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Inngangur að ársskýrslu 
 
Hér hafið þið ársskýrslu Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu fyrir starfsárið 2020 – 21.  Ekki ofsögum 
sagt að þetta tímabil hafi verið sérstakt, sumir segja fordæmalaust.  Eðli máls samkvæmt hefur barátta 
okkar allra við Covid 19 borið lang hæst og tekið mesta orku og tíma samtakanna og aðildarfélaga 
okkar.  Við upphaf faraldursins var pínulítið eins og að hjúkrunarheimilin hafi gleymst í þeim 
sóttvarnaraðgerðum sem þá var gripið til.  Án þess að fara of langt út í þá sálma, má segja að samtökin, 
með Eybjörgu framkvæmdastjóra í broddi fylkingar ásamt öðru góðu fólki, hafi komið okkur á kortið, 
viðbragðskortið, hjá hinu opinbera.  Landlækni, sóttvarnarlækni og hverjum þeim öðrum sem komu og 
koma að þessum mikilvægu sóttvarnarmálum. 
 
Miklar breytingar eru framundan hjá SFV.  Hæst ber að Eybjörg hefur ákveðið að skipta um 
starfsvettvang og í hennar stað hefur verið ráðinn Sigurjón Norberg Kjærnested sem áður starfaði hjá 
Samorku.  Fyrir hönd samtakanna þakka ég Eybjörgu kærlega fyrir framúrskarandi góð störf í þágu SFV.  
Hún var fyrsti starfsmaður samtakanna og hefur undanfarin sex ár mótað starfsemina og komið í þann 
góða farveg sem hún er í dag.  Vakin og sofin yfir öllum þeim fjölmörgu verkefnum sem sinna þarf dags 
daglega og hefur verið verðugur fulltrúi okkar þar sem samtökin hafa komið að málum.  Eybjörg hættir 
1. júní á sama tíma og Sigurjón kemur til starfa.   
 
Þá mun Tryggvi Friðjónsson formaður kjaranefndar SFV einnig að láta af störfum í vor.  Í stað hans hefur 
verið ráðin Kristín Ösp Jónsdóttir lögfræðingur.  Hún starfaði áður hjá velferðarsviði Reykjavíkurborgar.  
Hún mun sinna formennsku í kjaranefndinni auk annarra verkefna eftir því sem við á.  Þakka ég Tryggva 
kærlega fyrir vel unnin störf og býð Kristínu Ösp velkomna til starfa, sem er að ég held á aðalfundardegi 
SFV þann 12. apríl.   
 
Hér eftir sem hingað til hefur Gunnhildur Erla Kristjánsdóttir haldið utan um persónuverndarmál 
samtakanna og á þeim vettvangi er í mörg horn að líta. 
 
Skrifstofan er vel mönnuð og það verður spennandi að halda áfram að vinna að þeim fjölmörgu 
mikilvægu málum sem framundan eru hjá Samtökum fyrirtækja í velferðarþjónustu. 
 
Gísli Páll Pálsson,  
formaður Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu 
 
 

Aðalfundur Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu 2021 
 
Mánudaginn 12. apríl 2021 
kl. 13:30 – 15:00 
haldinn rafrænt í gegnum Teams 
 
Dagskrá:  
 

1. Hefðbundin aðalfundarstörf samkvæmt lögum SFV 
2. Önnur mál 
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Stjórn og starfsfólk Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu 

2020 – 2021 
 
Gísli Páll Pálsson      formaður  
gisli@grund.is       Grund, Mörk og Ás    
Vinnusími: 530 6100                
 
Björn Bjarki Þorsteinsson     varaformaður 
bjarki@brakarhlid.is      Brákarhlíð hjúkrunar – og dvalarheimili 
Vinnusími: 432 3180     Borgarbraut 65, 310 Borgarnes 
 
Ásgerður Th. Björnsdóttir    gjaldkeri 
asgerdur@saa.is      S.Á.Á. 
Vinnusími: 530 7600     Efstaleiti 7, 103 Reykjavík 
 
María Fjóla Harðardóttir     ritari 
maria.hardardottir@hrafnista.is     Hrafnista 
Vinnusími: 585 9500      Laugarási, 104 Reykjavík 
 
Anna Birna Jensdóttir     meðstjórnandi 
annabirna@soltun.is     Sóltúni 
Vinnusími: 590 6000      Sóltúni 2, 105 Reykjavík 
 
Ragnar Sigurðsson      meðstjórnandi 
ragnar.sigurdsson@hjukrunarheimili.is    Hulduhlíð og Uppsalir 
Vinnusími: 476 1200     Dalbraut 1, 735 Eskifirði 
 
Sigurður Rúnar Sigurjónsson    meðstjórnandi 
srs@eir.is        Eir hjúkrunarheimili 
Vinnusími: 522 5700     Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík 
 
Eybjörg H. Hauksdóttir    framkvæmdastjóri 
eybjorg@samtok.is     Skrifstofa SFV  
GSM: 898 9225      Kringlunni 4 – 6, 103 Reykjavík 
Vinnusími: 560 0200  
 
