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Inngangur að ársskýrslu 
 
Hér er komin ársskýrsla Samtakafyrirtækja í velferðarþjónustu fyrir starfsárið 2019-2020. Í 
ársskýrslunni, sem er vísvitandi í einföldu og látlausu broti, er fjallað um helstu þætti starfsársins sem 
vonandi gefa lesendum góða innsýn í starf samtakanna. 
 
Eins og fram kemur í skýrslunni er starfið okkar ansi viðamikið og verkefnum fjölgar sífellt. Eitt stærsta 
verkefni SFV er hagsmunagæsla fyrir hönd aðildarfélaganna. Því miður er það svo að þörfin fyrir þessa 
hagsmunagæslu og þar með tilveru samtakanna, vex með hverju árinu. Annars er af mörgu að taka í 
starfi ársins eins og fram kemur í skýrslunni og sannarlega hefur starfsemin aldrei verið umfangsmeiri 
í sögu samtakanna enn einmitt nú. Starfsmenn samtakanna er þrír. 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 ársbyrjun þessa árs bætist svo 
Tryggvi Friðjónsson við í starfsmannahópinn í hlutastarfi sem formaður kjarnanefndar. Eftir stutta 
viðveru er ljóst að það starf er mun umfangsmeira en við áætluðum í upphafi. Í litlum samtökum sem 
okkar er óvenjumikilvægt að starfsmenn séu sjálfstæðir í vinnubrögðum en þó liprir í samskiptum við 
stjórn og aðildarfélög ásamt því að vera fullir eldmóðs og sveigjanlegir. Í tilfellum okkar starfsmanna 
höfum við verið mjög lánssöm en framlag starfsmanna samtakanna okkar er sannarlega lykilþáttur í að 
gera starfið jafn blómlegt og öflugt og raun ber vitni. 
 
Nú eru tímamót hjá mér. Vegna breytinga á starfshögum mínum stíg ég úr stóli stjórnarformanns SFV 
nú á aðalfundinum 2020. Ég hef verið 12 ár í stjórn, fyrst í 8 ár sem varaformaður en síðustu 4 ár sem 
formaður. Ég vil 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 þessi 12 ár. Ég kveð stjórnarsetu í SFV með 
miklum söknuði en þessi tími hefur verið mér dýrmætur. Ég er þakklátur þeim fjölda af skemmtilegu 
fólki sem ég hef fengið að kynnast, starfa með og læra af en einnig hef ég vonandi náð að gefa af mér 
og gefa öðrum tækifæri til að njóta sín – allt í þágu aðildarfélaganna og ekki síst velferðar- og 
heilbrigðisþjónustu í landinu. 
 
Óska ég ykkur öllum, sem og allri starfsemi SFV og aðildarfélaganna, allra heilla! 
 
Pétur Magnússon, 
fráfarandi formaður Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu 
 
 

Aðalfundur Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu 2020 
 

Mánudaginn 25. maí 2020 
kl. 13:30 – 15:30 
Hrafnistu við Sléttuveg,  
Sléttuvegi 25, 103 Reykjavík 
 
Dagskrá:  
 

1. Hefðbundin aðalfundarstörf samkvæmt lögum SFV 
2. Önnur mál 

  



4 
 

 
 

 

Stjórn og starfsfólk Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu 
2019 – 2020 

 

Pétur Magnússon     formaður  
petur.magnusson@hrafnista.is     Hrafnista  
GSM: 841 1600      Laugarási, 104 Reykjavík 
Vinnusími: 585 9500                

 

Björn Bjarki Þorsteinsson     varaformaður 
bjarki@brakarhlid.is      Brákarhlíð hjúkrunar – og dvalarheimili 
GSM: 660 8245       Borgarbraut 65, 310 Borgarnes 
Vinnusími: 432 3180 

 

Ásgerður Th. Björnsdóttir    gjaldkeri 
asgerdur@saa.is      S.Á.Á. 
GSM: 824 7631       Efstaleiti 7, 103 Reykjavík 
Vinnusími: 530 7600 

 

Margrét Árdís Ósvaldsdóttir    ritari 
margret.ardis.osvaldsdottir@reykjavik.is    Seljahlíð – heimili aldraðra 
GSM: 822 3055       Hjallaseli 55, 109 Reykjavík 
Vinnusími: 540 2400 

 

Anna Birna Jensdóttir     meðstjórnandi 
annabirna@soltun.is     Sóltúni 
Vinnusími: 590 6000      Sóltúni 2, 105 Reykjavík 

 
Sigurður Rúnar Sigurjónsson    meðstjórnandi 
srs@eir.is        Eir hjúkrunarheimili 
Vinnusími: 522 5700     Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík 

 

Tryggvi Friðjónsson     meðstjórnandi (apr. 2019 – jan. 2020) 
tryggvi@samtok.is      formaður kjaranefndar SFV (feb. 2020 –)  
GSM: 899 0065 

 

Eybjörg H. Hauksdóttir    framkvæmdastjóri 
eybjorg@samtok.is     Skrifstofa SFV  
GSM: 898 9225      Hrafnistu v/Laugarás, 104 Reykjavík 
Vinnusími: 585 9531  

 

Gunnhildur E. Kristjánsdóttir   lögfræðingur / persónuverndarfulltrúi 
gunnhildur@samtok.is     Skrifstofa SFV 
GSM: 861 1881       Hrafnistu v/Laugarás, 104 Reykjavík 
Vinnusími: 585 9532    
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Aðildarfélög Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu 2020 
 

 
Alzheimersamtökin 
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 
Hjallatún, Vík í Mýrdal 
Hlíðabær, Reykjavík 
Hornbrekka, Ólafsfirði 

Hrafnista Boðaþingi  
Hrafnista Hlévangi 
Hrafnista Hraunvangi 
Hrafnista Ísafold 
Hrafnista Laugarás  
Hrafnista Nesvöllum 
Hrafnista Skógarbæ 
Hrafnista Sléttuvegi 
Hraunbúðir, 
Vestmannaeyjum 
Hulduhlíð, Eskifirði 
Hvammur, Húsavík 
Höfði, Akranesi 
Jaðar, Ólafsvík 
Kirkjuhvoll, Hvolsvelli 
Krabbameinsfélag Íslands 
Lundur, Hellu 
MS setrið 

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

 
 

Stjórn Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu 2019 – 2020 
 

 
Aftari röð f.v. Bjarki Þorsteinsson, Sigurður R. Sigurjónsson, Tryggvi Friðjónsson, Ásgerður Björnsdóttir og Pétur Magnússon. 

Fremri röð f.v: Anna Birna Jensdóttir, Eybjörg H. Hauksdóttir og Margrét Á. Ósvaldsdóttir 
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Fundargerð aðalfundar Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu 2019 
 
Aðalfundur SFV haldinn að Seltjörn hjúkrunarheimili 1. apríl 2019 kl. 13:30 
Eybjörg H. Hauksdóttir (EHH) bauð fólk velkomið og þakkaði gestgjöfum það að fá að halda fundinn 
á þessu nýja fallega heimili.  
1. EHH stakk upp á Kristjáni Sigurðssyni framkvæmdastjóra Vigdísarholts sem fundarstjóra, sem 

var samþykkt með lófataki og tók hann við stjórn fundarins. Uppástunga um ritara fundarins 
Margrét Árdís Ósvaldsdóttir (MÁÓ) var einnig samþykkt. Engar athugasemdir gerðar við boðun 
fundarins sem var úrskurðaður lögmætur. Síðan var gengið til venjulegrar aðalfundardagskrár.  

2. Pétur Magnússon (PM) flutti skýrslu stjórnar og stiklaði þar á stóru í starfsemi vetrarins auk 
þess að benda á nýútgefna Ársskýrslu þar sem fólk gæti aflað sér frekari upplýsinga. 
Formaðurinn dró ekki í efa mikilvægi samtakanna í hagsmunagæslu í samskiptum við ríkið og 
fór fögrum orðum um þann happafeng sem starfsmenn SFV þær EHH og Gunnhildur Erla 
Kristjánsdóttir (GEK) eru fyrir samtökin og var þeim klappað lof í lófa af fundarmönnum. 
Framundan er kjarasamningsgerð, aðeins 2 aðildarfélög eiga eftir uppgjör á 
lífeyrisskuldbindingum, samningagerð fyrir dagdvalir gengið brösulega en eftir að SFV fékk 
óháðan aðila til að gera kostnaðagreiningu kom í ljós að ríflega 30% vantar upp á það fjármagn 
sem þarf til að hægt sé að standa undir þeim kröfum sem hið opinbera hafði lagt fram í 
samningaviðræðunum. Rammasamningur sem hjúkrunarheimilin hafa haft rann út um síðustu 
áramót en viðræður um endurnýjun hans runnu út í sandinn sl. vor. Fyrir ca. 2 vikum var fundur 
með SÍ þar sem rætt var hverju ber að hætta í þjónustunni til að endar nái saman ? hætta 
læknisþjónustu utan dagvinnutíma ? Persónuverndarmálin, ný lög tóku gildi fyrir tæpu ári og 
GEK séð um mikla og góða fræðslu til aðildarfélaga. Ráðuneytið setti fram Heilbrigðisstefnu og 
þar er ekki minnst á hjúkrunarheimili eða endurhæfingu. Að lokum bauð PM tvö ný 
aðildarfélög velkomin, Sólvelli á Eyrarbakka og MS félagið. 

3. Því næst var komið að því að fara yfir ársreikninginn og gerði gjaldkerinn Ásgerður Björnsdóttir 
það og talaði einnig fyrir dagskrárlið nr. 8, tillögu að árgjöldum komandi starfsárs. Fundarstjóri 
bauð svo fundarmönnum að gera athugasemdir við skýrslu stjórnar og ársreikninga. Gísli Páll 
Pálsson (GPP) vað sér hljóðs og lýsti ánægju með störf samtakanna og að hann væri sáttur við 
hækkun aðildargjalda enda ærið starf framundan. Engar frekari athugasemdir voru gerðar við 
skýrslu stjórnar, ársreikninga eða aðildargjöld. Voru ársreikningar samtakanna samþykktir með 
lófataki fundarmanna. Voru árgjöld ársins 2019 einnig samþykkt með lófaklappi fundarmanna. 

4. Engar lagabreytingar voru gerðar.  
5. Kosningar formanns, annara stjórnarmanna og skoðunarmanna ársreikninga var samþykkt 

með lófaklappi, en allir fengu endurkjör og engin mótframboð höfðu borist. 
6. Undir liðnum önnur mál talaði EHH um þá framkvæmd þegar einingarverð rammasamnings 

hjúkrunarheimila fyrir árin 2017 og 2018 var skert með afturvirkum hætti um mitt ár 2018, 
samkvæmt fyrirmælum frá velferðarráðuneytinu. Stjórn SFV hefur fengið minnisblað frá Andra 
Árnasyni lögmanni sem komst að þeirri niðurstöðu að sú framkvæmd velferðarráðuneytisins 
að setja fram þau fyrirmæli að 0,5% aðhaldskrafa fjárlaga yrði reiknuð inn í leiðréttingu 
einingarverðs vegna ársins 2018 og fyrirmælin sem slík, hafi verið háð annmörkum. EHH sagði 
einnig frá því að búið væri að setja niður viðræðuáætlanir við öll stéttarfélögin en ekki væri 
áætlun um að fara af stað fyrr en búið væri að semja á almenna markaðnum og einnig við ríki 
og sveitarfélög.  
Steingrímur Ari Arason sagði mikilvægt að samningar væru virtir. Ræddi einnig um að 
samningsleysið væri vandi og beindi spurningu til PM um viðtal við hann í fréttum um 
útlagakostnað og S-merkt lyf. PM svaraði því að greiðslan fyrir S-merkt lyf hefði flust til LSH frá 
SÍ en að ekki hefði verið greitt vegna útlagakostnaðar frá 2017. GPP sagði frá málaferlum 
Grundar og Hrafnistu við Ríkið vegna húsnæðiskostn-aðar sem þeir hefðu tapað í héraði en 
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eftir væri að taka afstöðu til dómsins. BBÞ varaformaður SFV lagði til að fundurinn samþykkti 
ályktun um stöðu samtakanna gagnvart ríkinu í ýmsum málaflokkum, hann las ályktunina sem 
var samþykkt án breytinga. Jóhann J. Ólafsson stjórnarformaður Grundar sagði að ef gerður 
væri nýr rammasamningur yrði að vera klárt að hann dygði fyrir kröfunum sem ríkið gerir til 
heimilanna. Júlíus Rafnsson fór yfir sögu SFV frá 2002 (en hann stæði nú á þeim tímamótum 
að hann sæti nú sinn síðasta aðalfund) og mikilvægi þeirra væri augljóst og óskaði velgengni til 
framtíðar og þakkaði samfylgdina. 

 
Fundi slitið kl: 15                           Fundarritun: MÁÓ 
 
Í kjölfar aðalfundarstarfa hélt Alma Möller landlæknir erindi fyrir fundarmenn.  
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HELSTU ATRIÐI ÚR STARFI SAMTAKA FYRIRTÆKJA Í 
VELFERÐARÞJÓNUSTU 2019 –  2020  
 
 
Lífeyrismál  
Enn er verið að klára yfirtöku B – deildar lífeyrisskuldbindinga hjá nokkrum af aðildarfélögum SFV. 
Samtökin beittu sér fyrir afgreiðslu þeirra mála gagnvart stjórnvöldum og voru skuldbindingar MS 
setursins, Sólvalla hjúkrunarheimilis og Sólheima yfirteknar á starfsárinu.  

 
Þjónustusamningar hjúkrunarheimila við Sjúkratrygginga Íslands  
Rammasamningur Sjúkratrygginga Íslands (SÍ) fyrir þjónustu hjúkrunarheimila rann út þann 31. 
desember 2018. Á meðan á viðræðunum stóð fengu hjúkrunarheimilin greitt samkvæmt úreltum 
RUG – stuðli, þar sem SÍ leit svo á að óheimilt væri að uppfæra stuðulinn ef ekki væri til staðar 
samningur. Litu SÍ svo á að 276,4 milljóna króna viðbótarfjárveiting sem ákvörðuð var í fjárlögum 
fyrir árið 2019, yrði ekki greidd út nema á grundvelli samnings. Samningaviðræður gengu hins vegar 
mjög hægt fyrir sig þrátt fyrir áskoranir samninganefndar SFV og Sambands íslenskra sveitarfélaga, 
sem studdar voru með ályktunum af félagsfundum SFV og fleiri aðilum.  
 
Í október 2019 var haldinn fundur milli samninganefndar SÍ og samninganefndar SFV og Sambands 
íslenskra sveitarfélaga, þar sem fram kom af hálfu SÍ að ekki væri vilji hjá þeim til að gera 
rammasamning. Einnig kom þá fram að ríkið hefði í raun ákvarðað fyrir löngu að gera yrði 
breytingar á samningnum, en hefði ekki enn ákvarðað hvaða breytingar það væru og því gæti 
stofnunin ekki enn gengið frá samningi við hjúkrunarheimilin.  
 
Haldinn var félagsfundur hjá SFV um þessa stöðu viðræðna á Hótel Reykjavík Natura þann 12. 
nóvember 2020. Félagsfundurinn sendi frá sér ályktun um þessa stöðu, skoraði á heilbrigðisyfirvöld 
að styrkja rekstrargrunn heimilanna og SÍ að greiða út þessar 276,4 milljónir nú þegar. Þá var 
áréttaður réttur sjúkratryggðra íbúa hjúkrunarheimila til þess að þjónustan samrýmist þörfum 
þeirra og rétti til ásættanlegs aðbúnaðar. 
 
Þann 29. nóvember 2019 var svo haldinn annar samningafundur, aftur að beiðni samninganefndar 
SFV og Sambands íslenskra sveitarfélaga. Á þeim fundi komu SÍ fram með sínar samningskröfur. 
Kom einnig fram að ef ekki yrði gengið frá samningi fyrir áramótin myndi sú 276,4 milljóna króna 
fjárheimild sem búið var að veita í verkefnið, falla niður ónýtt. Þann 19. desember 2019 gengu 
samninganefnd SFV og Sambands íslenskra sveitarfélaga og samninganefnd SÍ frá stöðluðu formi 
fyrir þjónustusamninga hjúkrunarheimila. Samninganefnd SFV og Sambands ísl. sveitarfélaga var 
ekki sátt við það samningsform og töldu aflsmunar beitt í viðræðunum, eins og fram kom í 
sameiginlegri yfirlýsingu nefndarinnar. Samningar hjúkrunarheimilanna gilda til 31. desember 
2021.    
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Ályktun félagsfundar SFV þann 12. nóvember 2019 
 
Eftirfarandi ályktun var samþykkt á félagsfundi Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu (SFV) sem haldinn var 
þann 12. nóvember 2019, á Hótel Reykjavík Natura: 
Félagsfundur Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu minnir heilbrigðisráðherra og stjórnvöld á texta í 
stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar um styrkingu rekstrargrunns hjúkrunarheimila og hvetur til að það 
atriði verði efnt sem allra fyrst. Jafnframt skorar félagsfundurinn á heilbrigðisráðherra og stjórnvöld að 
styrkja strax rekstrargrundvöll  dagdvalarstofnana og endurhæfingarstofnana.  
Teknar hafa verið saman afkomutölur 30 hjúkrunarheimila sem falla undir gjaldskrá Sjúkratrygginga Íslands 
og sjá tæplega 90% heimilanna fram á taprekstur á árinu 2019. Hluta þessa tapreksturs má rekja beint til 
tekjumissi heimilanna vegna breytinga sem gerðar voru með gjaldskrá Sjúkratrygginga Íslands, en einnig er 
um að ræða áhrif af beinum niðurskurði á fjárveitingum til hjúkrunarheimila árin 2018 og 2019, sem virðist 
einnig eiga að halda áfram á árinu 2020 samkvæmt fyrirliggjandi fjárlagafrumvarpi.  Ljóst er að slíkur 
taprekstur mun á endanum hafa áhrif á þjónustuna og lífsgæði þeirra sem hennar njóta. 
Félagsfundur SFV skorar jafnframt á stjórnvöld að beita sér fyrir því að Sjúkratryggingar Íslands (SÍ) greiði 
strax út þær 276 milljónir sem samþykktar voru á síðustu fjárlögum til að mæta aukinni hjúkrunarþyngd íbúa 
á hjúkrunarheimilum. Það er nauðsynlegt til að íbúarnir geti fengið þá auknu þjónustu sem þeir hafa þörf 
fyrir. Jafnframt skorar félagsfundurinn á stjórnvöld að beita sér fyrir því að SÍ gangi frá heildstæðum og 
sanngjörnum þjónustusamningi við hjúkrunarheimili, en það er ólíðandi að 27 milljarðar króna séu greiddir 
út árlega án samnings milli aðila. SÍ hafa ekki sýnt neinn vilja til slíkrar samningagerðar undanfarna mánuði. 
Félagsfundur áréttar rétt þeirra sjúkratryggðu sem búa á hjúkrunarheimilunum til þess að þjónustan 
samrýmist þörfum þeirra og rétti til ásættanlegs aðbúnaðar. 
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Reykjavík, 21. janúar 2020 

 
Yfirlýsing frá samninganefnd Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu og Sambands 

íslenskra sveitarfélaga vegna gerðar þjónustusamninga milli Sjúkratrygginga Íslands 
og ríflega fjörutíu hjúkrunarheimila landsins. 

