir
Inneign aðildarfélaga vegna persónuv.verkefnis
Eigið fé 1.1.
Hagnaður (tap) ársins
Skuldir og eigið fé alls

1
-
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1. Persónuverndarverkefni
Sérstaklega er gerð grein fyrir kostnaði og tekjum vegna persónuverndardeildar SFV,
sem stofnuð var árið 2017. Greiðslutímabil þeirra deildar er 1. júlí - 30. júní ár hvert.
Inneign persónuverndardeildar frá fyrra ári var alls kr. 7.996.03,-. Þá voru greiddar kr.
14.763.610 til SFV á árinu 2018, vegna aðildar að deildinni tímabilið 1. júlí 2018 - 30.
júní 2019. Á árinu 2018 var greiddur kostnaður að fjárhæð kr. 13.810.516 vegna
deildarinnar. Mismunurinn af inneign og tekjum annars vegar og kostnaði vegna rekstur
deildarinnar hins vegar, alls kr. 8.949.126, eru bókuð sem skuldbinding í ársreikningi
2018, sem Inneign aðildarfélaga vegna persónuv.verkefnis.
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Sjóðstreymi fyrir árið 2018

Framlag til rekstrar af handbæru fé;

Hagnaður ársins
Hreint veltufé frá rekstri

-

1.579.479

-

1.579.479

-

1.268.291

Breyting innan veltufjárliða;
Viðskiptakröfur
Viðskiptaskuldir

2.640.961
1.372.670

Handbært fé (til) frá rekstri

-

206.809

Handbært fé í ársbyrjun

14.707.241

Handbært fé í árslok

14.500.432
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