Gunnhildur E. Kristjánsdóttir   lögfræðingur / persónuverndarfulltrúi 
gunnhildur@samtok.is     Skrifstofa SFV 
GSM: 861 1881       Kringlunni 4 – 6, 103 Reykjavík 
Vinnusími: 560 0201    
 
Tryggvi Friðjónsson     formaður kjaranefndar  
tryggvi@samtok.is      Skrifstofa SFV  
GSM: 899 0065      Kringlunni 4 – 6, 103 Reykjavík 
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Aðildarfélög Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu 2020 - 2021 
 

 
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 
Reykjalundur, 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 2020 – 2021 
 

 
Frá vinstri: Ragnar Sigurðsson, Ásgerður Th. Björnsdóttir, Bjarki Þorsteinsson, Gísli Páll Pálsson, Anna Birna Jensdóttir, Sigurður 

Rúnar Sigurjónsson, María Fjóla Harðardóttir og Eybjörg Hauksdóttir.  
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Fundargerð aðalfundar Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu 2020 
 
Aðalfundur SFV haldinn á Hrafnistu Sléttuvegi og í fjarfundi 25. maí 2020 kl. 13:30. 
Dagskrá aðalfundar; 

1. Fráfarandi formaður PM bauð fundarmenn velkomna og stakk því næst upp á Bjarka 
Þorsteinssyni sem fundarstjóra og Margréti Á. Ósvaldsdóttur sem ritara, samþykkt með 
lófataki og Bjarki tók við fundarstjórn. Fundarstjóri fór yfir fundarboðunina, sem enginn gerði 
athugasemdir við og lýsti fundinn löglegan.   

2. Skýrsla stjórnar – allir fundarmenn fengu í hendur Ársskýrslu SFV og hún verður einnig send 
út til aðildarfélaganna. PM fór yfir það sem honum þótti standa hæst á liðnu starfsári og 
ítrekaði að sér þætti þessi þáttur samtakanna sem hagsmunagæsla aðildarfélaganna 
gagnvart ríkinu væri, sífellt viðameiri. Hann sagði samtökin hafa vaxið og starfsmenn nú 
orðnir þrír, EHH framkvæmdastjóri síðan 2015, GK persónuverndar-fulltrúi síðan í árslok 2017 
og nú frá 1. febrúar sl. TF formaður kjaranefndar og þau myndu segja frá sínum hluta hvert 
um sig. PM hverfur nú til annara starfa og þakkaði samstarfið sem hann sagði hafa verið 
sérlega árangursríkt og gott og óskaði SFV velfarnaðar. EHH stiklaði á stóru, þar voru 
fyrirferðarmiklir samningar vegna hjúkrunarheimila, fundir með æðstu ráðamönnum og 
flestum nefndum þingsins sem hafa með útdeilingu fjár að ræða, auk bréfaskrifta til allra 
þingmanna sem eiga að vera upplýstir um stöðu og rekstrarumhverfi heimilanna. Öllum er 
ljóst að skerðing hefur orðið á fjárframlögum ríkisins til hjúkrunarheimila. Þegar samningar 
voru að stefna í þrot og gengið var eftir 276 milljón króna aukaframlagi sem 
hjúkrunarheimilum var áætlað var viðkvæði SÍ að án samnings fengjust þeir fjármunir ekki. 
SFV lýsti óánægju með samningsgerðina og samskiptin við SÍ, þetta hefðu verið 
nauðasamningar með aðhaldskröfu sem okkur finnst engin forsenda vera fyrir. Það er líka 
ljóst að ef samningur hefði ekki verið gerður hefði verið sett gjaldskrá á heimilin. EHH fór yfir 
opinn umræðufund um hlutverk SÍ við kaup á heilbrigðisþjónustu þar sem saman komu flestir 
þeir aðilar sem gera samninga við SÍ og allir höfðu sömu sögu að segja. Þá var farið í samstarf 
með Læknafélagi Reykjavíkur og fleirum þar sem KPMG var fengið til að gera úttekt á starfi 
SÍ. KPMG skilaði skýrslu um málið og málþing var haldið um skýrsluna: Starfsumhverfi 
þjónustuveitenda heilbrigðisþjónustu sem gera samninga við SÍ. Annað málþing SFV, 
Forvarnir og endurhæfing, lykill að velferð þótti EHH takast frábærlega og sagði frá kynningu 
á SFV sem fylgdi Morgunblaðinu. Loks talaði EHH um stórt hlutverk SFV í covid faraldri og 
miklu og góðu samstarfi við heilbrigðisyfirvöld í þeirri baráttu, þó að samtökin hafi þurft að 
hafa fyrir því að koma samtökunum að með beinum bréfaskriftum við sóttvarnalækni. Viku 
eftir að neyðarstig Almannavarna var sett á var komið á fót samstarfshópi sem hélt utan um 
starfsemi hjúkrunarheimila og dagdvala, gefnar voru út og uppfærðar reglulega leiðbeiningar 
til þeirra og reglulegir fjarfundir haldnir. Þetta starf starfshópsins og fjarfundirnir skiptu 
sköpum og voru mikill stuðningur við starfsmenn og stjórnendur allra þessara aðila um allt 
land. Að lokum sagði EHH frá nýrri heimasíðu samtakanna og minnti alla á að nýta sér hana. 
Næst tók til máls GK og fór yfir sitt starf sem persónuverndarfulltrúi SFV sem byggðist á 
fjórum þáttum, skjalagerð, fræðslu, ráðgjöf og samvinnu. Lykilþáttur í persónuvernd er 
fræðsla til starfsmanna og stjórnenda, ráðgjafahlutverkið er stórt og aðildarfélögin dugleg að 
senda inn fyrirspurnir, skjalagerðin er stöðugt í gangi ýmist ný eða verið að uppfæra eldri 
skjöl og samvinna við alla persónuverndarfulltrúa aðildarfélaganna og svo samvinna við aðra 
aðila eins og innan LSH, EL og velferðarráðuneytis sem funda reglulega og styrkja tengslanet 
sitt. Að lokum tók til máls TF formaður kjaranefndar og stiklaði á stóru í því mikla verkefni 
sem kjarasamningagerð er öllu jafna en nú einnig vegna mikilla breytinga sem verða vegna 
styttingar vinnuviku og breytinga á vaktavinnufyrirkomulagi. Fundarstjóri þakkaði 
greinargóða yfirferð þremenninganna. 
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3. Ársreikningar SFV – ÁB fór yfir reikningana og stöðu fjármála samtakanna, boðið var upp á 
spurningar vegna reikninga, ein spurning borin upp um af hverju þurfi að hækka aðildargjöld 
fyrst samtökin eru með rekstrarafgang ? ÁB svaraði og skýrði af hverju. Reikningar og skýrsla 
stjórnar því næst borin undir atkvæði og samþykkt af öllum bæði í sal og á fjarfundi. 