 
Í lok árs 2019 var gengið frá þjónustusamningum milli Sjúkratrygginga Íslands (SÍ) og ríflega fjörutíu 
hjúkrunarheimila landsins sem gilda til ársloka 2021. Sú samningagerð byggði á viðræðum milli SÍ annars 
vegar og sameiginlegrar samninganefndar Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu (SFV) og Sambands 
íslenskra sveitarfélaga (Samband ísl. sv.) hins vegar. Sú ákvörðun að gera þessa samninga var samninganefnd  
SFV og Sambands ísl. sv. erfið og var í raun umdeild innan hjúkrunarheimilanna af ýmsum ástæðum.  
Meginástæðan er að sá samningur sem hjúkrunarheimilin hafa nú gert er mikil afturför frá fyrri samningi 
sem gilti árin 2016 til 2018. Í þessum nýja samningi er ekki gert ráð fyrir að bætt verði við fjármunum til að 
mæta aukinni þjónustuþörf þeirra einstaklinga sem munu þurfa að nýta sér þjónustu í hjúkrunar – og 
dvalarrýmum á samningstímanum. Í því felst að ef íbúar eins hjúkrunarheimilis þurfa aukna þjónustu vegna 
heilsufarsástæðna, þá mun fjármagn vegna þjónustu við íbúana ekki verða aukið í réttu hlutfalli við þörfina. 
Greiðslur vegna þjónustu við íbúa sem hafa sömu þjónustuþörf og áður, munu lækka. Þetta gallaða kerfi var 
notað af hálfu ríkisins við útdeilingu fjármuna áður en gerður var þjónustusamningur við hjúkrunarheimilin 
árið 2016. Nýr samningur felur í sér afturhvarf til þess kerfis og gengur gegn því sjónarmiði að greiðslur fylgi 
þjónustuþegum og í samræmi við þeirra þörf.  
Samninganefnd SFV og Sambands ísl. sv. er engan veginn sátt við þessa niðurstöðu. Meginástæða þess að 
sú ákvörðun var tekin að skrifa undir samning nú var sú afstaða ríkisins að um 216 milljónir króna1 af 
fjárveitingu sem ákvörðuð var með fjárlögum fyrir árið 2019 til reksturs hjúkrunarheimila, yrði ekki greidd 
nema gerður yrði samningur. Þá væri óljóst með einingarverðshækkanir og aðrar greiðslur á árinu 2020, ef 
ekki yrði samið og SÍ myndu setja heimilunum gjaldskrá. Samningsstaða hjúkrunarheimila var því engin. 
Aðstöðumunur samningsaðila við samningsborðið er mikill og aflsmunar beitt. SFV hafa, ásamt öðrum 
þjónustuveitendum í heilbrigðisþjónustu, gagnrýnt mjög þessa útfærslu ríkisins við fjármögnun 
heilbrigðisþjónustu. Margir og alvarlegir vankantar eru á því ferli, eins og fram kemur í skýrslu KPMG frá 
nóvember 2019.2  
Þá vilja samninganefnd SFV og Sambands ísl. sv. ítreka að styrkja þarf rekstrargrunn hjúkrunarheimila. Það 
hefur ekki verið gert þrátt fyrir yfirlýsingar þess efnis í stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar. Þvert á móti 
er í nýjum samningi hjúkrunarheimilanna fjárveiting til heimila vegna aukinnar hjúkrunarþyngdar takmörkuð 
umfram það sem áður gilti og skerðingar auknar frá því sem áður var til hjúkrunarheimila sem eru með 
óbreytta hjúkrunarþyngd. Þriðja árið í röð lækka greiðslur (að raunvirði) til þeirra hjúkrunarheimila sem eru 
með íbúa með óbreyttri hjúkrunarþyngd. Á meðan aðrar heilbrigðisstofnanir hafa fengið aukið rekstrarfé 
undanfarin ár í fjárlögum, er rekstrarfé hjúkrunarheimila skorið niður.  
Hjúkrunarheimilin eru hluti af heilbrigðiskerfinu og staða þeirra og starfsemi hefur áhrif á kerfið í heild sinni. 
Hvergi í heilbrigðisstefnu stjórnvalda eða í samningum SÍ hefur verið ákvarðað nákvæmlega umfang þeirrar 
heilbrigðisþjónustu sem veita á inni á hjúkrunarheimilum. Hvergi er tekið fram um hversu langt heimilin eiga 
að ganga í því að sinna flókinni hjúkrun og læknisþjónustu. Hjúkrunarþyngd íbúa heimilanna hefur aukist 
umtalsvert undanfarin ár eins og rannsóknir sýna og hafa heimilin gengið langt umfram skyldu í viðleitni við 
að sinna sínum íbúum innan veggja heimilanna. Fagmönnun inni á hjúkrunarheimilum er mun minni en 
viðmið Embættis landlæknis kveða á um eins og hjúkrunarheimilin hafa bent þingmönnum og stjórnvöldum 
á í áraraðir. Með hliðsjón af minnkandi fjárveitingu og fagmönnun, er ljóst að á næstu misserum munu sum 
heimilanna neyðast til að senda þessa íbúa í auknum mæli á spítala, enda mörg heimili ekki lengur í stakk 
búinn til að sinna veikustu íbúum með öruggum hætti.  
Þrátt fyrir undirritun ofangreindra þjónustusamninga munu SFV og Samband ísl. sveitarfélaga því halda 
áfram að beita sér fyrir því að íbúar í hjúkrunar – og dvalarrýmum geti fengið þá þjónustu sem þeir hafa þörf 
fyrir og hjúkrunarheimili fái það fjármagn sem til þarf til að veita þeim þá þjónustu líkt og kveðið er á um í 
stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar.  

 
1 Upphafleg fjárveiting var 276,4 milljónir en í viðræðunum kom í ljós að SÍ höfðu þegar ráðstafað um 60 milljónum af þeirri 
fjárveitingu með gjaldskrá sinni fyrir árið 2019.  
2Sjá má skýrslu KPMG á www.samtok.is, undir liðnum ,,fréttir“.   

http://www.samtok.is/
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Ef óskað er eftir frekari upplýsingum er hægt að hafa samband við Pétur Magnússon, stjórnarformann SFV (s: 841-
1600) eða Eybjörgu Hauksdóttur, framkvæmdastjóra SFV (s: 898-9225). 
 
Samninganefnd SFV og Sambands íslenskra sveitarfélaga skipa: 
F.h. SFV: 
Björn Bjarki Þorsteinsson, varaformaður SFV 
Eybjörg Hauksdóttir, framkvæmdastjóri SFV 
Pétur Magnússon, formaður SFV 
Sigurður Rúnar Sigurjónsson, stjórnarmaður SFV 
 
F.h. Sambands íslenskra sveitarfélaga:  
Valgerður Freyja Ágústsdóttir, sérfræðingur á hag – og upplýsingasviði  
 

 
 
 

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.  
 
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. Enginn svör hafa þó borist enn og 
samninganefndir aðila telja tilgangslaust að funda á meðan ekki berast svör frá ráðuneytinu við 
þessari grundvallarspurningu.     
 
Undanfarin misseri hafa SÍ þó reynt að gera samninga um almenna dagdvalarþjónustu við einstakan 
rekstraraðila, án aðkomu SFV. Samninganefnd SFV hefur ekki verið upplýst um þetta sérstaklega af 
hálfu SÍ, þrátt fyrir áðurnefnda yfirlýsingu um samningaviðræður aðila. Ekki er vitað til þess að 
gerður hafi verið slíkur samningur, en SÍ hafa gert samning um tilraunaverkefni þar sem veitt er 
fyrirfram ákveðnum fjármunum til að fjármagna dagþjónustu, án þess að einingarverðið sé 
ákvarðað í samningnum. Þá hafa verið gerður einstakir samningar um sérhæfða þjónustu, með 
hærra endurgjaldi en kveðið er á um í hinni almennu reglugerð um greiðslur vegna dagdvalarrýma.  
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SFV vona að stjórnvöld verði bráðum reiðubúin til að eiga samtal um eðlilega fjármögnun á þeirri 
þjónustu sem veita á í almennum dagdvalarrýmum, sem byggir á raunhæfum kröfum, 
kostnaðargreiningu og kostnaðarmati.  
 

 
Ný heimasíða SFV og innri vefur 
Eins og glöggir áhugamenn um SFV hafa tekið eftir var heimasíða SFV uppfærð á starfsárinu, enda 
nokkuð komin til ára sinna. Þá var bætt við svonefndu ,,innra svæði“ á heimasíðuna sem hugsað 
var til að útbúa ýmis konar gagnasöfn. Innra svæðið kom sér vel þegar COVID faraldurinn fór af stað 
því þar hefur verið safnað saman ýmsum gögnum frá opinberum aðilum og aðildarfélögum 
samtakanna í tengslum við faraldurinn. Gert er ráð fyrir að síðar á árinu verði útbúið sérstakt svæði 
fyrir gögn um persónuvernd fyrir þau aðildarfélög sem nýta sér þjónustu persónuverndarfulltrúa 
SFV, sem og kjaramál.  
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Samstarf og verkefni SFV í COVID faraldri 
Strax í upphafi ársins 2020 hóf fagfólk sem starfar innan hjúkrunarheimilanna að ýta við 
starfsmönnum hjá Sóttvarnarlækni vegna COVID faraldursins og töldu vera tilfinnanlegan skort á 
fullnægjandi leiðbeiningum fyrir hjúkrunarheimilin. Um miðjan febrúar 2020 sendu SFV formlegt 
bréf til að vekja athygli Sóttvarnarlæknis á þeim mikla fjölda einstaklinga sem lægi inni á 
hjúkrunarheimilum og nýtti sér dagdvalarþjónustu þeirra og virtist vera í sérstökum áhættuhóp 
vegna COVID faraldursins, samkvæmt þeim upplýsingum sem þá voru að koma í ljós. Á þeim 
tímapunkti hafði sjúkdómurinn ekki enn greinst á Íslandi. Í bréfinu var einnig bent á að engar 
samræmdar viðbragðsáætlanir lægju fyrir vegna hjúkrunarheimila og heimilin væru ekki að fá 
upplýsingar frá Sóttvarnarembættinu um stöðu mála líkt og aðrar heilbrigðisstofnanir. Var kallað 
eftir fundi til að ræða stöðuna og samstarf aðila til að vinna þessi mál áfram.  
 

 



15 
 

Svarbréf barst frá Sóttvarnarlækni skömmu síðar, þar sem heimilin voru hvött til að vinna að sínum 
sóttvarnaráætlunum. SFV boðuð þá til félagsfundar um COVID faraldurinn þann 6. mars 2020. 
Landlækni var boðið að mæta til fundarins og ávarpa fundargesti. Síðar þann sama dag, 6. mars, 
var upplýst um það að veiran væri farin að smitast á milli manna í íslensku samfélagi og 
Ríkislögreglustjóri lýsti yfir neyðarstigi almannavarna í samráði við sóttvarnarlækni. Stjórn SFV og 
fjöldi fagfólks innan hjúkrunarheimilanna, að viðhöfðu samráði við starfsfólk hjá Embætti 
landlæknis og sérfræðinga innan Landspítala, töldu það nauðsynlegt að loka hjúkrunarheimilunum 
fyrir utanaðkomandi aðilum, gestum og öðrum, sem allra fyrst. Gáfu SFV út yfirlýsingu til 
hjúkrunarheimila þar sem þau voru hvött til að grípa til slíkra lokana og halda heimilunum lokuðum 
þar til annað yrði tilkynnt.   
 
 
 

 

 

 

 

Yfirlýsing frá Samtökum fyrirtækja í velferðarþjónustu til 

hjúkrunarheimila vegna COVID – 19  
 

 

Nú er staðfest að smit vegna Kórónaveirunnar (COVID – 19) hafa borist á milli einstaklinga í 

þjóðfélaginu. Ríkislögreglustjóri hefur lýst yfir neyðarstigi almannavarna í samráði við 

sóttvarnalækni vegna þessa. Þar sem íbúar hjúkrunarheimila eru flestir aldraðir og / eða með ýmsa 

undirliggjandi sjúkdóma eru þeir í sérstökum áhættuhóp tengt því að veikjast alvarlega af 

Kórónaveirunni. Leita þarf allra leiða til að draga úr þeirri hættu að íbúar heimilanna smitist. Með 

hliðsjón af því og í samráði við Sóttvarnarlækni og Landlækni vilja Samtök fyrirtækja í 

velferðarþjónustu (SFV) hvetja hjúkrunarheimili innan samtakanna til að loka heimilunum fyrir 

heimsóknum ættingja og annarra gesta sem allra fyrst og halda þeim lokuðum þar til annað verður 

tilkynnt.  

 

 

Reykjavík, 6. mars 2020 

f.h. Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu 

 

Eybjörg Hauksdóttir, framkvæmdastjóri.  
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Í kjölfar þessa samtals og aðgerða, var tekið upp nánara og formlegra samstarf við Embætti 
landlæknis og heilbrigðisráðuneytið um starfsemi hjúkrunarheimila og dagdvala í COVID faraldri. 
Stofnaður var sérstakur vinnuhópur á vegum Sóttvarnarlæknis sem hóf að funda daglega til að 
útbúa leiðbeiningar og skjöl fyrir hjúkrunarheimili og dagdvalir að nýta sér. Einnig var komið á fót 
reglulegum fjarfundum vinnuhópsins með stjórnendum allra hjúkrunar -, dvalar – og 
dagdvalarrýma í landinu, þar sem reynt var svara þeim fyrirspurnum og áhyggjum sem uppi voru 
hverju sinni. Í dag hefur þessi vinnuhópur fundað sín á milli hátt í fjörtíu sinnum frá því um miðjan 
mars sl. og haldið tólf fjarfundi með stjórnendum heimilanna.  
 

 
Hluti af vinnuhópnum á vegum Sóttvarnarlæknis.  

 
Vinnuhópurinn hefur gefið út fjórar útgáfur af leiðbeiningum til hjúkrunarheimilanna, eftir því sem 
verkefnið hefur unnist áfram, m.a. í tengslum við heimsóknarbann heimilanna og tilslakanir á því. 
Heimilin hafa unnið gríðarlegt magn af leiðbeiningum og formum sem þau hafa deilt sín á milli, en 
þrjátíu og fjögur skjöl eru frá hjúkrunarheimilum á innri síðu SFV sem tileinkuð hefur verið COVID. 
Þá mætti fulltrúi hjúkrunarheimilanna í þrígang á Upplýsingafund Almannavarna til að fara yfir 
stöðuna á heimilunum með fjölmiðlum.  
 

 
Anna Birna gaf Víði afmælisköku frá SFV og öllu starfsfólki og íbúum hjúkrunarheimila landsins  
 

En það hefur ekki verið eintóm ánægja með þær ákvarðanir sem stjórnendur hjúkrunarheimilanna 
hafa tekið í faraldrinum. Umtalsverð umræða var í fjölmiðlum um áhrif heimsóknarbannsins á 
aðstandendur íbúa hjúkrunarheimila, sem söknuðu eðlilega ástvina sinna og höfðu áhyggjur af 
afdrifum þeirra. SFV töldu mikilvægt að standa við bakið á heimilunum og sendu út yfirlýsingu til 
að svara þeirri umræðu þann 19. mars sl.  
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Yfirlýsing frá Samtökum fyrirtækja í velferðarþjónustu 

 

Í tilefni fjölmiðlaumræðu um heimsóknatakmarkanir á hjúkrunarheimilum vilja Samtök fyrirtækja í 

velferðarþjónustu (hér eftir nefnd ,,SFV“) koma eftirfarandi á framfæri:  

Þann 6. mars sl. var staðfest að smit vegna Kórónaveirunnar (COVID – 19) væri farið að berast á milli 

einstaklinga í þjóðfélaginu. Við það tilefni lýsti Ríkislögreglustjóri yfir neyðarstigi almannavarna í 

samráði við Sóttvarnalækni. Síðan þá hefur einnig verið lýst yfir samkomubanni og mörgum stofnunum, 

eins og menntaskólum og háskólum, verið lokað. Við yfirlýsingu um neyðarstig Almannavarna ákváðu 

Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu að beina því til hjúkrunarheimila landsins að þau ættu að loka 

heimilunum fyrir heimsóknum ættingja og annarra gesta. Þau tilmæli voru ekki gefin út af léttúð, 

heldur að vel ígrunduðu máli og í samráði við Sóttvarnalækni, Landlækni og fjölda fagaðila sem starfa 

innan hjúkrunarheimilanna og í þjónustu við fólk með heilabilun. Það var samdóma álit þessara fagaðila 

að þörf væri á slíkri aðgerð og að grípa yrði til hennar sem fyrst. Aðgerðin er gerð með velferð íbúa 

heimilanna að leiðarljósi en þeir eru flestir aldraðir og / eða með ýmsa undirliggjandi sjúkdóma og eru 

því í sérstökum áhættuhóp tengt því að veikjast alvarlega af Kórónaveirunni. Leita þarf allra leiða til að 

draga úr þeirri hættu að íbúar heimilanna smitist.  

Eins og kynnt var í upphafi þessa aðgerða er ljóst að þær eru mjög íþyngjandi fyrir alla sem að þessu 

koma, íbúana sjálfa, ættingja og aðstandendur þeirra, sem og starfsfólk heimilanna. Það getur vitanlega 

reynst íbúa mjög erfitt að fá ekki heimsóknir frá ættingjum sínum og á sama hátt getur það reynst 

ættingjum íbúans mjög erfitt að heimsækja hann ekki. Það er samt nauðsynlegt að grípa til þessara 

ráðstafana til að draga úr líkum á að  íbúi veikist af veirunni. Þá hafa margir íbúar hjúkrunarheimila og 

aðstandendur þeirra lýst yfir ánægju með þessa ákvörðun og að tilmælum yfirvalda sé fylgt í hvívetna.  

SFV hafa ekki hvatt sérstaklega til almennra lokana á sértækum dagdvölum fyrir aldraða að svo stöddu. 

Fulltrúar samtakanna funda reglulega með fulltrúum sóttvarnarlæknis, Embætti landlæknis og 

heilbrigðisráðuneytisins um stöðu mála, bæði hjá hjúkrunarheimilunum og dagdvölum. Það hvort þörf 

sé á almennu heimsóknarbanni er endurskoðað daglega og heimsóknir eru leyfðar undir ákveðnum 

kringumstæðum, t.d. ef upp koma erfið veikindi hjá íbúum. Það er enginn sem hefur hagsmuni af því 

að viðhalda þessu ástandi lengur en þörf krefur. Um er að ræða tímabundið ástand í fordæmalausum 

faraldri, a.m.k. á seinni árum. Vonandi verður hægt að gera breytingar á þessum takmörkunum fyrr en 

seinna.  

 

Reykjavík, 19. mars 2020 

f.h. Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu 

 

Eybjörg Hauksdóttir, framkvæmdastjóri. 
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Ákvörðun hjúkrunarheimilanna naut einnig stuðnings stjórnvalda, heilbrigðisyfirvalda og 
sóttvarnaryfirvalda, sem skipti miklu máli fyrir heimilin. Ekki síst skipti máli opinber stuðningur 
,,Þríeykisins“ fræga, enda vildu allir Íslendingar hlýða Víði. Þær gagnrýnisraddir sem enn heyrðust, 
þrátt fyrir opinberan stuðning yfirvalda, þögnuðu nánast alveg þegar hrikalegar fregnir fóru að 
berast erlendis frá um útbreiðslu COVID milli íbúa hjúkrunarheimila með ömurlegum afleiðingum. 
Alþjóða heilbrigðisstofnunin telur að um helmingur allra dauðsfalla í Evrópu vegna COVID – 
sjúkdómsins hafi átt sér stað innan veggja hjúkrunar – og umönnunarheimila. Flest ríki hafi ekki 
gripið til fullnægjandi aðgerða til að verja þann hóp. Starfsmenn og stjórnendur íslenskra 
hjúkrunarheimila geta því verið stolt af sinni faglegu vinnu, árangur íslenskra hjúkrunarheimila í 
baráttunni við COVID faraldursins er á heimsmælikvarða.  

 

Persónuverndarverkefni SFV 

Nú eru tuttugu og sjö aðildarfélög SFV þátttakendur í persónuverndarverkefni SFV og skipar 
persónuvernd sífellt stærri sess í daglegum verkefnum félaganna. Gunnhildur Erla Kristjánsdóttir, 
lögfræðingur hjá SFV, sinnir sem fyrr hlutverki persónuverndarfulltrúa þessara félaga og hefur 
eftirlit með málum og veitir ráðgjöf og fræðslu á sviði persónuverndar.  
 
Samvinnuverkefni 
Það heyrast reglulega neikvæðar raddir í 
samfélaginu þegar minnst er á 
persónuvernd. Raddir um að það sé verið 
að ganga of langt og að það sé of mikið 
vesen að framfylgja þessum reglum. Það 
er vissulega eitthvað til í því en öllu öryggi 
fylgir eitthvað umstang. Einfaldasta 
dæmið um slíkt er að við þurfum flest að 
ganga með nokkra lykla á okkur á 
hverjum degi og hafa fyrir því að læsa og 
aflæsa íbúðunum okkar, bílunum, 
reiðhjólunum o.s.frv. Lyklar hafa líka 
einstakt lag á að týnast og þá þarf að láta smíða nýja eða jafnvel skipta um lás og það er vesen.  
 
Á sama hátt og við viljum vernda persónulegar eða veraldlegar eigur okkar fyrir óprúttnum aðilum 
þá er eðlilegt að gera þær kröfur til þeirra sem vinna með persónulegar upplýsingar um okkur að 
þeir grípi til allra nauðsynlegra aðgerða til að vernda þær, loka og læsa, fyrir aðgengi óviðkomandi 
aðila. 
 
Eitt af skemmtilegustu verkefnum persónuverndarfulltrúa er að ferðast á milli aðildarfélaga og 
spjalla við stjórnendur og starfsfólk. Það hefur komið skemmtilega á óvart hversu jákvætt starfsfólk 
er fyrir verkefninu. Vissulega eru ýmis vandamál sem eru ekki auðleyst en allir eru tilbúnir að gera 
sitt besta, oft við erfiðar aðstæður.  
 
Áhugi starfsfólks fyrir persónuvernd er mikill og ljóst að mikil vitundavakning hefur átt sér stað 
síðustu ár um gagnaöryggi og vernd persónuupplýsinga. Það gerir vinnu persónuverndarfulltrúa 
auðveldari því samvinna við starfsfólk er lykilþáttur í vernd persónuupplýsinga. Því upplýstara sem 
starfsfólkið er um áhætturnar því betra. Þess vegna notar persónuverndarfulltrúi hvert tækifæri 
sem gefst til að hitta starfsfólk, til að fræða það um þær reglur sem gilda um vinnslu 
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persónuupplýsinga og ekki síður til að fræðast af starfsfólkinu og heyra frá þeim um þau vandamál 
sem upp geta komið við dagleg störf og reyna að leysa þau í sameiningu.  
 
Reglulegir fræðslufundir með starfsfólki er því lykilþáttur í að uppfylla kröfur og skilyrði 
persónuverndarlaga og hafa slíkir fundir reynst afar vel.  
 
Skjalagerð 
Fyrirferðarmikill þáttur í starfi persónuverndarfulltrúa er skjalagerð af ýmsu tagi. Á árinu hefur mikil 
áhersla verið lögð á gerð upplýsingaöryggishandbókar í samræmi við reglur Persónuverndar um 
öryggi persónuupplýsinga sem og fyrirmæli landlæknis um öryggi og gæði sjúkraskráa.  
 
Form og leiðbeiningar um framkvæmd á víðtæku áhættumati á upplýsingaöryggi félaga sem og 
aðstoð við framkvæmd við mat á áhrifum vinnslu á persónuvernd, svo sem við innleiðingu á nýju 
upplýsingatæknikerfi, eru önnur dæmi um umfangsmikla skjalagerð á borði 
persónuverndarfulltrúa.  
 
Þá eru verklagsreglur og leiðbeiningar til starfsfólks í stöðugri endurskoðun og mikið magn af nýjum 
reglum litið dagsins ljós en Persónuvernd leggur mikla áherslu á skýrar verklagsreglur innan 
fyrirtækja og að starfsfólk hljóti reglulega fræðslu um persónuvernd. 
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Daglegar fyrirspurnir 
Með aukinni vitund kemur aukin skilvirkni. Starfsfólk er meðvitaðra um gagnaöryggi í 
starfsumhverfi sínu og leitar sífellt leiða til að bæta úr annmörkum sem verða á vegi þeirra á degi 
hverjum. Það hefur því orðið umtalsverð aukning á daglegum fyrirspurnum til 
persónuverndarfulltrúa sem tekur við þeim fagnandi. Oft reynir mikið á hugvit og samvinnu 
starfsfólks og persónuverndarfulltrúa til að finna lausnir þegar tæknin og persónuverndarlögin eru 
ekki að vinna með okkur og fjármagn er af skornum skammti. Það hefur verið afar ánægjulegt að 
sjá hversu lausnarmiðað starfsfólk aðildarfélaganna er og hversu opið það er fyrir breytingum á 
daglegri framkvæmd til að bæta gagnaöryggi og vernd persónuupplýsinga.  
 
Öryggisbrestir 
Aukin þekking starfsfólks á upplýsingaöryggi skilar sér líka í aukningu á tilkynningum um 
öryggisbresti til persónuverndarfulltrúa. Í einhverjum tilvikum er um væga bresti að ræða sem ekki 
er þörf á að tilkynna til Persónuverndar. Í þeim tilvikum eru brestirnir skráðir í atvikaskrá og nýttir 
til að bæta verkferla og koma í veg fyrir að atvik endurtaki sig. Í flestum tilvikum hefur þó verið þörf 
á að tilkynna öryggisbresti til Persónuverndar og jafnvel til Embættis landlæknis.  
Í langflestum tilvikum er um mannleg mistök að ræða og hefur því skipt sköpum ef félögin eru með 
viðunandi verklagsreglur og standa að reglulegri fræðslu til starfsfólks.  
 
Í mars sl. tók Persónuvernd í fyrsta skipti ákvörðun um að leggja stjórnvaldssektir á tvær stofnanir 
vegna öryggisbresta sem þar áttu sér stað. Í 
báðum tilvikum var um mannleg mistök að 
ræða. Skortur á skriflegum verkferlum og 
fræðslu til starfsfólks lá til grundvallar 
niðurstöðunum og breytti engu þótt 
stofnanirnar hefðu bætt úr þeim annmörkum. 
 
 
Annað þessara mála varðaði aðildarfélag SFV. Í því tilviki fór umtalsvert magn af viðkvæmum 
persónuupplýsingum úr húsi með starfsmanni sem sagt hafði verið upp störfum. Þegar 
öryggisbresturinn átti sér stað var ákveðið verklag til staðar sem starfsfólk fór í flestum tilvikum 
eftir. Verklagið var þó ekki skriflegt og hafði umræddur starfsmaður ekki gengið frá gögnum með 
hefðbundnum hætti sem leiddi til þess að þau fóru úr húsi með einkagögnum starfsmannsins þegar 
hann lét af störfum. Mikil vinna hafði átt sér stað hjá félaginu áður en öryggisbresturinn 
uppgötvaðist, m.a. við breytingar á skráningum og varðveislu gagna sem og skrásetningu 
verklagsreglna. Persónuvernd hóf frumkvæðisathugun á félaginu í kjölfar öryggisbrestsins sem fól 
m.a. í sér vettvangsathuganir og yfirferð verklags.  Skemmst er frá því að segja að félagið stóðst þá 
skoðun með prýði og engar athugasemdir voru gerðar við fyrirkomulag félagsins við gagnaöryggi 
og persónuvernd. Engu síður taldi Persónuvernd nauðsynlegt að leggja þriggja milljón króna sekt á 
félagið en í ákvörðun Persónuverndar kemur fram að sérstaklega hafi verið tekið tillit til þess að 
félagið hafi ráðist í umfangsmikla úrbótavinnu og að um væri að ræða félag sem rekið væri í 
ófjárhagslegum tilgangi.  
 
Í hinu málinu var um að ræða mannleg mistök sem fólust í því að starfsmaður fjölbrautaskóla sendi 
út tölvupóst með röngu viðhengi til 57 óviðkomandi einstaklinga. Í viðhenginu voru viðkvæmar 
upplýsingar, m.a. um einstaklinga undir lögaldri. Persónuvernd taldi að skriflegu verklagi og fræðslu 
til starfsfólks hafi verið ábótavant og lagði því 1.300.000 kr. sekt á skólann. Í því máli var líkt og í 
fyrra málinu tekið fram að tillit hafi verið tekið til þess að um væri að ræða stofnun sem rekin væri 
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í ófjárhagslegum tilgangi og að úrbætur hefðu átt sér stað varðandi verklagsreglur og fræðslu til 
starfsfólks.  
 
Þessar ákvarðanir Persónuverndar og fjárhæðir sekta sýna, svo ekki verður um villst, mikilvægi þess 
að skriflegar verklagsreglur séu til staðar og að starfsfólk hljóti reglulega fræðslu um persónuvernd. 
Persónuverndarfulltrúi hefur lagt mikla áherslu á þessi atriði í vinnu sinni og mun gera það áfram.  
 
Önnur verkefni 
Persónuverndarfulltrúi tók þátt í því að koma á samstarfi milli persónuverndarsérfræðinga í 
heilbrigðisþjónustu. Þessi samstarfshópur fer sífellt stækkandi og hefur reynst afar mikilvægur 
vettvangur til umræðna um þau álitaefni sem upp koma varðandi persónuvernd í 
heilbrigðisþjónustu. Samstarfshópurinn fundar í hverjum mánuði og eru fulltrúar frá 
heilbrigðisstofnunum hvaðanæva af landinu.  

Persónuverndarfulltrúi hlaut einnig þann heiður að 
fá að halda vinnustofu um persónuvernd á 
námstefnu Félags stjórnenda í öldrunarþjónustu 
sem haldin var í Færeyjum í september 2019. Á 
námstefnunni voru fjölmörg fróðleg erindi sem 
persónuverndarfulltrúi hafði bæði gagn og gaman 
af.  
 
Persónuverndarfulltrúi sat einnig ýmsa fyrirlestra og 
ráðstefnur innanlands á árinu en sí- og 
endurmenntun er lykilþáttur í starfi 
persónuverndarfulltrúa enda mikil þróun sem á sér 
stað í upplýsingaöryggi og persónuvernd þessi 
misserin.  

 
 

--- 
Persónuverndarfulltrúi hlakkar til áframhaldandi samstarfs við starfsfólk aðildarfélaga SFV og mun 
leggja sig allan fram við að takast á við þær áskoranir sem fram undan eru í þessu sameiginlega 
verkefni okkar allra.  

 
Kynningarblað um SFV  
Haustið 2019 ákvað stjórn SFV að gefið yrði út sérstakt kynningarblað um SFV, enda mikilvægt að 
sem flestir í samfélaginu viti fyrir hvað samtökin standa. Í blaðinu voru tekin viðtöl við starfsmenn 
og nokkra stjórnarmenn samtakanna þar sem rætt var um ýmis hagsmunamál og málefni 
aðildarfélaganna. Einnig var ákveðið að tengja útgáfu blaðsins við málþing SFV um forvarnir og 
endurhæfingu. Kynningarblaðið var borið út til allra landsmanna fimmtudaginn 3. október 2019, 
sem fylgiblað Morgunblaðsins og mæltist mjög vel fyrir. Einstökum greinum þess var einnig dreift 
á netinu í gegnum facebook síðu samtakanna.  
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Málþing um endurhæfingu og forvarnir 

 
Velferðarsamfélagið hefur ekki aðeins því hlutverki að gegna að hlúa vel að veikum heldur einnig 
að stuðla að sem árangursríkustum forvörnum og endurhæfingu sem auka lífsgæði borgaranna og 
stuðla að sem virkastri þátttöku þeirra í samfélaginu. Forvarnir og endurhæfing gegna aukinheldur 
lykilhlutverki þegar kemur að því að hámarka nýtingu fjármuna sem varið er til heilbrigðismála 
vestrænna ríkja sem er einn stærsti útgjaldaliður landanna. Sú litla athygli sem þessi mikilvægi 
þáttur hlaut í drögum að núgildandi heilbrigðisstefnu til framtíðar var meginástæða þeirra 
athugasemda sem SFV gerðu við frumvarp stjórnvalda á sínum tíma, og varð einnig tilefni þess að 
samtökin töldu þörf á sérstöku málþingi til að vekja athygli á þessari mikilvægu starfsemi.   
 