4. Lagabreytingar – engar tillögur höfðu borist. 
5. Kosning formanns – Gísli Páll Pálsson einn í framboði og var kosinn með lófataki. 
6. Kosning annara í stjórn – TF hætti 31. jan og MÁÓ gefur ekki kost á sér, aðrir stjórnarmenn 

SFV gáfu kost á sér áfram til stjórnarsetu. Ný framboð í stjórn voru tvö, þau María Fjóla 
Harðardóttir frá Hrafnistu og Ragnar Sigurðsson frá Hulduhlíð og Uppsölum, var kosning 
stjórnar samþykkt með lófataki. 

7. Kosning skoðunarmanna – Ingibjörg Ólafsdóttir gaf kost á sér áfram en í stað Karls Óttars gaf 
kost á sér Halla Thoroddsen, sem var einnig samþykkt með lófataki. 

8. Ákvörðun árgjalda – ÁB mælti fyrir hækkuninni, en yfirlit yfir árgjöld 2020 hafði verið sent 
öllum aðildarfélögum SFV fyrir aðalfundinn og var einnig varpað upp á skjávarpa á fundinum. 
Auk almennrar hækkunar vegna launa – og verðlagsbreytinga þurfti að hækka sérstaklega 
þann hluta árgjalda sem stendur undir rekstri kjaranefndarinnar, en það var talið nauðsynlegt 
vegna aukinna starfa nefndarinnar. Hækkunin er því mest hjá þeim aðildarfélögum sem nýta 
sér kjarasamningshlutann. Samþykkt samhljóða. 

9. Önnur mál – MÁÓ fráfarandi ritari þakkaði gott samstarf með frábæru fólki sl. 11 ár, því næst 
voru bæði henni og fráfarandi formanni PM færðar þakkir, blóm og gjafir fyrir störf sín. 

 
Að lokum bauð fundarstjóri nýkjörnum formanni GPP að slíta fundi sem hann gerði og sagðist þakka 
traustið og hlakka til samstarfs við nýja stjórn. Hrafnista bauð veitingar sem voru að venju ekki af 
verri endanum. 
                            Fundarritun: MÁÓ 
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HELSTU ATRIÐI ÚR STARFI SAMTAKA FYRIRTÆKJA Í 
VELFERÐARÞJÓNUSTU 2020 –  2021 
 
 
Heimsfaraldur COVID – 19  
Starfsárið 2020 – 2021 var undirlagt af málum tengdum COVID – 19 heimsfaraldrinum. Stór partur 
af verkefnum samtakanna snérust um faraldurinn að einhverju leyti.  
 
Leiðbeiningar og upplýsingagjöf til hjúkrunarheimila og dagdvala  
Strax í upphafi COVID – 19 faraldursins var ljóst að skjólstæðingar hjúkrunarheimila og dagdvala 
voru í hvað mestri hættu á alvarlegum veikindum vegna COVID sýkingar. Einnig var ljóst að þegar 
smit komu upp á langlegustofnunum erlendis, þá virtist erfitt að sporna gegn útbreiðslu á slíku smiti 
innan stofnunarinnar. Eins og fram kom í fyrri ársskýrslu kölluðu SFV strax eftir því í upphafi 
faraldursins að rekstraraðilar hjúkrunarheimila og dagdvala myndu fá sérstakan stuðning frá 
Embætti landlæknis vegna þessarar sérstöðu. Það var nokkurt átak að koma því í gegn en á 
endanum náðist formlegt samstarf við Embætti landlæknis um slíka vinnu.  
 