Málþing SFV um endurhæfingu og forvarnir var haldið þann 3. október 2019. Á málþinginu tóku til 
máls Pétur Magnússon, formaður SFV og forstjóri Hrafnistuheimilanna, Helga Vala Helgadóttir, 
formaður velferðarnefndar Alþingis, Sigrún Daníelsdóttir, verkefnastjóri geðræktar hjá Embætti 
landlæknis, Valgerður Rúnarsdóttir, framkvæmdastjóri lækninga hjá SÁÁ, Jóhanna Eyrún 
Torfadóttir, Ph.D. í lýðheilsuvísindum hjá Krabbameinsfélaginu, María Fjóla Harðardóttir, 
framkvæmdastjóri heilbrigðissviðs Hrafnistuheimilanna, og Sigrún Baldursdóttir, sjúkraþjálfari og 
framkvæmdastjóri Þrautar – Miðstöðvar vefjagigtar og tengdra sjúkdóma. Málþingið var mjög vel 
sótt, í raun fullt út úr dyrum. Gestir málþingsins höfðu sérstaklega orð á því hversu áhugaverð og 
vönduð erindi framsögumanna voru. Að loknum framsögum voru pallborðsumræður, en 
fundarstjóri var Sigmar Guðmundsson fjölmiðlamaður. 
 
 

 
Frá málþingi SFV um forvarnir og endurhæfingu 
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Skýrsla KPMG og málþing um starfsumhverfi þjónustuveitenda heilbrigðisþjónustu 
sem semja við SÍ  
 
Sumarið 2019 óskuðu SFV, í samstarfi við Læknafélag Reykjavíkur, Félag sjúkraþjálfara, Samtök 
heilbrigðisfyrirtækja og Tannlæknafélag Íslands, eftir úttekt KPMG á starfsumhverfi 
þjónustuveitenda í heilbrigðisþjónustu. Þetta eru allt aðilar sem semja við Sjúkratryggingar Íslands 
(SÍ) um sína þjónustu. Það er athyglisvert í sjálfu sér að stærstu viðsemjendur SÍ taki höndum saman 
um slíkt verkefni. Ástæðan er sú að allir þessir aðilar voru á þeirri skoðun að það væru einhverjir 
alvarlegir annmarka á núverandi kerfi í kringum kaup ríkisins á heilbrigðisþjónustu. Skýrsla 
Ríkisendurskoðunar frá 2018 vakti athygli á mörgum þessara atriða. Í þá skýrslu vantað þó ýmis 
atriði og ekki síst að greina frá þeim alvarlegu afleiðingum sem þessir annmarkar geta haft fyrir 
þjónustuveitendur, en ekki síður fyrir þá skjólstæðinga sem reiða sig á þessa þjónustu.  
 
Þessir samstarfsaðilar ákváðu að halda einnig málþing, þar sem farið yrði yfir þessa annmarka og 
einnig gerður opinber vettvangur fyrir KPMG að kynna niðurstöður sínar.  
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Á málþinginu tóku til máls Pétur Magnússon, formaður SFV, Svanbjörn Thoroddsen, 
stjórnarformaður KPMG á Íslandi, Dögg Pálsdóttir hrl., Eybjörg Hauksdóttir framkvæmdastjóri SFV, 
Kristján Guðmundsson, formaður samninganefndar Læknafélags Reykjavíkur, Haraldur 
Sæmundsson, formaður samninganefndar sjálfstætt starfandi sjúkraþjálfara og Elín 
Sigurgeirsdóttir fv. formaður Tannlæknafélags Íslands. Andrés Magnússon, framkvæmdastjóri 
Samtaka verslunar og þjónustu var fundarstjóri. Að loknum framsögum voru pallborðsumræður 
frummælenda, en María Heimisdóttir forstjóri SÍ tók einnig þátt í þeim. Fullt var út úr dyrum og 
þurftu sumir að standa. Gestir komu úr ýmsum áttum, þar voru mættir þónokkrir þingmenn, 
starfsfólk úr heilbrigðisráðuneytinu, frá Embætti landlæknis o.fl. 
 

  

 
Af málþingi um Annmarka við kaup ríkisins á heilbrigðisþjónustu 

 
Eins og úttekt KPMG sýnir fram á eru verulegar brotalamir á núverandi kerfi: Vinnubrögð og 
fyrirkomulag við innkaup eru óskýr. Starfsumhverfi rekstraraðila sem semja við SÍ er ótryggt. 
Hlutverk aðila í stjórnkerfinu og ábyrgð eru óskýr. Takmörkuð fagþekking er hjá SÍ til að annast 
greiningar, gerð og eftirlit samninga.  Aðstöðumunur milli aðila er oft mikill, þannig að það hallar á 
þjónustuveitendur. Skortur er á greiningum og kostnaðarmati. Margskonar afleiðingar eru af 
þessum annmörkum fyrir þjónustuveitanda og þjónustuþega, en þær geta verið mjög alvarlegar. 
Framþróun, fjárfestingar og uppbygging í þjónustu næst ekki. Óvissa í starfsumhverfi dregur úr 
nýliðun og úthaldi reyndara starfsfólks. Heilbrigðisstarfsfólk fer í önnur störf og fagþekking tapast 
úr heilbrigðiskerfinu. Greiðslur fyrir þjónustuna rýrnar með tilviljanakenndum og jafnvel 
ómeðvituðum hætti, sem bitnar á þjónustunni sjálfri.  Eftirlit með þjónustustigi er ekki framfylgt og 
áherslur á gæði þjónustu víkja fyrir kostnaðarsjónarmiðum. Miklar og skyndilegar breytingar verða 
á þjónustunni sem bitna að endingu á þjónustuþegum, sem eru oftar en ekki í viðkvæmasta hóp 
samfélagsins og geta í versta falli þurft að taka einir á sig kostnaðarhækkanir sem ekki hefur tekist 
að semja um.   
 
Úttektin var kynnt fyrir heilbrigðisráðherra og velferðarnefnd, auk opinberrar kynningar á 
áðurnefndu málþingi. Þá má finna úttektina á bls. 57 í ársskýrslu þessari. Ljóst er að mikið þarf að 
lagfæra í þessu kerfi og baráttunni fyrir bættu rekstrarumhverfi er hvergi lokið. 
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Umsagnir til Alþingis 
Nokkuð af þingmálum voru send SFV til umsagnar á yfirstandandi starfsári, en þó talsvert minna en 
oft áður enda mörgum þingmálum sem hefur verið frestað vegna takmarkana á störfum þingsins í 
COVID faraldri. Skriflegum umsögnum var skilað inn af hálfu samtakanna hvað varðar eftirfarandi 
þingmál á starfsárinu 2019 – 2020 (í tímaröð):  
 

Þingmál nr. 750, tillaga til þingsályktunar um fjármálaáætlun fyrir árin 2020 – 2024. 
Þingmál nr. 825, tillaga til þingsályktunar um hagsmunafulltrúa aldraðra 
Umsögn um drög að stefnu um málefni einstaklinga með heilabilun 
Fjárlagafrumvarp 2020 
Þingmál nr. 69, tillaga til þingsályktunar um hagsmunafulltrúa aldraðra 

 
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 sumum 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, þingmönnum, 
starfsmönnum landlæknis, heilbrigðisráðuneytisins, Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Samtökum 
heilbrigðisfyrirtækja, Læknafélagi Reykjavíkur ofl. vegna málefna aðildarfélaga SFV. Forysta SFV 
fundaði með fjármálaráðherra, forsætisráðherra og heilbrigðisráðherra í nóvember og desember 
2019. Fundirnir gengu vel og ljóst var að ríkisstjórnin væri nokkuð vel inn í málefnum samtakanna. 
Fundir með heilbrigðisráðherra voru fleiri en einn á starfsárinu og er gert ráð fyrir að næsti fundur 
SFV með henni verði fimmtudaginn 28. maí nk.  
 
Á starfsárinu voru send nokkur erindi til allra sitjandi þingmanna Alþingis. Eftir að fjárlögin voru 
lögð fram á Alþingi óskuðu SFV einnig 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, Framsóknarflokknum og Viðreisn. Þá var fundað með 
einstökum þingmönnum, úr ýmsum flokkum. Einnig var fulltrúum SFV boðið til þátttöku á opnum 
málefnafundum hjá stjórnmálaflokkum. Ljóst er að þingmenn allra flokka eru mun meðvitaðri um 
málefni okkar aðildarfélaga og helstu baráttumál okkar.  
 
Bréf og minnisblöð voru send til ýmissa aðila eða lögð fram á fundum, þ.á.m. eftirfarandi erindi 
(ekki tæmandi talning):  
 

Bréf á heilbrigðisráðuneytið vegna samninga og fyrirkomulags heimahjúkrunar, júní 2019  
Bréf á heilbrigðisráðuneytið vegna áætlana um fjölgun hjúkrunarrýma, ágúst 2019 
Bréf á heilbrigðisráðherra vegna mönnunar í heilbrigðisþjónustu, september 2019 
Minnisblað um stöðu viðræðna við SÍ um þjónustusamning hjúkrunarheimila, september 2019 
Bréf SFV til þingmanna vegna fjárlaga 2020, september 2019 
Bréf á fjármálaráðuneytið vegna lífeyrisskuldbindinga aðildarfélaga SFV, september 2019 
Minnisblað vegna fundar með heilbrigðisráðherra, nóvember 2019 
Minnisblað til velferðarnefndar um kaup ríkisins á heilbrigðisþjónustu, nóvember 2019 
Minnisblað vegna fundar með fjármálaráðherra, desember 2019 
Minnisblað vegna fundar með forsætisráðherra, desember 2019 
Minnisblað til þingmanna o.fl. um réttar tölur um uppbyggingu hjúkrunarrýma, janúar 2020 
Bréf á Sóttvarnarlækni vegna COVID faraldursins og starfsemi hjúkrunarheimila, febrúar 2020 
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Bréf á heilbrigðisráðherra vegna COVID faraldursins, mars 2020 
Bréf á heilbrigðisráðherra vegna sóttkví starfsmanna aðildarfélaga SFV, mars 2020  
Bréf á heilbrigðisráðherra og ríkisstjórn vegna óvissuástands hjá aðildarfél. SFV, mars 2020 
Bréf á Landlækni vegna bréfs forstjóra Landspítala til lækna hjúkrunarheimila 
Bréf á Landlækni vegna útgáfu læknisvottorða í COVID faraldri 
Bréf á heilbrigðisráðherra vegna álagsgreiðslna til heilbrigðisstarfsmanna, apríl 2020 

 
Haustið 2019 var aðildarfélögum SFV sérstaklega boðið að fá stjórnarformann og 
framkvæmdastjóra SFV á stjórnarfund til sín. Fundað var með bæjarstjórn Akureyrar og 
stjórnendum öldrunarþjónustunnar á Akureyri í september 2019. Þá var fundað með stjórnum 
Eirar, Skjóls og Grundar í nóvember 2019. Í sama mánuði var einnig fundað með stjórn 
Sjómannadagsráðs og Höfða hjúkrunarheimilis. Í desember 2019 var fundað með 
Krabbameinsfélaginu, í janúar 2020 var fundað með bæjarráði Fjarðabyggða (sem sér um rekstur 
Uppsala og Hulduhlíðar) og í febrúar mætti framkvæmdastjóri SFV á aðalfund Sólvalla 
hjúkrunarheimilis. Áætlað var að fara til Vestmannaeyja í mars á fund bæjarstjórnar þar, en hætt 
var við ferðina vegna COVID faraldursins.   

 
Samstarf um nám við Opna háskólann í Reykjavík og Háskóla Íslands  
SFV hafa verið samstarfsaðili Opna háskólans í Reykjavík um námslínu fyrir stjórnendur og 
starfsmenn í þriðja geiranum (frjáls félagasamtök og sjálfseignarstofnanir) frá árinu 2017. 
Samstarfið er enn í gangi, en aðildarfélög SFV geta fengið 10% afslátt af verði námslínunnar fyrir 
sína starfsmenn.  
 
Sumarið 2019 sat fulltrú SFV einnig í samráðshóp verkefnastjórnar hjá HÍ vegna stjórnunarnáms á 
meistarastigi (diplómanám) fyrir núverandi og verðandi stjórnendur í heilbrigðiskerfinu. Aðkoma 
SFV fólst einkum í álitsgjöf og ábendingum í tengslum við námið, en samtökin telja mikilvægt að 
stuðla að faglegum vinnubrögð og öflugri þekkingu almennt hjá stjórnendum í heilbrigðisþjónustu.   
 

 
Samráðshópur um Diplómanám HÍ  
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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.  
 
Taka verður fram að botninn datt úr starfsemi flestra vinnuhópa núna í vor, en vegna þeirra 
fjölmörgu verkefna sem urðu til vegna COVID faraldursins var starfsemi vinnuhópanna lögð til 
hliðar. Vonir standa til að þeir fari á fulla ferð aftur næsta haust. Helstu verkefni nokkra vinnuhópa 
á starfsárinu 2019-2020 hafa þó verið tekin saman af ábyrgðarmanni hvers vinnuhóps: 
 

Kjaranefnd Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu 
Formaður kjaranefndar: Tryggvi Friðjónsson (frá 1. febrúar 2020)  
Aðrir nefndarmenn: 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.  
Helstu verkefni kjaranefndar á starfsárinu 2019 – 2020 voru eftirfarandi:  
 
Ýmis atriði 
Um mitt ár 2019 gekk ríkið frá samkomulagi við öll þau helstu stéttarfélög sem SFV semja við, um 
innborgun að fjárhæð 105 þús. kr. til fyrirhugaðra kjarasamningsbundinna hækkana. Ástæðan var 
sú að kjaraviðræður gengu mjög hægt og mikillar óþreyju gætti hjá stéttarfélögunum og 
félagsmönnum þeirra. SFV gengu frá samkomulögum við öll helstu stéttarfélögin um sameiginlegan 
skilning á sambærilegum greiðslum sem aðildarfélög SFV voru flest að greiða til starfsmanna sinna, 
þ.e. að um væri að ræða innborganir inn á komandi kjarasamningsbundnar hækkanir.  
 
Í byrjun árs 2020 var svo gengið frá samkomulagi milli SFV og Eflingar um nýja launatöflu með 
gildistíma 1. febrúar 2020 og eingreiðslu sem samsvaraði 0,4% af heildarlaunum til starfsmanna 
vegna tímabilsins 1. janúar 2019 – 31. janúar 2020.  
 
Iðgjald vegna sérstaks lífeyrisauka sem greiddur er til starfsmanna innan Eflingar, Hlífar og VSFK 
hækkaði úr 5,85% upp í 5,91% frá og með 1. janúar 2019. Slíkar hækkanir eru ákvarðaðar útfrá 
tryggingastærðfræðilegri athugun iðgjalda hjá LSR, en einhverra hluta vegna virðist þessi hækkun 
hafa dottið á milli hjá Gildi, þ.e. sum aðildarfélög SFV voru rukkuð um hana en önnur ekki. 
Aðildarfélögum SFV var bent á að hafa samband við Gildi til að ganga frá leiðréttingum vegna þessa, 
ef þau hafa verið að greiða lægra iðgjaldið eftir 1. janúar 2019. Það kom ekki inn viðbótarhækkun 
árið 2020 en það er líklegt að aftur muni koma til hækkunar 1. janúar 2021. Rétt er að ítreka að 
umræddur lífeyrisauki byggir á svonefndu ,,sólarlagsákvæði“, þ.e. á bara að greiðast til þeirra 
starfsmanna sem falla undir samkomulagið frá 4. júní 2018. 
 
Ráðinn til starfa nýr formaður kjaranefndar SFV 
Þann 1. febrúar 2020 tók til starfa nýr formaður kjaranefndar SFV, en undanfarin fimm ár eða svo 
hafði framkvæmdastjóri samtakanna gengt því starfi samhliða öðrum verkefnum. Í starfið var 
fenginn Tryggvi Friðjónsson, fyrrum framkvæmdastjóri Sjálfsbjargarheimilisins. Fyrr um veturinn 
hafði Tryggvi látið af störfum sem framkvæmdastjóri Sjálfsbjargarheimilisins eftir 30 ára starf. 
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Samhliða þeim störfum hafði hann einnig starfað í þrígang um tíma sem framkvæmdastjóri 
Sjálfsbjargar, landssambands hreyfihamlaðra. Tryggvi hefur mikla reynslu í kjaramálum, hann hefur 
setið í stjórn BSRB, verið formaður kjaranefndar Félags starfsmanna stjórnarráðsins, auk þess sem 
hann gegndi stöðu formanns launanefndar SFV árin 2009 – 2011. Þá sat hann í stjórn SFV í um 8 ár 
(með hléum), en hann sat sinn síðasta stjórnarfund hjá samtökunum í ársbyrjun. Samtökin eru mjög 
lánsöm að fá hann í þetta vandasama verkefni. 

 

  
Frá undirritun samkomulags, f.h. Tryggvi, Eybjörg og Pétur           Kjaranefnd SFV í febrúar 2020, f.h. Tryggvi, Ágúst, Stella og Berglind.   
 

Fundur kjaranefndar með starfsmönnum í launavinnslu 
Þann 10. febrúar 2020 var haldinn fundur kjaranefndar með starfsmönnum aðildarfélaga SFV sem 
starfa við launavinnslu. Fundurinn var með svipuðum hætti og fundurinn sem haldinn var með 
launavinnslufólki árinu áður, þar sem var m.a. farið yfir gagnaöflunarskjal kjaranefndarinnar.  
 

Kjaraviðræður 
Kjaraviðræður eru hafnar við flest öll stéttarfélög sem SFV semja við. Gengið var frá 
kjarasamningum fyrir Hornbrekku, Dalbæ og Fellsenda við svæðisbundin stéttarfélög þeirra í apríl 
sl. Viðræður eru komnar vel á stað við Sjúkraliðafélag Íslands, Sameyki og Eflingu stéttarfélag. 
Viðræður eru að hefjast við BHM félögin, en samkvæmt viðræðuáætlun hefjast kjaraviðræður við 
Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga ekki fyrr en fyrir liggur gildur kjarasamningur milli 
stéttarfélagsins og íslenska ríkisins.  
 
Frekari breytingar í kjaranefnd SFV 
Í vor lét Ágúst Jónatansson, fulltrúi SÁÁ í kjaranefnd SFV, af störfum hjá samtökunum. Ágúst hefur 
starfað í kjaranefndinni frá upphafi og er mikill missir af slíkum reynslubolta. Þá hefur Berglind 
Hreinsdóttir sagt upp störfum hjá Hrafnistu og mun því fara úr kjaranefndinni á næstu vikum. Bæði 
Ágústi og Berglindi er þakkað kærlega fyrir þeirra framlag til samtakanna.  
 

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 2019-2020 voru: 
 
Áætlun um gæðaþróun innan heilbrigðisþjónustu 
Laura Sch. Thorsteinsson kynnti áætlun landlæknis um gæðaþróun innan heilbrigðisþjónustu í 
samræmi við 11.gr. laga um landlækni og lýðheilsu nr. 41/2007 á fundi fagráðsins á Grund þann 9. 
maí 2019. 
 

,,Í Áætlun um gæðaþróun felast leiðbeiningar um verklag við veitingu heilbrigðisþjónustu. Áætluninni 

er ætlað að vera leiðsögn til þeirra sem veita heilbrigðisþjónustu um hvaða kröfur eru gerðar til þeirra 

https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item36045/%C3%81%C3%A6tlun%20um%20g%C3%A6%C3%B0a%C3%BEr%C3%B3un%20%C3%AD%20heilbrig%C3%B0is%C3%BEj%C3%B3nustu%201212%202018.pdf
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og hvernig þau geta uppfyllt þær kröfur. Þar kemur fram hvernig heilbrigðisstofnanir geta stöðugt fylgst 
með gæðum og öryggi þjónustunnar og brugðist við með umbótastarfi þegar þess gerist þörf. 
Áætlunin byggir á eftirfarandi fjórum lykilþáttum um verklag: Umbótaferli og stjórnskipulag; gæðavísar, 
skráning og úrvinnsla atvika og þjónustukannanir. Þessir þættir mynda gæðauppgjör sem veitendum 
heilbrigðisþjónustu er ætlað að skila árlega til Embættis landlæknis og Sjúkratrygginga Íslands eftir 
atvikum.“ 
Sjá nánar á slóðinni: 
https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item36045/%C3%81%C3%A6tlun%20um%20g%C3%A6%C3%B0a%C3
%BEr%C3%B3un%20%C3%AD%20heilbrig%C3%B0is%C3%BEj%C3%B3nustu%201212%202018.pdf 

 
RAI-mat og gæðavísar 
Á fundi Fagráðsins á Seltjörn 9. október 2019 var farið yfir samanburð á RAI gæðavísum frá 
árunum 2014 vs 2018. 
Kemur þar nokkuð skýrt fram að það hefur orðið þó nokkur framþróun í þessum efnum og að 
gæðin hafa að jafnaði batnað.  Hins vegar vekur það athygli að það hefur verið aukning með 
rúmfasta íbúa sem tengir alveg við það að við erum að fá þyngri hjúkrunasjúklinga sem þurfa 
talsverða  hjúkrun og lifa skemur. Anna Birna mun senda excelskjal hvers heimilis til baka. 
Mjög góð kennslumyndbönd eru inn á heimasíðu hjá  Embætti landlæknis sem vert er að skoða 
og hvetja þá hjúkrunarfræðinga sem  eru að gera RAI-mat  að skoða þau.  
 
Yfirlýsing til heilbrigðisráðherra og landlæknis 
Fagráðið sendi frá sér yfirlýsingu þann 6. febrúar 2020 um mönnun hjúkrunarheimila og þá 
heilbrigðisþjónustu sem heimilunum er ætlað að veita. Samsetning íbúa hjúkrunarheimila hefur 
gjörbreyst á undanförnum árum og eru þeir mun veikari en áður og lifa skemur. Þessir þættir 
kalla á aukna hjúkrun og þar með fleira fagfólk. Rekstrarfé hefur hins vegar ekki aukist til að mæta 
því, heldur er í raun á árinu 2020 verið að skera niður. Krefst Fagráðið að stjórnvöld viðurkenni 
þessa auknu þjónustuþörf og að fjárframlög verði aukin svo hægt sé að mæta auknum og 
sérhæfðari þörfum íbúanna. Þá hefur það aukist að sjúklingar með mikil geðrofseinkenni og langt 
gengna og alvarlega fíknisjúkdóma séu sendir á hjúkrunarheimili frá Landspítala. Fagráðið mælir 
með að fundin verði sérúrræði fyrir þessa sjúklingahópa. Sérþekking á meðferðum þeirra er ekki 
að finna á hjúkrunarheimilum og áhætta að blanda þeim saman við  íbúa sem eru mjög veikburða 
og hrumir.  
 
Svar barst frá Ölmu D. Möller landlækni 13.02.2020: 
 

Með yfirlýsingunni er hvatning til mín að sinna nauðsynlegum úrbótum í þjónustu við aldraða. 
Ég vil benda á að embættið hefur hlutverk varðandi eftirlit með þjónustu sem og ráðgjöf til 

m.a. yfirvalda en er ekki framkvæmdaaðili. 
  
Ég tel að embættið hafi margoft bent á þann vanda sem uppi er varðandi það að efla þurfi 
þjónustu við aldraða  
sem og að bæta mönnun fjölda starfsstétta og vísast til margra úttekta sem embættið hefur 

gert. Embættinu er kunnugt um að þjónusta við aldraða er eitt af áherslumálum 

heilbrigðisráðherra og bindum embættið því vonir við að úr rætist. 
  
Með góðri kveðju, 
Alma D. Möller. 

 

 

Svar barst frá heilbrigðisráðherra 21.02.2020: 
 
 
 
 

https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item36045/%C3%81%C3%A6tlun%20um%20g%C3%A6%C3%B0a%C3%BEr%C3%B3un%20%C3%AD%20heilbrig%C3%B0is%C3%BEj%C3%B3nustu%201212%202018.pdf
https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item36045/%C3%81%C3%A6tlun%20um%20g%C3%A6%C3%B0a%C3%BEr%C3%B3un%20%C3%AD%20heilbrig%C3%B0is%C3%BEj%C3%B3nustu%201212%202018.pdf
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HRN20020034 
 
Fagráð hjúkrunarstjórnenda innan Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu 
Anna Birna Jensdóttir 
 
Heilbrigðisráðuneytið hefur móttekið erindi Fagráðs hjúkrunarstjórnenda innan SFV dags. 6. febrúar sl. 
varðandi hvatningu til aukinna fjárframlaga vegna aukinnar þjónustuþarfar íbúa hjúkrunarheimila annars 
vegar og hins vegar, áskorun til fjölgunar sérrýma fyrir einstaklinga með mikil geðrofseinkenni og þá sem 
kljást við langt genginn fíknisjúkdóm. 
 
Varðandi fyrra erindið um aukin fjárframlög, er í samþykkt málsaðila í nýjum samningi um rekstur 
hjúkrunarheimila, að á samningstímanum verði gerð úttekt á rekstrargrundvelli hjúkrunarheimila. 
Ráðuneytið leggur áherslu á að vandað verði til þeirrar úttektar svo niðurstaðan megi njóti trausts allra 
hlutaðeigandi. 
Varðandi seinna erindið, vinnur heilbrigðisráðuneytið nú að lausn á þjónustuþörf beggja þessara hópa, 
umfram þau sérhæfðu geðhjúkrunarrými sem fjölgað var um á síðasta ári; 10 á hjúkrunarheimilinu Mörk 
og 3 á Öldrunarheimilum Akureyrar. 
 
Fyrir hönd ráðherra, 
Guðlaug Einarsdóttir 

 
 
Vinnuhópur Alzheimersamtakanna: 
Alzheimersamtökin hafa fengið gæðastyrk frá ráðuneytinu til að sníða ráðgjafaþjónustu til að 
koma til móts við fræðslu- og stuðningsþörf hjúkrunarheimila vegna atferlisvanda hjá íbúum með 
heilabilun. María Fjóla Harðardóttir Hrafnistu, Sigríður Sigurðardóttir Mörk , Ingibjörg 
Eyþórsdóttir Sólvangi  og Jórunn Ólafsdóttir Brákarhlíð bjóða sig fram sem fulltrúa fagráðs 
hjúkrunar hjá SFV til að vinna með Alzheimersamtökunum að þessu máli.  
 
COVID-19 
Fagráð hjúkrunar hefur átt nokkra fulltrúa í starfshópi Sóttvarnaryfirvalda um gerð ,,Leiðbeininga 
til starfsmanna hjúkrunarheimila og dagdvala“.  Þær eru: Anna Birna Jensdóttir Sóltúni, Bjarney 
Sigurðardóttir og María Fjóla Harðardóttir Hrafnistu og Jórunn Frímannsdóttir Jensen 
Droplaugarstöðum. Jafnframt hefur fagráðið haft reglulega samráð um ýmis mál sem komið hafa 
upp, hér og hvar á landinu og deilt ráðum sín á milli gegnum tölvupóst. Skýr upplýsingagjöf, 
skipulögð samræmd vinnubrögð þar sem allir eru í sama liðinu hefur styrkt starfið á vettvangi og 
skilað ríkulegum árangri gegn vágestinum COVID-19. 
 

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 eiga fulltrúa í vinnuhópnum: Sóltún, Hrafnista, Brákarhlíð, Grund, 
Dvalarheimili aldraðra Stykkishólmi, Eir, HSU Hornafirði, Sólvangur, MS félagið, Skjól, Hamrar, 
Öldrunarheimili Akureyrar, Höfði, Uppsalir, Hulduhlíð, Ás, Mörk, Fellsendi, Sunnuhlíð, Lundur, 
Kirkjuhvoll, Alzheimersamtökin og Hraunbúðir.  
 
Mannauðshópurinn hittist reglulega framan af starfsári, en var lagður til hliðar vegna COVID 
verkefna eins og aðrir vinnuhópar samtakanna.  
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Meginhlutverk hópsins er 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.  
Helstu fundarefni á starfsárinu 2019 – 2020 voru þessi:  
 
Jafnlaunavottun  
Stofnaður var sérstakur vinnuhópur um jafnlaunavottun þar sem þau aðildarfélög sem þurftu að fá 
vottun, eða vera komin af stað í ferlinu fyrir 1. janúar 2020, hafa getað borið saman bækur sínar. 
Einhver þeirra hafa þegar hafið úttektarferlið og verið í stífum undirbúningi undanfarna mánuði. 
Starfsmennirnir sem eru í þessum málum hafa hist reglulega og deilt reynslusögum og ábendingum. 
Sérstaklega hefur verið rætt um þann lærdóm sem hægt er að draga af ferlinu og hvernig hægt sé 
að deila honum áfram til annarra aðildarfélaga sem munu fara síðar í þetta ferli.  
 
Mönnun   
Umræða um mönnun í störfum hjá aðildafélögunum var áfram rædd á þessu starfsári og haldið 
áfram að rýna mönnun innan einstakra hjúkrunarheimila og deilda. Vel gekk að fá kynningar frá 
einstaka aðildarfélögum og deila gögnum og reynslusögum.  
 
Workplace  
Talsverð umræða var um notkun Workplace á vinnustaðnum og voru mannauðsráðgjafar Hrafnistu 
með sérstaka kynningu á því hvernig innleiðingarferlið gekk þar. Ræddir voru kostir og gallar þessa 
samskiptamiðils, rætt um persónuverndarsjónarmið og farið yfir með hvaða hætti væri hægt að fá 
aðgang án kostnaðar fyrir fyrirtæki sem ekki eru rekin í hagnaðarsjónarmiði.  
 
Önnur hefðbundin starfsmannamál voru rædd, eins og vinnustaðagreiningar og starfsánægja, erfið 
starfsmannamál, áminningarferli, veikindi og viðverustefna og ferli í mannauðsmálum.  

 
Velferðartæknihópur SFV 
Starfsemi Velferðartæknihóps SFV datt því miður niður á yfirstandandi starfsári.  
Ingibjörg Eyþórsdóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar á Sólvangi hefur tekið við stjórn 
Velferðartæknihópsins, en störf hópsins voru lögð til hliðar vegna COVID faraldursins. Er gert ráð 
fyrir því að starfsemi hópsins fari aftur af stað á næstu vikum.  
 

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 innkaup 
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. Einnig 
var farið yfir möguleg sóknarfæri í sameiginlegum innkaupum.   
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Timian – innkaupakerfi   
Mikið var rætt um Timian innkaupakerfið á fundum vinnuhópsins og nokkrir fundir voru haldnir 
með Origo um næstu skref í þróun kerfisins. Farið var í átaksverkefni með samræmdar skráningar 
í kerfinu til að gera samanburð á milli stofnana mögulegan í gegnum Atvinnugreinavef Timian. Þrýst 
var á lausnir til að tengja Timian beint við bókhaldskerfi stofnana.    
 
Lyfjamál  
Stofnaður var sérstakur vinnuhópur undir samvinnuhópnum sem á að skoða sérstaklega möguleika 
á nánara samstarfi í innkaupum á lyfjum. Vinnuhópurinn var nýfarinn af stað þegar COVID 
faraldurinn fór á fullt og vinnan var lögð niður. Vonast er til að vinnuhópurinn fari aftur í gang á 
næstu vikum.  
 

Vinnuhópur fyrir minni hjúkrunarheimili innan SFV 
Í janúar 2020 var ákveðið hjá stjórn SFV að setja á fót sérstakan samstarfsvettvang fyrir minni 
hjúkrunarheimili. Ragnar Sigurðsson, framkvæmdastjóri Uppsala og Hulduhlíðar, var fenginn til að 
stýra hópnum í samstarfi við framkvæmdastjóra SFV. Ætlunin var að óska eftir þátttakendum og 
halda fyrsta fund í mars, en þeim áformum var frestað vegna COVID faraldursins. Gert er ráð fyrir 
að vinnuhópurinn fari í gang á næstu vikum.  

 
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. Samtökin voru með fulltrúa í þremur 
slíkum nefndum eða vinnuhópum á síðasta starfsári. Starfshóp um breytt greiðslufyrirkomulag á 
dvalar – og hjúkrunarheimilum, Starfshóp um breytingar á tveimur lyfjareglugerðum og Stýrinefnd 
um þróun rafrænnar sjúkraskrár á árunum 2018 – 2020. Því miður hefur starfsemi þessa hópa 
dottið uppfyrir og engin starfsemi verið í þeim á þessu starfsári.  
 

Félagsfundir og aðrir fundir á vegum SFV 
Haldnir voru fimm félagsfundir, auk aðalfundar, hjá SFV á starfsárinu og var fundarefnið 
margbreytilegt. Í maí 2019 boðuð SFV til umræðufundar á Eir hjúkrunarheimili um starfsemi SÍ. 
Fundurinn var sameiginlegur fyrir aðildarfélög SFV, og aðra þjónustuveitendur sem semja við SÍ um 
sína starfsemi. Á fundinum voru framsögur m.a. frá framkvæmdastjóra SFV, en einnig Læknafélagi 
Reykjavíkur, Félagi sjúkraþjálfara o.fl. Í ágúst 2019 var haldinn félagsfundur á hjúkrunarheimilinu 
Grund til að ræða samningaviðræður við SÍ um þjónustu hjúkrunarheimila. Samninganefnd SFV og 
Sambands ísl. sveitarfélaga taldi nauðsynlegt að halda slíkan fund til að ræða stöðu viðræðna og 
umboð til samningagerðar, þar sem SÍ hafði samið beint við hjúkrunarheimili um þjónustusamning. 
Þann 12. nóvember 2019 var félagsfundur um stöðu samningaviðræðna við SÍ haldinn á Hótel 
Reykjavík Natura en þá voru viðræður enn í kyrrstöðu. Félagsfundur var aftur haldinn þann 16. 
desember 2019 þegar SÍ höfðu loks lagt fram sitt ,,tilboð“ vegna þjónustu hjúkrunarheimila, með 
þeim fororðum að ef ekki yrði samið fyrir áramót myndi viðbótar fjárheimild upp á 276,4 milljónir 
falla niður vannýtt. Í byrjun mars 2020 var svo haldinn félagsfundur um COVID faraldurinn, sem þá 
var tiltölulega nýkominn til landsins. Sá fundur var haldinn á Grand hótel, en sérstakur gestur 
fundarins var Alma Möller landlæknir.  
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Fundur SFV um COVID – 19 faraldurinn 
 

Félagsfundur á vegum Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu verður haldinn á Grand hótel, 

fundarsalurinn Gallerí, föstudaginn 6. mars nk. kl. 10:00 – 12:00.  

 

Dagskrá:  

 

10:00 – 10:10  

Setning  

Pétur Magnússon, stjórnarformaður SFV 

 

10:10 – 10:20 

Ávarp frá Landlækni 

Alma Möller, landlæknir 

 

10:20 – 10:30  

Sóttvarnir og viðbragðsáætlun Sóltúns hjúkrunarheimilis 

Anna Birna Jensdóttir, framkvæmdastjóri Öldungs hf.  