Í mars 2020 hóf störf sérstakur vinnuhópur á vegum Sóttvarnarlæknis sem fundaði þá daglega til 
að útbúa leiðbeiningar og skjöl fyrir hjúkrunarheimili og dagdvalir að nýta sér. Margir hafa komið 
að störfum hópsins á einhverju stigi, en framkvæmdastjóri SFV situr alla fundi og hefur haldið utan 
um upplýsingagjöf til hjúkrunarheimila og dagdvala. Í hópnum eru margir stjórnendur 
hjúkrunarheimila sem upphaflega komu þar inn fyrir tilstilli SFV og/eða einstakra sveitarfélaga. Má 
þar helst nefna: Anna Birna Jensdóttir (Sóltún), Helga Hansdóttir (Grundarheimilin), María Fjóla 
Harðardóttir (Hrafnista), Bjarney Sigurðardóttir (Hrafnista), Þórdís Hulda Tómasdóttir (Eir, Skjól og 
Hamrar) og Jórunn Frímannsdóttir (Droplaugarstaðir). Íris Marelsdóttir verkefnastjóri hjá Embætti 
landlæknis hefur stýrt fundum, en fulltrúar heilbrigðisráðuneytisins, Sjúkratrygginga Íslands, 
Almannavarna og fleiri aðila, sitja einnig í vinnuhópnum. Voru þetta alls um 70 vinnufundir hjá 
samráðshópnum á árinu 2020. Rólegra hefur verið það sem af er árinu 2021, enda allir íbúar og 
skjólstæðingar hjúkrunarheimila og dagdvala komnir með bólusetningu og starfsmenn einnig 
orðnir hálf bólusettir. Gefnar hafa verið út a.m.k. fimmtán útgáfur af leiðbeiningum til starfsmanna 
hjúkrunarheimila og dagdvala, allt eftir því hver staðan er á faraldrinum í samfélaginu sem og með 
hliðsjón af bólusetningu íbúa og starfsmanna.  

  
Til vinstri: hluti af vinnuhópnum á vegum Sóttvarnarlæknis. Til hægri: Glæra af upplýsingafundi með rekstraraðilum hjúkrunarheimila og dagdvala. 

 

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. Haldnir voru um þrjátíu upplýsingafundir með hjúkrunarheimilum og 
dagdvöldum landsins síðan hópurinn hóf störf, en yfirleitt hafa mætt á bilinu 60 – 120 manns á þá 
fundi en þeir voru yfirleitt fjölmennari þegar bylgjur faraldursins stóðu hvað hæst.  
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SFV stofnuðu sérstaka innri síðu fyrir þau COVID tengdu skjöl sem voru gefin út af 
samstarfshópnum en einnig var þar safnað inn öllum þeim skjölum sem hjúkrunarheimilin og aðrar 
heilbrigðisstofnanir voru að útbúa og mátti deila til annarra aðila til notkunar. Í dag eru tæplega 
140 skjöl á COVID – 19 innri síðu SFV.  

     
Hluti af efnisyfirliti yfir þau skjöl sem er að finna á innri síðu SFV um COVID – 19  
 
Fræðsla með Embætti landlæknis 
SFV tóku einnig þátt í sérstöku fræðsluverkefni með Embætti landlæknis, en í því fólst að halda 
rafræn námskeið fyrir lykilstarfsmenn hjúkrunarheimila og velferðarþjónustu í hverju 
heilbrigðisumdæmi fyrir sig. Alls voru haldin átta námskeið sem samtals 385 manns sóttu í gegnum 
Teams.  
 

 
Glærur af einu námskeiðanna, en þær má t.d. finna á Innri COVID síðu SFV.  
 
Greiðslur vegna viðbótarkostnaðar og tekjutaps 
Eitt af stóru verkefnum SFV í tengslum við COVID – 19 faraldurinn hefur verið að knýja á um að sá 
viðbótarkostnaður sem fylgdi öllum þeim viðbúnaði sem aðildarfélög SFV lögðust í, yrði 
endurgreiddur af ríkinu. Það varð á endanum ansi löng og ströng barátta, en fyrsta bréfið sem SFV 
sendu út vegna þessa var sent heilbrigðisráðherra þann 13. mars 2020. Auk bréfaskrifta var óskað 
eftir fundi með heilbrigðisráðherra og fjármálaráðherra vegna þessa máls. Þeir fundir áttu sér stað 
annars vegar þann 28. maí og hins vegar þann 4. júní 2020. Einnig var skilað inn umsögnum um 
fjáraukalög í júní 2020 þar sem bent var á þetta tjón, sem og í umsögn um fjárlög ársins 2021. Þá 
var fundað með fjárlaganefnd vegna þessa, sem og einstökum þingmönnum.  
 



11 
 

 
 
Úr minnisblaði frá fundi SFV með fjármálaráðherra í júní 2020, en heilbrigðisráðherra fékk samskonar minnisblað á fundi í maí. 
 
Þá var málinu haldið á lofti í samstarfsnefnd um þjónustusamning hjúkrunarheimila en fátt um svör. 
SFV höfðu miklar áhyggjur af hægagangi ríkisins vegna þessa. SÍ sendu fyrirspurn til 
hjúkrunarheimilanna í júlí 2020 þar sem spurt var út í ,,meint tekjutap“ hjúkrunarheimila vegna 
COVID faraldursins. Flestir sem fengu þessa fyrirspurn skyldu hana á þann veg að ætti ekki að ná til 
viðbótarkostnaðar heldur bara tekjutapsins. Fulltrúar SFV og Sambands íslenskra sveitarfélaga í 
samstarfsnefnd bentu á þessa galla og gerðu athugasemdir við að fyrirspurnin væri ekki rædd í 
samstarfsnefnd áður en hún var send út. Að endingu ákváðu SFV að fara í eigin gagnaöflun á COVID 
kostnaði hjúkrunarheimila, enda komu algjörlega ófullnægjandi niðurstöður úr gagnaöflun SÍ. Var 
stofnaður vinnuhópur innan SFV til að kortleggja helstu kostnaðarliði sem hægt væri að óska eftir 
upplýsingum um frá heimilunum. Nutu SFV svo liðsinnis Samband ísl. sveitarfélaga við að afla 
þessara gagna frá hjúkrunarheimilunum, en samstarf SFV og Sambandsins hefur verið einstaklega 
gott í gegnum árin.  
 
SFV gátu svo notast við þær tölur í umsögn sinni við fjárlög ársins 2021 og hafa fyrir því heimildir 
að litið hafi verið til þessara gagna við ákvörðun fjáraukans til hjúkrunarheimila, dagdvala og 
endurhæfingarstofnana vegna faraldursins. Þó svo fjáraukalög hafi verið samþykkt fyrri part 
desember vegna þessa, þá fengu flest aðildarfélög samtakanna ekki greiðslur til sín fyrr en í febrúar 
2021.  
 
Sérstök COVID deild fyrir smitaða íbúa hjúkrunarheimila 
Annað COVID tengt verkefni SFV á starfsárinu tengdist smitvörnum á hjúkrunarheimilum. Strax um 
vorið 2020 höfðu hjúkrunarheimilin miklar áhyggjur af því að smit kæmi upp á hjúkrunarheimili og 
að ekki yrði hægt að koma í veg fyrir að það bærist til annarra íbúa eins og raunin hafði orðið 
erlendis. Ítrekað var bent á þetta á fundum samráðshóps sem starfaði á vegum Landlæknis, auk 
funda með heilbrigðisráðuneytinu, mánuðum saman. Innan SFV skapaðist krafa um að komið yrði 
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á fót sérstöku úrræði sem gæti tekið við COVID smituðum íbúum hjúkrunarheimila sem væru 
smitaðir en ástand þeirra samt ekki með þeim hætti að það kallaði á innlögn á sjúkrahús. Sendu 
SFV bréf á landlækni, sóttvarnarlækni og heilbrigðisráðherra til að kalla eftir slíku úrræði.  
 

 
Úr bréfi SFV til landlæknis, sóttvarnarlæknis og heilbrigðisráðherra. 
 
Loks í október 2020 komu þau svör frá heilbrigðisráðuneytinu að SÍ væri falið að semja við þriðja 
aðila um að reka sérstaka COVID – deild fyrir íbúa hjúkrunarheimila. SFV hafði óskað eftir aðkomu 
Landspítala eða heilbrigðisstofnana á höfuðborgarsvæðinu að slíkum rekstri, en ekki voru taldar 
forsendur fyrir þeirri leið.  
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Á Eir hjúkrunarheimili hafði komið upp COVID 
smit og var þar búið að útbúa sérstaka aðstöðu 
innanhúss, með sér inngangi og góðri aðstöðu 
til sóttvarna. Varð á endanum úr að gert var 
heildstætt samkomulag milli 
hjúkrunarheimilanna á höfuðborgarsvæðinu og 
nágrennis (Borgarnesi, Akranesi, Hveragerði og 
víðar) um að þau myndu hvetja sína starfsmenn 
og styðja þá til starfa á COVID deildinni á Eir 
(Hlíðarskjól).  

 
Í kjölfar þess var gerður sérstakur samningur 
milli SÍ og Eirar, sem SFV komu að, um greiðslur 
vegna reksturs deildarinnar. Deildin sjálf var svo 
opnuð formlega þann 5. nóvember 2020 og 
starfaði fram til 28. janúar 2021, en á þeim 
tímapunkti var búið að bólusetja alla íbúa 
hjúkrunarheimila.  
 