 

10:30 – 10:40  

Aðgerðir vegna COVID – 19 hjá Eir, Skjóli og Hömrum 

Kristín Högnadóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar hjá Eir, Skjóli og Hömrum 

 

10:40 – 10:50  

Um hjúkrunarheimili og COVID – 19  

Helga Hansdóttir yfirlæknir á Grund og Mörk hjúkrunarheimili 

 

10:50 – 11:15  

Viðbrögð í heimsfaraldri COVID – 19   

Bjarney Sigurðardóttir, verkefnastjóri heilbrigðissviðs Hrafnistu  

 

11:15 – 11:30 

Launagreiðslur til starfsmanna í sóttkví 

Eybjörg Hauksdóttir, framkvæmdastjóri SFV 

 

11:30 – 12:00 

Spurningar og umræður  
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Hér má sjá yfirlit yfir félagsfundi og málþing á vegum SFV starfsárið 2019 – 2020: 
 

• Þann 24. maí 2019, umræðufundur SFV o.fl. um starfsemi SÍ, haldinn á Eir hjúkrunarheimili, 
um 50 manns mættu til fundar.   

• Þann 12. ágúst 2019, félagsfundur SFV um stöðu samningaviðræðna við SÍ og umboð, 
haldinn á Grund hjúkrunarheimili, um 30 manns mættu til fundar.  

• Þann 3. október 2019, málþing SFV um forvarnir og endurhæfingu, haldið á Hilton Reykjavík 
Nordica, um 70 manns mættu á málþingið.  

• Þann 12. nóvember 2019, félagsfundur SFV um stöðu samningaviðræðna við SÍ, haldinn á 
Hótel Reykjavík Natura, um 20 manns mættu til fundarins.  

• Þann 12. nóvember 2019, málþing SFV, Læknafélags Reykjavíkur o.fl. um Annmarka við 
kaup ríkisins á heilbrigðisþjónustu, haldið á Hótel Natura, ríflega 100 manns mættu til 
málþingsins.  

• Þann 16. desember 2019 félagsfundur SFV um samningaviðræður hjúkrunarheimilanna við 
SÍ, haldinn á Grund hjúkrunarheimili, um 30 manns mættu til fundar.   

• Þann 6. mars 2020, félagsfundur SFV um COVID faraldurinn, haldinn á Grand hótel, um 50 
manns mættu til fundarins.  

 
 

 
Mynd frá umræðufundi um starfsemi Sjúkratrygginga Íslands 

 

Fundir stjórnar  
Stjórn SFV hittist að jafnaði einu sinni í mánuði á fundum sem eru um ein og hálf klukkustund í 
senn. Formlegir stjórnarfundir voru alls 11 talsins starfsárið 2019 – 2020. Ýmis mál voru rædd á 
stjórnarfundum, en samningagerð við SÍ, COVID faraldurinn, auknar opinberar kröfur, 
persónuverndarmál, niðurskurður í fjárframlögum til aðildarfélaga og samskipti við stjórnvöld voru 
fyrirferðarmikil á starfsárinu.  
 
Stefnumótunarfundur stjórnar SFV var haldinn í september 2019 á Hótel Vatnsholti, Suðurlandi. 
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 rætt um 
samstarfsverkefni með Læknafélagi Íslands o.fl., farið vel yfir persónuverndarmálin, sem og mál 
eins og sameiginleg innkaup og nánari samvinna í tengslum við þau. Þá var rætt um mikilvægi þess 
að horft sé til starfsemi aðildarfélaga samtakanna í stefnumótun stjórnvalda og mikilvægi þess að 
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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 
aðilum, bæði stjórnvöldum sem og öðrum aðilum, á yfirstandandi starfsári. Slík fundarseta virðist 
bara aukast ár frá ári. 

  

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, skýrslu KPMG um starfsemi Sjúkratrygginga Íslands, tvö 
málþing sem samtökin stóðu að og blaðagreinar sem skrifaðar voru á vegum samtakanna.  
 
Hér má sjá yfirlit yfir helstu fréttir og umfjöllun í fjölmiðlum varðandi SFV á liðnu starfsári (ekki 
tæmandi talning), en ekki þótti rétt að prenta þær allar út í ársskýrslunni: 
 

Yfirlit yfir fjölmiðlaumfjöllun um SFV og hagsmunamál samtakanna 

Tímabilið 1. apríl 2019 – 22. maí 2020 

Fjölmiðill Dags.  Fyrirsögn/heiti 

Miðjan 30. apríl 2019 Svandís situr á 276 milljónum. 

mbl.is  4. júní 2019 Telja hjúkrunarrými ekki fjármögnuð. 

Vísir.is 5. júní 2019 Þegar orð og krónur fara ekki saman (blaðagr.). 

Kjarninn 13. júní 2019 Heilbrigðisstefna fyrir alla. 

Vísir.is 5. september 2019 Orðin ein og sér duga ekki (blaðagr.). 

ruv.is 19. september 2019 Rekstrarfé hjúkrunarheimila skert í frumvarpi. 

Morgunblaðið 3. október 2019 Kemur þá aldrei góðæri hjá hjúkrunarheimilum (blaðagr.). 

Miðjan.is 3. október 2019 Ráðherra, sefur þó rótt? 

Vísir.is 11. nóvember 2019 Alvarlegir annmarkar við kaup ríkisins á heilbrigðisþjónustu (blaðagr.). 

Morgunblaðið 12. nóvember 2019 Samningsleysi hjúkrunarheimilanna (blaðagr.). 

Visir.is 12. nóvember 2019 „Okkur hefði þótt frábært að fá að taka þátt í samtalinu“. 

Viðskiptablaðið 12. nóvember 2019 Sjúkratryggingar fá falleinkunn. 

Morgunblaðið 23. nóvember 2019 Vanda þarf betur til kaupa ríkisins á heilbrigðisþjónustu (blaðagr.). 

Miðjan.is 6. desember 2019 Ríkisstjórn er búin að finna breiðu bökin. 

ruv.is 8. desember 2019 Á annað þúsund bíða eftir hvíldarinnlögn. 

Morgunblaðið 15. desember 2019 Vilja álit Hæstaréttar á Ísafold. 

mbl.is 23. desember 2019 Samningar um þjónustu hjúkrunarheimila undirritaðir. 

Morgunblaðið 7. janúar 2020 Grímulaus vanræksla stjórnvalda á öldruðum (blaðagr.). 

Morgunblaðið 23. janúar 2020 Nauðbeygð að semja við Sjúkratryggingar. 

Stöð 2 - Víglínan 26. janúar 2020 Málefni hjúkrunarheimila (viðtal við EHH o.fl.). 

ruv.is 7. febrúar 2020 Vítahringur hjúkrunarheimilanna. 

ruv.is 7. mars 2020 Hvetja hjúkrunarheimili til að banna gestagang. 

ruv.is 9. mars 2020 Beið í 6 mánuði á þremur stofnunum. 

mbl.is 19. mars 2020 Heimsóknarbann tilkomið af nauðsyn. 

Fréttablaðið 6. apríl 2020 Starfsmenn hjúkrunarheimila nú þegar í hálfgerði sóttkví. 
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Hér má sjá þær blaðagreinar sem skrifaðar voru á vegum SFV og birtust í fjölmiðlum á starfsárinu 2019 – 

2020:  

 

 

 

 

Þegar orð og krónur fara ekki saman 

Eybjörg H. Hauksdóttir og Sigurður Rúnar Sigurjónsson skrifa 5. júní 2019 16:00 

Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu hafa skilað umsögn um fjármálaáætlun ríkisins fyrir árin 2020 – 

2024. Eins og þar kemur fram hafa samtökin miklar áhyggjur af því að svo virðist sem áætlunin geri ekki 

ráð fyrir að rekstrargrundvöllur hjúkrunar- og dagdvalarrýma sem þegar eru í rekstri verði tryggður með 

fullnægjandi hætti. Að mati samtakanna á það einnig við um fyrirhuguð ný hjúkrunar- og dagdvalarrými 

sem ríkisstjórnin hefur boðað að verði tekin í notkun á næstu misserum.  

Boða fjölgun um 717 hjúkrunarrými á sex árum 

Í fjármálaáætluninni kemur fram að stærsta verkefni ríkissjóðs í málaflokknum sé áætlun um átak í fjölgun 

nýrra hjúkrunarrýma með byggingu nýrra hjúkrunarheimila. Er um að ræða fjölgun um 920 rými þótt hluti 

þeirra verði til við skipulagsbreytingar á aðbúnaði rýma sem þegar eru í notkun. Er það markmið boðað að 

fjöldi hjúkrunarrýma fari úr 2716 árið 2018 í 3433 árið 2024. Er því um að ræða 717 ný hjúkrunarrými, eða 

26,4% fjölgun frá því sem var á síðasta ári. Kemur fram í fjármálaáætluninni að í kjölfar uppbyggingar nýju 

hjúkrunarrýmanna verði fjárheimildir auknar til að standa straum af rekstri þeirra. Að mati SFV er langt frá 

því að gert sé ráð fyrir því í áætluninni vegna þess að á sama tíma og boðuð er 26,4% fjölgun rýma er 

einungis ætlunin að auka framlög til rekstrarins og annarra tilfærslna um 7,05%. Á þá einnig alveg eftir að 

taka tillit til þess að á þessum sama tíma er ætlunin að fjölga dagdvalarrýmum um 95, úr 775 í 870, sem 

væntanlega á líka að rúmast innan fjárheimilda málefnasviðsins. 

Markmiðin varla raunhæf 

Rétt er að taka fram að líkt og með fyrri fjármálaáætlanir þá hamlar ógegnsæi í framsetningu upplýsinga og 

talna því að hægt sé að staðhæfa um það hvernig stendur á þessum mismun á rýmafjölgun og aukningu á 

rekstrarfé. Ekki er þó hægt að álykta annað en að markmiðin sem stjórnvöld eru að setja fram í 

fjármálaáætluninni séu ekki fjármögnuð í þessari sömu áætlun. Seinkun hefur orðið á byggingu nýrra 

hjúkrunarrýma auk þess sem tafist hefur að taka ný hjúkrunarrými í notkun, sem leiðir að vissu marki til 

minni þarfar á rekstrarfé. Ef slík frávik skýra svo viðamikinn mun á fjármögnun og markmiðssetningu í 

áætluninni er ljóst að það þarf að endurskoða hlutina og aðlaga markmiðasetningu málefnasviðsins að 

mbl.is 6. apríl 2020 Óþarfi að SÍ greiði minna til hjúkrunarheimila núna. 

mbl.is 7. apríl 2020 Vonast eftir niðurstöðu fyrir páska. 

ruv.is 16. apríl 2020 Einn í einu í heimsókn á hjúkrunarheimili 4. maí.  

Rás 2 - Spegillinn 16. apríl 2020 Aldraðir og COVID-19 (viðtal við PM). 

Visir.is  21. apríl 2020 Þakkir til starfsfólks hjúkrunarheimila (blaðagr.). 

Fréttablaðið 22. apríl 2020 Víðir fékk afmælisgjöf í beinni: „Ég fæ nú bara tár í augun“ 

ruv.is 22. apríl 2020 Áfram mælst gegn því að knúsa aldraða og kyssa. 

Visir.is 22. apríl 2020 Íbúar á hjúkrunarheimilum geta fengið einn gest fyrstu vikuna. 

mbl.is 22. apríl 2020 Færði víði afmælisköku. 

Morgunblaðið 30. apríl 2020 Árangur á heimsmælikvarða (blaðagr.). 

Morgunblaðið 12. maí 2020 Tóku niður hringana og helguðu sig starfinu (blaðagr.). 
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breyttum aðstæðum. Engum er greiði gerður með því að halda á lofti ófjármögnuðum eða óraunhæfum 

markmiðum í fjármálaætlun. Þá er nauðsynlegt að rýna betur hvers vegna það er svo miklum vandkvæðum 

bundið að taka ný hjúkrunarrými í notkun, en fyrir því liggja margar ástæður. 

Engin styrking á rekstrargrundvelli stofnana 

Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar segir að styrkja þurfi rekstrargrundvöll hjúkrunarheimila, dagdvala og 

endurhæfingarstofnana. Ekki er að sjá neinar vísbendingar um slíkt í áætluninni. Þvert á móti virðist 

ætlunin að skerða rekstrarfé þeirra á hverju einasta ári til ársins 2023, til viðbótar við þær skerðingar sem 

þegar hefur verið hrint í framkvæmd. Á sama tíma hefur rekstrarfé verið aukið til annarra 

heilbrigðisstofnana. Þessi aðgerð stjórnvalda hefur mikil og margþætt áhrif á starfsemi hjúkrunarheimila og 

endurhæfingarstofnana og þá viðkvæmu þjónustu sem þau sinna. Það er nefnilega ekki nóg að byggja ný 

hjúkrunarheimili, það verður líka að tryggja forsvaranlegar rekstrarforsendur fyrir heimilin til að þau geti 

sinnt hlutverki sínu. 

 

Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu hafa ítrekað bent á að nauðsynlegt sé að styrkja rekstur hjúkrunar-, 

dvalar-, dagdvalar- og endurhæfingarrýma eins og skrifað er í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar. Samtökin 

hvetja þingmenn til að samþykkja ekki nýja fjármálaáætlun nema að við það verði staðið. 

 

Höfundar eru framkvæmdastjóri og stjórnarmaður í Samtökum fyrirtækja í velferðarþjónustu. 

 

 

  

 

Orðin ein og sér duga ekki 

Björn Bjarki Þorsteinsson skrifar 5. september 2019 07:00 

Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar sem birt var 30. nóvember árið 2017 stendur eftirfarandi setning: 

„Einnig verður hugað að því að styrkja rekstrargrundvöll hjúkrunarheimila en áhersla verður einnig lögð á 

aðra þjónustuþætti, svo sem heimahjúkrun, dagþjálfun og endurhæfingu.“ Ýmislegt hefur gengið eftir sem 

boðað er í stefnuyfirlýsingunni, en ekki sá þáttur sem snertir rekstrargrunn hjúkrunarheimila og dagþjálfun 

og vitnað er til hér að ofan. Nú er kjörtímabilið nær hálfnað og á þeim tveimur árum sem ríkisstjórnin hefur 

setið við völd hefur hún hrint í framkvæmd stöðugum skerðingum á rekstrarframlagi til hjúkrunarheimila 

og hefur að auki boðað að svo verði áfram til og með árinu 2021, en áætlunin gildir til 2024. Samkvæmt 

áætluninni fá aðrar heilbrigðisstofnanir en hjúkrunarheimili aukið framlag og því ber auðvitað að fagna. 

Róðurinn þyngist ár frá ári 

Eins og Ríkisendurskoðun hefur bent á í skýrslum sínum er rekstur hjúkrunarheimila almennt mjög þungur 

og hefur róðurinn þyngst ár frá ári í samræmi við fjárhagsskerðingar ríkisstjórnarinnar. Í því sambandi 

skiptir einnig máli að ekki er lengur í gildi rammasamningur milli hjúkrunarheimilanna og Sjúkratrygginga 

Íslands, en síðasti samningur sem tók gildi 2016 rann sitt skeið í árslok 2018 þegar Sjúkratryggingar breyttu 

aðferðafræði sinni við útgreiðslu fjármagns tengt RAI-mati og einnig vinnubrögðum við úthlutun smæðar-

álags. Ákvörðun Sjúkratrygginga var tekin einhliða og án viðræðna við hjúkrunarheimilin, Samtök 

fyrirtækja í velferðarþjónustu (SFV) eða Samband íslenskra sveitarfélaga. SFV og sveitarfélögin starfrækja 

sameiginlega samninganefnd f.h. öldrunarstofnana við hið opinbera og ríkir mikill og góður samhljómur í 

þeim hópi. 

Galin fjármálaáætlun? 

Í fyrrnefndri fjármálaáætlun kemur fram að stærsta verkefni ríkissjóðs í tengslum við málefnasvið 

hjúkrunar- og endurhæfingarþjónustu sé átak sem felst í fjölgun hjúkrunarrýma bæði með endurgerð eldri 

rýma og byggingu nýrra, m.a. með byggingu hjúkrunarheimila. Er um að ræða rúmlega 900 rými í heild. 
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Stjórnvöld hafa boðað að 717 rými verði byggð til 2024 þegar áætlað er að þau verði orðin 3.433 í heild, 

sem er 26% aukning frá árinu 2018. Á sama tíma gerir ríkisstjórnin ráð fyrir aðeins 6% auknu fjármagni til 

rekstrar málefnasviðsins, enda viðurkennt að í fjármálaáætluninni hefur lítið tillit verið tekið til byggingar 

eða rekstrar nýju hjúkrunarrýmanna. 

Fyrirheitin reynst orðin tóm 

Þau fyrirheit ríkisstjórnarinnar 30. nóvember 2017 um að hugað skyldi að styrkingu rekstrargrundvallar 

hjúkrunarheimila landsins, hafa á þeim 21 mánuði sem stjórnin hefur setið við völd að miklu leyti reynst 

orðin tóm enda áframhaldandi raunskerðingar boðaðar til og með árinu 2021 ár í það minnsta. En lengi skal 

manninn reyna. Því skora ég á Alþingi og ekki síst fjárveitingavaldið að fara alvarlega ofan í saumana á 

fjárhagsgrunni hjúkrunarheimilanna og rýna betur skýrslur Ríkisendurskoðunar um málefnasviðið. 

Trúverðugt samtal milli fulltrúa heilbrigðisráðuneytisins, Sjúkratrygginga Íslands, öldrunarstofnana og 

sveitarfélaga væri gott fyrsta skref. Forsenda árangurs og breiðari sáttar um málaflokkinn er stóraukið 

samráð og skilningur á eðli rekstrar hjúkrunarheimila sem eru ein af mikilvægustu grunnstoðum íslenska 

velferðarkerfisins. Orð á blaði duga ekki ein og sér. 

 

Björn Bjarki Þorsteinsson, framkvæmdastjóri Brákarhlíðar og varaformaður Samtaka fyrirtækja í 

velferðarþjónustu. 

 

 

 

 

 

3. október 2019 | Aðsent efni | 425 orð | 1 mynd 

Kemur þá aldrei góðæri hjá hjúkrunarheimilum? 

Eftir Eybjörgu H. Hauksdóttur 

Um nokkurt skeið hefur rekstur hjúkrunarheimila verið afar erfiður. Fjármagn er af skornum 

skammti á meðan kröfur til þjónustunnar hafa aukist, bæði kröfur hins opinbera en einnig 

samfélagsins í heild. Á sama tíma er það fólk sem kemur inn á hjúkrunarheimili að verða veikara 

og hópur þjónustuþega er einnig orðinn fjölbreyttari eftir að aldurstakmörk inn í hjúkrunarrými 

voru afnumin úr lögum. 

Samkvæmt gildandi fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar er ekki ætlunin að grípa til aðgerða út af 

þessari stöðu. Þvert á móti er í fjárlagafrumvarpinu fyrir árið 2020 gert ráð fyrir að áframhaldandi 

skerðingu á fjárframlögum til hjúkrunarheimila, eins og gert hefur verið á þessu ári og gert var á 

því síðasta. Árið 2018 nam „aðhaldskrafan“ 215,5 milljónum króna, árið 2019 nam hún 201,3 

milljónum og í drögum að næsta fjárlagafrumvarpi er gerð tillaga að 279,6 milljóna króna 

„aðhaldskröfu“ á árinu 2020. Samtals nemur skerðingin 1,3 milljörðum króna frá ársbyrjun 2018 og 

árlegt rekstrarfé hjúkrunarheimila verður um 700 milljónum króna lægra en ef ekki hefði komið til 

umræddra „aðhaldskrafna“. 

Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu hafa margoft upplýst alþingismenn um þessa hættulegu 

stefnu stjórnvalda. Ef til vill er það ein ástæða þess að fjárlaganefnd lagði til í meirihlutaáliti sínu 

um fjármálaáætlunina í vor að „ráðherra skipi þverpólitíska nefnd sem fari yfir rekstur og 

framtíðarfyrirkomulag á byggingum og rekstri hjúkrunarheimila“. Heilbrigðisráðherra hefur hins 

vegar ekki skipað slíka nefnd og nú, tæpu hálfu ári síðar, eru komin fram drög að nýju 

fjárlagafrumvarpi sem kveður á um áframhaldandi niðurskurð á rekstrarfé hjúkrunarheimila. 

Stundum er sagt að á uppgangstímum í hagkerfinu sé mikilvægt að ríkissjóður gæti aðhalds í 

fjárútlátum en gefi frekar í þegar horfir til efnahagslægða. Þegar efnahagshrunið skall á 

https://www.mbl.is/greinasafn/dagur/2019/10/03/
https://www.mbl.is/myndir/gagnasafn/2019/10/03/GM814OG6M.jpg
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samfélaginu árið 2008 voru útgjöld ríkissjóðs skorin niður á sem flestum sviðum. Fjármagn til 

hjúkrunarheimila og annarra heilbrigðisstofnana var skorið markvisst niður. Undanfarin ár hefur 

ríkt ákveðinn stöðugleiki í fjármálum og jafnvel „góðæri“ á flestum sviðum eins og t.d. sést í 

stórauknum útgjöldum ríkissjóðs. Margar heilbrigðisstofnanir hafa fengið aukið rekstrarfé á hverju 

ári undanfarin ár, en hvorki hjúkrunarheimilin né dagdvalirnar. Samt stendur í stjórnarsáttmála 

ríkisstjórnarinnar frá árinu 2017: „Einnig verður hugað að því að styrkja rekstrargrundvöll 

hjúkrunarheimila.“ 

Fagaðilar sem starfa á hjúkrunarheimilum og dagdvölum landsins eru farnir að óttast næstu 

efnahagslægð því hvar er hægt að draga saman ef aldrei er gefið í? Hvar skal bera næst niður við 

niðurskurð í rekstri, í samræmi við aðgerðir stjórnvalda eins og þær birtast í drögum 

fjárlagafrumvarpsins. Eftir því sem líður á hagsveifluna og „aðhaldskröfunni“ er oftar beitt verður 

sú spurning áleitnari hvort aldrei komi að góðæri hjá hjúkrunarheimilum. 

Höfundur er framkvæmdastjóri Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu. 

 

 

  

 

Alvarlegir annmarkar við kaup ríkisins á 

heilbrigðisþjónustu 

Elín Sigurgeirsdóttir, Eybjörg Hauksdóttir, Haraldur Sæmundsson, Jón Gauti Jónsson og Þórarinn 
Guðnason skrifa 11. nóvember 2019 13:42 

Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu, Læknafélag Reykjavíkur, Félag sjúkraþjálfara, Samtök 

heilbrigðisfyrirtækja og Tannlæknafélag Íslands óskuðu á dögunum eftir úttekt KPMG á starfsumhverfi 

þjónustuveitenda í heilbrigðisþjónustu. Þetta eru allt aðilar sem semja við Sjúkratryggingar Íslands (SÍ) um 

sína þjónustu. Það er athyglisvert í sjálfu sér að stærstu viðsemjendur SÍ taki höndum saman um slíkt 

verkefni. Ástæðan er sú að allir þessir aðilar telja vera alvarlega annmarka á núverandi kerfi í kringum kaup 

ríkisins á heilbrigðisþjónustu. Skýrsla Ríkisendurskoðunar frá 2018 vakti athygli á mörgum þessara atriða. Í 

þá skýrslu vantað þó ýmis atriði og ekki síst að greina frá þeim alvarlegu afleiðingum sem þessir annmarkar 

geta haft fyrir þjónustuveitendur, en ekki síður fyrir þá skjólstæðinga sem reiða sig á þessa þjónustu. 

Eins og fram kemur í nýrri úttekt KPMG eru verulegar brotalamir á núverandi kerfi: Vinnubrögð og 

fyrirkomulag við innkaup eru óskýr. Starfsumhverfi rekstraraðila sem semja við SÍ er ótryggt. Hlutverk 

aðila í stjórnkerfinu og ábyrgð eru óskýr. Takmörkuð fagþekking er hjá SÍ til að annast greiningar, gerð og 

eftirlit samninga. Aðstöðumunur milli aðila er oft mikill, þannig að það hallar á þjónustuveitendur. Skortur 

er á greiningum og kostnaðarmati. Þá er sérstaklega tekið fram í skýrslunni að ekki sé hægt að rekja þessar 

brotalamir beint til lagarammans sem gildir um kaup á heilbrigðisþjónustu eða opinber innkaup. Rétt er að 

benda t.d. á það að enn eru lög um Sjúkratryggingar í fullu gildi og hægt að semja á grundvelli þeirra að 

áliti virtra lögmanna. 

Erfitt er fyrir utanaðkomandi aðila að gera sér grein fyrir afleiðingum þessara annmarka fyrir 

þjónustuveitanda og þjónustuþega, en þær geta verið mjög alvarlegar. Framþróun, fjárfestingar og 

uppbygging í þjónustu næst ekki. Óvissa í starfsumhverfi dregur úr nýliðun og úthaldi reyndara starfsfólks. 

Heilbrigðisstarfsfólk fer í önnur störf og fagþekking tapast úr heilbrigðiskerfinu. Greiðslur fyrir þjónustuna 

rýrnar með tilviljanakenndum og jafnvel ómeðvituðum hætti, sem bitnar á þjónustunni sjálfri. Eftirlit með 

þjónustustigi er ekki framfylgt og áherslur á gæði þjónustu víkja fyrir kostnaðarsjónarmiðum. Miklar og 

skyndilegar breytingar verða á þjónustunni sem bitna að endingu á þjónustuþegum, sem eru oftar en ekki í 
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viðkvæmasta hóp samfélagsins og geta í versta falli þurft að taka einir á sig kostnaðarhækkanir sem ekki 

hefur tekist að semja um. 

Eins og staðan er í dag eru Sjúkratryggingar Íslands að semja um kaup á ca. 15 - 20% allrar 

heilbrigðisþjónustu í landinu. Samkvæmt núgildandi heilbrigðisstefnu eiga Sjúkratryggingar Íslands árið 

2030 að annast alla samningagerð um kaup á heilbrigðisþjónustu fyrir hönd ríkisins, hvort sem um er að 

ræða þjónustu opinberra eða einkaaðila. Stofnunin veldur ekki núverandi hlutverki sínu og er engan veginn 

í stakk búin til að taka við innkaupum á allri heilbrigðisþjónustu nema að eitthvað mikið breytist. 

Undirrituð lýsa yfir vantrausti á núverandi kerfi við kaup heilbrigðisþjónustu og krefjast þess að stjórnvöld 

grípi inní áður en varanlegar skemmdir verða á mikilvægum lykilþáttum heilbrigðisþjónustu landsmanna. 

Elín Sigurgeirsdóttir, f.v. formaður Tannlæknafélags Íslands 

Eybjörg Hauksdóttir, framkvæmdastjóri Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu 

Haraldur Sæmundsson, formaður samninganefndar sjálfstætt starfandi sjúkraþjálfara 

Jón Gauti Jónsson, formaður Samtaka heilbrigðisfyrirtækja 

Þórarinn Guðnason, formaður Læknafélags Reykjavíkur 

 

 

23. nóvember 2019 | Aðsent efni | 515 orð | 2 myndir 

Vanda þarf betur til kaupa 

ríkisins á heilbrigðisþjónustu 

Eftir Eybjörgu Hauksdóttur og Pétur Magnússon 

Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu, Læknafélag Reykjavíkur, Félag sjúkraþjálfara, Samtök 

heilbrigðisfyrirtækja og Tannlæknafélag Íslands eiga það sameiginlegt að semja við 

Sjúkratryggingar Íslands (SÍ) um þjónustu. Í sumar óskuðu þessir aðilar sameiginlega eftir því við 

endurskoðunarfyrirtækið KPMG að það framkvæmdi formlega úttekt á starfsumhverfi þessara 

þjónustuveitenda í íslenska heilbrigðiskerfinu. Ástæðan er þeir miklu annmarkar sem þessir aðilar 

upplifa í því kerfi sem ríkið viðhefur við þjónustukaup sín og hefur úttekt KPMG staðfest þá 

annmarka að mati undirritaðra. 

Verulegir fjármunir í húfi 

Til að varpa enn frekara ljósi á umfang þjónustukaupa ríkisins á heilbrigðis- og velferðarþjónustu 

nema kaupin, bara af þeim aðilum sem heyra undir Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu (SFV), 

um 15% af því heildarfjármagni sem ríkið ver til heilbrigðismála á ári. Innan SFV eru m.a. langflest 

hjúkrunarheimili landsins, SÁÁ, Krabbameinsfélagið og fleiri og mynda þessi aðildarfélög 

samanlagt fjölmennasta vinnustað sjúkraliða á öllu landinu og annan fjölmennasta vinnustað 

hjúkrunarfræðinga á eftir Landspítalanum. 

Skortir stefnumótun, undir-búning og þarfagreiningar 

Í úttekt KPMG kemur m.a. fram að ríkið þurfi að huga mun betur að undirbúningi innkaupa sinna 

hjá þeim aðilum sem úttekt KPMG fjallar um, m.a. með ítarlegri þarfagreiningu. Þá eru vinnubrögð 

og fyrirkomulag innkaupanna óskýrt, starfsumhverfi þjónustuveitendanna ótryggt og hlutverk og 

ábyrgð þeirra sem annast innkaupin af hálfu ríkisins óskýrt. Enda segir í úttektinni að ekki sé hægt 

að lesa úr núverandi stöðu hvert Sjúkratryggingar stefni með fyrirkomulagi innkaupanna. Þá 

kemur einnig fram að vegna skorts á mannafla sé takmörkuð fagþekking hjá SÍ til að annast 
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greiningar ásamt gerð samninga og eftirliti með þeim. Á þessi atriði hefur Ríkisendurskoðun áður 

bent en lítið virðist hafa færst til betri vegar. 

Verulegur aðstöðumunur kaupanda og seljenda 

Að mati KPMG er nauðsynlegt að kallað verði eftir forgangsröðun heilbrigðisráðherra þar sem það 

á við, ásamt ákvörðun um það hvaða þjónusta skuli eingöngu veitt á sjúkrahúsum og hvaða 

þjónustu aðrir skuli veita. Þá mælir KPMG einnig með því að metið verði hvaða samninga- eða 

innkaupaleið henti fyrir hvern og einn aðila og að markaðurinn verði jafnframt upplýstur um það 

hvernig SÍ hyggist standa að innkaupum á mismunandi þjónustu. Jafnframt bendir KPMG á að 

setja þurfi raunhæfa tímaramma fyrir samningaviðræður. Einnig að formlegur farvegur þurfi að 

vera til staðar fyrir ágreiningsmál milli kaupanda og seljenda þjónustunnar líkt og tíðkast í 

ágreiningi á almennum vinnumarkaði, t.d. með aðkomu sáttasemjara. Enda má ekki gleyma því að 

hér er um „einkeypismarkað“ að ræða, þar sem er einn kaupandi og margir seljendur, nokkurs 

konar einokunarmarkaður og aðstöðumunur kaupanda og seljenda er verulegur. Fjölmargar aðrar 

ábendingar koma fram í skýrslu KPMG sem hægt er að hlaða niður og kynna sér af vef SFV, 

samtok.is. 

Ráðist verði í nauðsynlegar umbætur 

Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu hvetja stjórnvöld og stofnanir til að skoða vel ofangreindar 

ábendingar og beita sér fyrir því að koma á samningaviðræðum sem byggja á gagnkvæmu trausti 

og virðingu þannig að ferlið við kaup á heilbrigðisþjónustu verði með eins markvissum og 

gegnsæjum hætti og mögulegt er. Með því móti næst markmiðið um að fjármagn nýtist sem best 

við að hámarka gæði og verð þjónustunnar fyrir þá einstaklinga sem nýta sér hana, sem er jú 

megintilgangurinn. 

Höfundar eru framkvæmdastjóri og formaður SFV. 

 

 

 

 

Þakkir til starfsfólks hjúkrunarheimila 

Eybjörg H. Hauksdóttir og Pétur Magnússon skrifa 21. apríl 2020 17:36 

Þann 6. mars sl. var staðfest að smit vegna Kórónuveirunnar (COVID – 19) væri farið að berast á milli 

einstaklinga í þjóðfélaginu. Við það tilefni var lýst neyðarstigi almannavarna og sama dag ákváðu Samtök 

fyrirtækja í velferðarþjónustu að beina því til hjúkrunarheimila landsins að loka heimilunum fyrir 

heimsóknum og umferð annarra en starfsfólks. Þau tilmæli voru ekki gefin út af léttúð, heldur að vel 

ígrunduðu máli og í samráði við starfsfólk hjá Embætti landlæknis og fjölda fagaðila sem starfa innan 

hjúkrunarheimilanna og í þjónustu við einstaklinga með heilabilun. Það var samdóma álit þessara fagaðila 

að þörf væri á slíkri aðgerð og að grípa yrði til hennar sem fyrst. Aðgerðin var gerð með velferð íbúa 

heimilanna að leiðarljósi en þeir eru flestir aldraðir og/eða með ýmsa undirliggjandi sjúkdóma og eru því í 

sérstökum áhættuhópi tengt því að veikjast alvarlega af völdum veirunnar. Ljóst var frá upphafi að leita yrði 

allra leiða til að lágmarka eins og kostur var líkur á að íbúar heimilanna smituðust. 
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Nú eru um 2.800 hjúkrunarrými hér á landi. Ljóst var að bann við heimsóknum myndi hafa mikil áhrif á 

daglegt líf þúsunda landsmanna og yrði án efa mjög erfitt fyrir alla; íbúana sjálfa, ættingja og aðstandendur 

þeirra, sem og starfsfólk heimilanna. Það getur vitanlega reynst íbúum erfitt að fá ekki heimsóknir ættingja 

sinna og á sama hátt getur það reynst ættingjum erfitt að fá ekki að fara í heimsókn. Þann tíma sem bannið 

hefur varað hefur það ekki síður reynst starfsfólki hjúkrunarheimilanna erfitt, sem lagt hefur sig fram við að 

skipuleggja daglegt starf við breyttar aðstæður og unnið af alúð við umönnun íbúa með þeim hætti að þeir 

finni sem minnst fyrir breytingunum. 

Aðstandendur og íbúar hafa sýnt ákvörðun hjúkrunarheimilanna skilning og unnið vel með stjórnendum og 

starfsmönnum heimilanna. Starfsfólkið hefur unnið þrekvirki undanfarnar vikur, ekki bara við aðlögun að 

breytingunum á vinnustöðunum heldur einnig með því að vanda sig sérstaklega í umgengni við aðra, innan 

sem utan vinnutíma. Margir starfsmenn hafa sjálfir búið í ákveðinni sóttkví í margar vikur og haldið sig 

með sinni fjölskyldu (og jafnvel án hennar ef aðstæður hafa verið þannig) innan veggja heimilisins, á milli 

þess sem þeir mæta til vinnu. Stjórnendur hafa unnið sleitulaust að breytingum á starfsmannahaldi, 

sóttvörnum og viðbragðsáætlunum. Þetta samstarf allra aðila hefur orðið til þess að núna þegar faraldurinn 

er á niðurleið hefur einungis komið upp smit á einu hjúkrunarheimili á landinu og af heildarfjölda 

starfsmanna hjúkrunarheimila hafa einungis örfáir smitast. Þetta verður að telja góðan árangur sem vert er 

að þakka. Fjölmiðlar hafa á síðustu vikum flutt fréttir af harmleikjum á hjúkrunarheimilum erlendis, þar á 

meðal Bretlandi, Frakklandi, Ítalíu, Kanada og Bandaríkjunum þar sem málin hafa ekki verið tekin jafn 

föstum tökum og hér á landi. 