 
 

Úr samkomulagi hjúkrunarheimilanna sem tóku þátt í samstarfinu 
 

  
 
Önnur hagsmunamál vegna COVID 
Ýmis önnur hagsmunamál komu upp í tengslum við COVID faraldurinn. Álitamál komu upp í 
kringum heimsóknartakmarkanir, ferðarlög starfsmanna og fleira. Þá tóku SFV saman ýmsar 
upplýsingar og gögn fyrir Embætti landlæknis varðandi stöðuna á hjúkrunarheimilum með tilliti til 
COVID, t.d. varðandi útbreiðslu smita en einnig mönnun og aðbúnað á heimilunum.  
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Þjónustusamningar við Sjúkratryggingar Íslands 
Ýmis verkefni komu upp hjá SFV í tengslum við þjónustusamninga aðildarfélaga samtakanna við SÍ, 
ýmist vegna gildandi samninga en einnig ýmsar viðræður um einstök verkefni eða starfsemi 
einstakra aðildarfélaga SFV.  
 
Gildandi samningur um þjónustu hjúkrunarheimila 
Samstarfsnefnd um þjónustusamning hjúkrunarheimila fundar með reglulegum hætti og fer yfir 
ýmis mál sem upp koma í tengslum við þjónustusamninga heimilanna. COVID mál voru talsvert 
fyrirferðarmikil á fundunum, einkum greiðslur vegna viðbótarkostnaðar og tekjutaps, gagnaöflun 
því tengt o.frv. Einnig var rætt um það 2% hámark sem sett var á hækkun greiðslustuðla heimilanna 
vegna RUG stuðla breytinga í síðustu samningum, að kröfu SÍ. Hins vegar féllust SÍ ekki á að einnig 
væri sett 2% ,,gólf“ á lækkanir slíkra greiðslustuðla í viðræðunum. Þetta leiðir til þess að heimili 
geta lækkað ótakmarkað í RUG greiðslustuðli sínum en stuðullinn getur ekki hækkað aftur nema 
um 2% að hámarki á ári. Þetta hefur leitt til mikilla vandkvæða hjá hluta heimilanna á 
samningstímanum.  
 
Mikið púður hefur einnig farið í að fá upplýsingar um forsendur fyrir einingarverðshækkunum SÍ 
milli ára, þar sem heilbrigðisráðuneytið hefur bent á SÍ, en SÍ bendir á fjármálaráðuneytið, sem 
bendir svo aftur á SÍ og heilbrigðisráðuneytið. Aukinn þungi hefur komið í þessa umræðu 
undanfarnar vikur vegna þeirra breytinga á vinnutíma vaktavinnufólks (BVV) sem taka á gildi 1. maí 
nk. og mun fela í sér umtalsverðan kostnað fyrir hjúkrunarheimili sem og önnur aðildarfélög SFV. 
Það er alveg skýrt að þessir rekstraraðilar hafa enga burði til að standa undir þeim breytingum 
nema með viðbótarfjárveitingum frá ríkinu, en enn hafa ekki fengist skýr svör um hvernig komið 
verður til móts við aðildarfélög SFV vegna þessa.  
 
Það verður að segjast eins og er að ákveðinn seinagangur og samskiptaleysi hefur einkennt 
afgreiðslu þeirra mála sem komið hafa upp á borði samstarfsnefndar um þjónustusamning 
hjúkrunarheimila. Var í febrúar síðastliðnum ákveðið að senda formlegt erindi frá fulltrúum SFV og 
Sambands íslenskra sveitarfélaga í nefndinni, þar sem útlistaðar voru á fjórum blaðsíðum 
athugasemdir við afgreiðslu (eða enga afgreiðslu) fjölmargra mála sem eru á borði nefndarinnar. 
Bréfið var sent á forstjóra SÍ og afrit til stjórnarformanns stofnunarinnar og ráðuneytisstjóra og 
skrifstofustjóra í heilbrigðisráðuneytinu.  
 

 
 

Byrjunin á bréfi SFV og Sambands ísl. sveitarfél. til forstjóra SÍ. 
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Samningaviðræður um dagdvalarrými  
Samningaviðræður um dagdvalarþjónustu milli SÍ, SFV og Sambands ísl. sveitarfélaga hófust í 
janúar 2018. Í apríl s.á. 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. Engin 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 einstaka 
rekstraraðila, án aðkomu SFV. Samninganefnd SFV hefur ekki verið upplýst um þetta sérstaklega af 
hálfu SÍ, þrátt fyrir áðurnefndar viðræður aðila. Rétt er að taka fram að hjúkrunarheimili sem gera 
slíkan samning þurfa að vera viss um að þau geti staðið undir öllum þeim kröfum sem fram koma í 
samningnum. Ástæðan er sú að með slíkri samningagerð fylgja auknar eftirlitsheimildir fyrir SÍ, sem 
geta þá m.a. haldið eftir greiðslum ef rekstraraðilinn er ekki að uppfylla allar kröfur samningsins.   
 
SÍ hafa einnig gert samning um tilraunaverkefni þar sem veitt var fyrirfram ákveðnum fjármunum 
til að fjármagna dagþjónustu, án þess að einingarverðið væri ákvarðað í samningnum. Þá hafa verið 
gerðir einstakir samningar um sérhæfða þjónustu, með hærra endurgjaldi en kveðið er á um í hinni 
almennu reglugerð um greiðslur vegna dagdvalarrýma.  
 
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.  
 
Breytingar hjá SFV á starfsárinu 
Starfsárið 2020 – 2021 er sannkallað breytingaár í sögu Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu. Í 
maí 2020 var haldinn aðalfundur SFV. Þá var orðið ljóst að breytingar yrðu á stjórnarformennsku 
hjá samtökunum þar sem Pétur Magnússon var að láta af störfum sem forstjóri Hrafnistu og hefja 
störf hjá félagi sem var ekki innan samtakanna. Pétur hafði verið stjórnarformaður SFV í fjögur ár 
og varaformaður í átta ár þar á undan. Var Gísli Páll Pálsson kosinn nýr formaður samtakanna á 
síðasta aðildarfundi, en hann hafði einnig gengt formennsku fyrir samtökin á árunum 2008 – 2016. 
Þessi breyting varð hins vegar bara sú fyrsta af nokkrum sem komu til á starfsárinu.  
 
SFV flytja 
SFV höfðu verið með skrifstofur á Hrafnistu við Laugarás, þar sem aðsetur SFV hafði í gegnum árin 
fylgt starfsstöð stjórnarformanns. Ný stjórn taldi rétt að samtökin myndu á þessum tímamótum 
flytja í eigin aðstöðu. Á stjórnarfundi þann 25. maí 2020 var framkvæmdastjóra falið að finna nýjan 
stað fyrir skrifstofur SFV. Sú leit varð nokkuð umfangsmikil, en á endanum var farið í 
vettvangsskoðun á húsnæði á sjö stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Skilað var inn minnisblaði til 
stjórnar með fjórum valkostum og á endanum varð niðurstaðan að taka á leigu húsnæði í Stóra 
turninum í Kringlunni 4 – 6, 103 Reykjavík. Skrifstofa SFV flutti þangað þann 2. júlí 2020.  
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Leiguhúsnæðið tæmt í Laugarásnum (til vinstri). Eybjörg framkv.stjóri SFV tekur við lyklunum að leiguhúsnæðinu í Kringlunni af 
Erling Aspelund f.h. leigusala (til hægri).  
 
Mjög fáir starfsmenn og stjórnendur aðildarfélaga SFV hafa getað komið og séð nýja húsnæði 
samtakanna vegna yfirstandandi COVID faraldurs. Vonandi rætist úr því bráðlega, en á meðan er 
hægt að skoða nokkrar myndir.  
 

 
Skrifstofur SFV í dag 
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Breytingar á aðildarfélögum samtakanna  
Þá urðu nokkrar breytingar á aðildarfélögum samtakanna á árinu. Frá og með áramótunum er 
Krabbameinsfélagið ekki lengur að sinna heilbrigðisþjónustu fyrir ríkið á grundvelli 
þjónustusamnings við SÍ og sagði sig úr SFV á þeim tímamótum. Sama staðan er uppi hjá 
Vestmannaeyjabæ, en Heilbrigðisstofnun Suðurlands er að taka yfir rekstur hjúkrunarheimilisins 
Hraunbúða og hafa Hraunbúðir því sagt sig úr samtökunum. Einnig hjúkrunarheimilin Uppsalir og 
Hulduhlíð sem rekin hafa verið af Fjarðabyggð, en fara undir rekstur Heilbrigðisstofnun 
Austurlands. Þá hefur Vigdísarholt tekið yfir rekstur Skjólgarðs sem var áður rekið sem sjálfstæð 
eining. Öllum þessum aðildarfélögum, stjórnendum og starfsmönnum þeirra, er þakkað kærlega 
fyrir gott samstarf í gegnum árin.   
 
Í febrúar sl. urðu hins vegar þau tíðindi að Reykjalundur gekk í SFV, og tekur þátt í kjarasamstarfi 
samtakanna sem og persónuverndardeildinni. Eru stjórn, stjórnendur og starfsmenn Reykjalundar 
boðin innilega velkomin í samtökin.  
 
Í upphafi starfsársins voru aðildarfélög SFV því 47 en núna í apríl 2021, eru aðildarfélögin alls 43.  
 
Breytingar á starfsfólki samtakanna  
Í janúar 2021 kom fram af hálfu Tryggva Friðjónssonar að hann vildi láta af störfum sem formaður 
kjaranefndar SFV. Tryggvi hafði tekið við starfinu í febrúar 2020 þegar hann hafði nýlega látið af 
störfum sem framkvæmdastjóri Sjálfsbjargarheimilisins eftir um 30 ár í starfi þar. Verkefnin fyrir 
SFV hafa orðið nokkuð umfangsmeiri en gert hafði verið ráð fyrir í upphafi, enda búið að ganga frá 
kjarasamningum við öll stéttarfélög sem SFV semja við á yfirstandandi starfsári. Var því fullur 
skilningur fyrir því að láta staðar numið hér og ákvað stjórn SFV að rétt væri að ráða lögfræðing í 
fullt starf til að sinna þessum verkefnum sem og annarri hagsmunagæslu fyrir samtökin.   
 