Starfsfólk Almannavarna og Embættis landlæknis ásamt heilbrigðisstarfsfólki og fjölda annarra aðila í 

samfélaginu eiga bestu þakkir skildar fyrir þann góða árangur sem náðst hefur í baráttunni gegn faraldrinum 

hér á landi. Okkur langar þó að nota þennan vettvang til að þakka sérstaklega þeim þúsundum starfsmanna 

sem vinna á hjúkrunarheimilum hér á landi fyrir að leggja sín mikilvægu lóð á vogarskálarnar í baráttunni. 

Ykkar framlag er ómetanlegt í þágu velferðar aldraðra hér á landi. 

Nú er tillögugerð að ákveðnum tilslökunum á heimsóknarbanni á hjúkrunarheimilum á lokastigum. 

Tilslakanirnar verða framkvæmdar í nokkrum hægum skrefum í einu og tekur fyrsta skrefið gildi 

mánudaginn 4. maí. Fram að þeim tíma verða engar breytingar á núverandi heimsóknarbanni. Tilslakanirnar 

verða kynntar síðasta vetrardag, miðvikudaginn 22. apríl. Það verður mikill léttir fyrir alla aðila þegar 

tilslakanirnar hefjast enda mun heimsóknarbannið hafa staðið í tæpa 60 daga þann 4. maí. Hættan er hins 

vegar langt frá því liðin hjá. Á næstu vikum og mánuðum þurfum við öll að sýna þolinmæði og halda þetta 

út því einungis með breiðri samstöðu mun okkur takast að sigla í gegnum þennan öldudal og sigrast að 

lokum á skaðvaldinum. 

Höfundar eru Pétur Magnússon, formaður Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu, og Eybjörg H. 

Hauksdóttir, framkvæmdastjóri Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu. 

  

 

30. apríl 2020 | Aðsent efni | 490 orð | 2 myndir 

Árangur á heimsmælikvarða 
Eftir Björn Bjarka Þorsteinsson og Pétur Magnússon 

Tæplega helmingur þeirra sem látist hafa af völdum kórónuveirunnar í Evrópu voru íbúar 

hjúkrunarheimila eða langlegudeilda fyrir aldraða að því er fram kom í máli fulltrúa 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar á blaðamannafundi nýlega. Þetta eru dapurlegar fréttir, ekki 

síst í huga þeirra sem tengjast starfsemi hjúkrunarheimila, hvort sem er íbúa, starfsfólks eða 

aðstandenda. Til allra heilla á þessi veruleiki ekki við um Ísland þar sem hér hefur tekist einstaklega 

vel að vernda líf og heilsu aldraðra með þeim úrræðum sem flestum eru kunn. 
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Þótt vel hafi tekist til hér á landi er þó enn of snemmt að fagna sigri í baráttu landsmanna gegn 

veirunni skæðu. Staðan nú er engu að síður sú, miðað við tölur um fjölda smita í samfélaginu, þar 

á meðal á hjúkrunarheimilum, að full ástæða er til að gleðjast yfir árangrinum hér á landi. Hann má 

þakka markvissum aðgerðum og ráðleggingum yfirvalda, ekki síst „þríeykisins“ magnaða og þess 

hæfa samstarfsfólks sem haldið hefur vel á málum í góðri samvinnu við stjórnvöld. Stjórnendur 

hjúkrunarheimila hafa átt gott samstarf við alla hlutaðeigandi aðila, ekki síst frá þeim tíma er 

stefndi í lokun heimilanna sem kom til framkvæmda 6. mars. 

Vissulega hafa sorgleg tíðindi borist frá Vestfjörðum þar sem tveir íbúar hjúkrunarheimilis hafa 

látist af völdum veirunnar. En staðreyndin er þó sú að tekist hefur að verja heilsu og velferð allra 

hinna, um 2.800 íbúa hjúkrunarheimila landsins, sem til þessa hafa sloppið við smit. Það má eins 

og áður segir þakka markvissum aðgerðum ofangreindra aðila, en ekki síður einstökum 

viðbrögðum og vinnubrögðum starfsfólks hjúkrunarheimilanna. Árangurinn er einstakur á 

heimsmælikvarða. Að því sögðu er engu að síður mikilvægt að við, sem tengjumst 

hjúkrunarheimilunum, höldum áfram vöku okkar með áframhaldandi góðu samstarfi starfsfólks 

heimilanna, íbúa þeirra og aðstandenda. Allir þurfa að leggjast á eitt til að varðveita árangurinn 

svo komast megi hjá sýkingum sem haft gætu ófyrirséðar afleiðingar eins og dæmin sanna. 

Forsenda þess að viðhalda megi árangrinum er ekki síst komin undir framúrskarandi 

vinnubrögðum starfsfólks hjúkrunarheimilanna sem stendur í framlínu við umönnun aldraðra allan 

sólarhringinn 365 daga ársins. Velferð heimilisfólks er mjög háð því að hver og einn starfsmaður sé 

starfi sínu vaxinn og sýni viðeigandi ábyrgð í leik og starfi þannig að ekki skapist hætta á að smit 

berist inn á hjúkrunarheimilið sem hann starfar hjá. 

Enda þótt ekkert hafi verið staðfest teljum við eðlilegt að stjórnvöld geri ráð fyrir þessum 

mikilvæga hópi, sem starfsfólk hjúkrunarheimilanna er, í þeim áformum ríkisstjórnarinnar að 

umbuna framlínustarfsfólki í heilbrigðisgeiranum sérstaklega. Viðhorf og viðmót starfsfólks 

hjúkrunarheimila hefur verið algerlega magnað undanfarnar vikur og starfsmenn sýnt mikla 

fórnfýsi og einstakan samstarfsvilja í þeim áskorunum sem blasað hafa við og í raun leitt til 

algerlega nýs skipulags á hverju einasta hjúkrunarheimili landsins. Eins og margir aðrir í 

samfélaginu, sem sýnt hafa góðan árangur í starfi, á starfsfólk hjúkrunarheimila svo sannarlega 

skilið þakklæti og umbun stjórnvalda fyrir framlag sitt í baráttunni við skaðvaldinn skæða sem við 

ætlum öll að sigrast á. 

Höfundar eru varaformaður og formaður Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu. 

 

 
12. maí 2020 | Aðsent efni | 778 orð | 1 mynd 

Tóku niður hringana og helguðu sig starfinu 

Eftir Önnu Birnu Jensdóttur 

Vágesturinn kórónuveiran flæddi inn í landið í mars og gjörbreytti lífi starfsfólks og íbúa á 

hjúkrunarheimilum. Þangað vildu menn ekki fá vágestinn, þar sem háaldraðir íbúarnir búa við 

fjölþættan heilsufarsvanda og færnisskerðingu. Kraftur þeirra til að berjast gegn Covid er 

viðkvæmari en ella og aðbúnaður hjúkrunarheimila mismunandi til að viðhafa sóttvarnir sem 

skyldi, sérstaklega þar sem þarf að deila saman herbergi og salernisaðstöðu. 
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Starfsfólk tók niður giftingarhringinn í bókstaflegri merkingu, og líf þess snerist um að verja íbúana 

á hjúkrunarheimilunum. Fjölskyldur starfsfólks tóku við heimilishaldi, sáu um útréttingar og sumir 

makar breyttu eigin vinnutilhögun til að sjá til þess að sá sem vann á hjúkrunarheimilinu gæti 

umgengist sem fæsta utan vinnu. Starfsfólk hitti jafnvel ekki börn sín eða barnabörn, það fór í 

sjálfskipaða sóttkví milli þess sem það stóð vaktina. Fjöldi starfsfólks var skipaður í sóttkví heima 

hjá sér strax í upphafi, flest vegna þess að það var að koma úr vetrarfríum erlendis. Þá vantaði 

starfsfólk á hjúkrunarheimilin, starfsemin var mun viðkvæmari en ella og ekki varð það betra þegar 

heimsóknabann hafði verið sett á 6. mars. Mörgum íbúum varð um og ó, enda samvera með 

fjölskyldu það dýrmætasta í lífinu. Reyndi þá enn frekar á starfsfólk að hlúa sem best að þeim og 

umvefja ásamt því að hjúkra, líkna, þjálfa og hjálpa til við umönnun tengda athöfnum daglegs lífs 

allan sólarhringinn. 

Bjargvættir komu, bakvarðasveitir mynduðust úr hópi fyrrverandi starfsmanna og nemenda sem 

höfðu ráðið sig til sumarstarfa. Stjórnendur og starfsfólk hjúkrunarheimila breyttu verkferlum, 

endurskipulögðu vaktaáætlanir og skipulögðu sóttvarnarhólf eftir aðstæðum á hverjum stað. 

Heilbrigðisstarfsfólk yfirfór sýkingavarnaráætlanir og undirbjó uppsetningu á Covid-stofu/deild 

þar sem því varð viðkomið. Stöðug kennsla fór fram, gerð voru myndbönd og haldnir fjarfundir 

innan heimilanna. Víða var hægt að sjónvarpa eða útvarpa efni og nota samskiptaforrit til að deila 

þekkingu og æft var að klæða sig í og úr sérhæfðum hlífðarbúnaði. Starfsfólk í eldhúsum 

endurskipulagði verkferla og ræstingarfólk sótthreinsaði og sprittaði sem aldrei fyrr. 

Engir ættingjar fengu að koma í heimsókn nema í undantekningartilvikum. Reyndi það mikið á 

ættingja og jukust samskipti hjúkrunarfræðinga í síma til að gefa upplýsingar um heilsufar og 

líðan. Samskipti milli íbúa og ættingja fóru gegnum spjaldtölvur og síma þar sem það var hægt og 

hjálpaði það töluvert. 

Þá fóru að greinast smit hjá starfsfólki eða ættingjum þeirra. Flest af þeim höfðu verið í hópi þeirra 

sem sett voru í sóttkví í upphafi, og það endaði síðan með smiti hjá sumum. Í hvert skipti sem 

grunur var um smit hjá starfsmanni var beðið með öndina í hálsinum og vonað að það reyndist 

neikvætt. Ef það var jákvætt fór smitrakning í gang og sum hjúkrunarheimili þurftu að setja upp 

sóttkví hjá fjölda íbúa. Fleiri starfsmenn voru þá sendir heim í sóttkví. Aðrir starfsmenn settir inn í 

staðinn, sóttvarnahólfið einangrað í 14 daga með tilheyrandi sóttvarnabúnaði og forvörnum. 

Fylgst var grannt með því hvort smit var í uppsiglingu hjá íbúum sem voru í sóttkví og sýni tekin. 

Sem betur fer greindust ekki smit hjá íbúum enn sem komið er nema á einu heimili í Bolungarvík. 

Þar hefur starfsfólk staðið sig mjög vel í að takmarka alvarlegar afleiðingar sýkingarinnar. 

Á þessum tíma hafa dunið yfir Íslendinga fréttir af mannfalli hjá íbúum hjúkrunarheimila erlendis, 

allt að 30-50% ef smit hefur náð að festa rætur. Þakka má samstilltu átaki starfsfólks 

hjúkrunarheimila á Íslandi og samvinnu þess við íbúa og ættingja þeirra hvernig til hefur tekist hér 

á landi enn sem komið er. Íbúar hafa sýnt æðruleysi og þakklæti og stappað stálið í ættingja sína 

með því að bera sig vel. Stuðningur sóttvarnayfirvalda við tillögu Samtaka fyrirtækja í 

velferðarþjónustu við að koma á fót starfshópi til að gera Leiðbeiningar til dagdvala og 

hjúkrunarheimila vegna Covid hefur reynst ómetanlegur. Íris Marelsdóttir, verkefnisstjóri hjá 

Embætti landlæknis, hefur haldið vel utan um þetta krefjandi verkefni og haldnir hafa verið 

fjarfundir vikulega þar sem starfsfólk hjúkrunarheimila og dagdvala hefur haft aðgang. Fagráð 

hjúkrunar innan Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu hefur reglulega haft samráð um mál sem 

komið hafa upp hér og hvar á landinu og deilt ráðum sín á milli. Þannig hefur skýr upplýsingagjöf, 

skipulögð samræmd vinnubrögð þar sem allir eru í sama liðinu styrkt starfið á vettvangi og skilað 

ríkulegum árangri. 

Starfsfólk hjúkrunarheimila hefur staðið sig afburðavel á þessum erfiðu og krefjandi tímum, helgað 

sig framlínustörfum í heilbrigðisþjónusta svo eftir er tekið víða um heim. Það og fjölskyldur þess 

eiga mikið þakklæti skilið fyrir þá virðingu sem það hefur sýnt með þátttöku sinni í að starfsfólk 
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heilbrigðisþjónustunnar hafi getað helgað sig íbúum þegar mest á reyndi. Nú birtir til og 

hringarnir verða settir upp á ný. Mikilvægt er að við öll höldum þolinmóð áfram vöku okkar. 

Höfundur er formaður Fagráðs hjúkrunar innan Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu og 

framkvæmdastjóri Sóltúns.  

 

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. 
 
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. 
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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. Kosning fundarstjóra og fundarritara. 
2. Skýrsla stjórnar. 
3. Reikningar samtakanna lagðir fram til samþykktar. 
4. Lagabreytingar 
5. Kosning formanns 
6. Kosning annarra stjórnarmanna  
7. Kosning tveggja skoðunarmanna 
8. Ákvörðun árgjalda 
9. 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 2019   
 

 

   
 

 

    

  

Rekstrarreikningur Skýr. 2019 2018

Tekjur

Árgjöld aðildarfélaga 26.266.473      21.114.952     

Fjárframlag frá ríkissjóð 5.000.000        -                        

Tekjur alls 31.266.473     21.114.952

Gjöld  

Laun og launatengd gjöld SFV 19.365.835      20.085.928     

Sérfr.kostnaður 2.826.379 44.392             

Ráðstefnur 2.103.254 1.253.949       

Kostnaður vegna kjaranefndar (utan launakostn.) 624.960 479.460           

Heimasíða og sími 344.950 98.850             

Leiga 641.386 624.000           

Bankakostnaður 22.465 19.270             

Annar kostnaður 1.545.892 354.070           

Gjöld alls 27.475.120     22.959.919     

Fjármagnstekjur/(gjöld)

Vaxtagjöld

Vaxtatekjur 297.319 265.488           

Fjármagnstekjur/(gjöld) alls 297.319           265.488          

Tekjuafgangur (halli) ársins 4.088.672       1.579.479 -      

Efnahagsreikningur 31.12.2019 2019 2018

Eignir

Bankainnistæður 19.559.576      14.500.432     

Endurkröfur vegna KPMG verkefnis og málþings 2 2.106.259        

Ógreidd árgjöld SFV 885.238           

Ógreidd gjöld v/persónuv.verkefnis 383.053           

Eignir alls 21.665.835     15.768.723     

Skuldir og eigið fé

Viðskiptaskuldir 5.226.998        5.282.852       

Inneign aðildarfélaga vegna persónuv.verkefnis 1 10.813.419      8.949.126       

Eigið fé 1.1. 1.536.746        3.116.225       

Hagnaður (tap) ársins 4.088.672        1.579.479 -      

Skuldir og eigið fé alls 21.665.835     15.768.723     
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Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu

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. 8.949.126,-. Þá voru greiddar kr. 

15.892.277 til SFV á árinu 2019, vegna aðildar að deildinni tímabilið 1. júlí 2018 - 30. júní 

2019. Á árinu 2019 var greiddur kostnaður að fjárhæð kr. 14.027.984 vegna deildarinnar. 

Mismunurinn af inneign og tekjum annars vegar og kostnaði vegna rekstur deildarinnar hins 

vegar, alls kr. 10.813.419, eru bókuð sem skuldbinding í ársreikningi 2019, sem Inneign 

aðildarfélaga vegna persónuv.verkefnis. 

2. Endurkröfur vegna KPMG verkefnis og málþings

SFV fór í samstarf við Læknafélag Reykjavíkur, Samtök heilbrigðisfyrirtækja, Félag sjúkra - 

þjálfara og Tannlæknafélag Íslands um úttekt frá KPMG á starfsemi Sjúkratrygginga Íslands.

Úttektin var einnig kynnt á sameiginlegu málþingi aðila. SFV lagði út fyrir kostnaðinum við 

verkefnið en uppgjör og endurgreiðslur frá samstarfsaðilum bárust ekki fyrr en á árinu 2020. 



56 
 

  

Framlag til rekstrar af handbæru fé;

Hagnaður ársins 4.088.672      

Hreint veltufé frá rekstri 4.088.672      

Breyting innan veltufjárliða;

Viðskiptakröfur 837.968 -         

Viðskiptaskuldir 1.808.440      

970.471          

Handbært fé (til) frá rekstri 5.059.143      

Handbært fé í ársbyrjun 14.500.432    

Handbært fé í árslok 19.559.574    

Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu 

Sjóðstreymi fyrir árið 2019
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