 
 
Það bárust alls 23 umsóknir um starf lögfræðings hjá samtökunum. Margir umsækjendanna voru 
með langa og umfangsmikla starfsreynslu. Stjórnarformaður, varaformaður og framkvæmdastjóri 
samtakanna tóku sameiginlega ákvörðun um ráðninguna, en framkvæmdstjórinn hélt utan um 
ferlið sem slíkt. Á endanum voru sjö umsækjendur fengnir í stutt, rafræn viðtöl. Eftir þau viðtöl var 
umsækjendum fækkað niður í þrjá. Var þessum þremur umsækjendum falið að útbúa minnisblað 
um lögfræðilegt álitaefni innan ákveðins tímaramma og voru svo boðaðir í annað viðtal. Á endanum 
varð Kristín Ösp Jónsdóttir fyrir valinu og mun hún hefja störf þann 13. apríl nk.  
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Í febrúar 2021 sagði Eybjörg Hauksdóttir framkvæmdastjóri SFV upp störfum hjá samtökunum, en 
hún mun hefja störf sem framkvæmdastjóri hjá Eir þann 1. júní nk.  
 

 
 
Strax var farið af stað í að leita að eftirmanni hennar og var leitað liðsinni ráðgjafafyrirtækisins 
Intellecta. Ráðgjafafyrirtækið hélt utan um verkefnið að öllu leyti, en af hálfu SFV voru 
stjórnarformaður, varaformaður og framkvæmdastjóri samtakanna í ráðningarnefnd. Alls sóttu 22 
einstaklingar um starfið. Af þeim voru fimm umsækjendur boðaðir í viðtal. Í kjölfar þess voru þrír 
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umsækjendur fengnir til að útbúa minnisblað til stjórnar SFV um tiltekið málefni og svo halda 
kynningu um viðeigandi aðgerðir vegna þessa. Að ferlinu loknu varð fyrir valinu Sigurjón Norberg 
Kjærnested og mun hann hefja störf þann 1. júní nk.  

 
 

Kveðjuorð frá Eybjörgu Hauksdóttur, fráfarandi framkvæmdastjóra: 

Það hefur verið ótrúlega gaman að fá að taka þátt í að móta starfsemi 
samtakanna og starf framkvæmdastjórans á þessum sex árum. SFV eru 
orðin áberandi afl í heilbrigðiskerfinu og mikilvægi þeirra hefur ítrekað 
sannað sig. Ég mun þó persónulega mest sakna þessa frábæra fólks sem ég 
hef unnið með í gegnum tíðina, bæði stjórnarmanna samtakanna, 
starfsmanna SFV sem og starfsmanna aðildarfélaganna sjálfra. Ég vil þakka 
þeim öllum fyrir gott samstarf, traust og vináttu á undanförnum árum. 
Einnig hefur verið gaman að kynnast og vinna með fólki á hinum ýmsu 
stöðum í samfélaginu, ég mun einnig sakna þess. En ég held að nýr 

framkvæmdastjóri á þessu stigi geti farið með samtökin áfram á næsta stig og ég hef fulla trú á að 
Sigurjón sé réttur maður í starfið. Það verður gaman að fylgjast með framgangi SFV af hliðarlínunni 
á komandi árum. Takk kærlega fyrir mig.   
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Persónuverndarverkefni SFV 

Nú eru tuttugu og níu 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, hefur eftirlit 
með málum og veitir ráðgjöf og fræðslu á sviði persónuverndar. 

Hlutverk persónuverndarfulltrúa 

Eins og flestir þekkja tóku ný persónuverndarlög gildi í júlí 2018. Með lögunum fékk almenna 
persónuverndarreglugerð Evrópuþingsins og ráðsins lagagildi hér á landi. Ein af þeim nýjungum 
sem felast í lögunum er skyldan til að tilnefna persónuverndarfulltrúa, m.a. þegar meginstarfsemi 
fyrirtækis er umfangsmikil vinnsla viðkvæmra persónuupplýsinga.  

Í leiðbeiningum Persónuverndar um  persónuverndarfulltrúa kemur fram að vinnsla heilsufars-
upplýsinga sé hluti af meginstarfsemi allra heilbrigðisstofnana og því sé slíkum stofnunum skylt að 
tilnefna persónuverndarfulltrúa.  

Kostir þess að tilnefna persónuverndarfulltrúa eru einnig fjölmargir. Persónuverndarfulltrúi gegnir 
í senn ráðgjafa- og eftirlitshlutverki og getur aðstoðað fyrirtæki við að fylgja persónuverndarlögum, 
m.a. með aðstoð við gerð verkferla, fræðslu til starfsmanna og almennri ráðgjöf við dagleg verkefni.  

Á heilbrigðisstofnunum koma upp fjölmörg 
álitaefni um persónuvernd. Þar er unnið með 
mikið magn af viðkvæmum persónu-
upplýsingum og því afar mikilvægt að gætt sé 
að ýtrustu öryggiskröfum. Í persónuverndar-
lögum og reglugerðum þeim tengdum eru 
strangar kröfur gerðar til fyrirtækja og félaga 
sem vinna með viðkvæmar persónu-
upplýsingar, þ. á m. heilsufarsupplýsingar. 
Sama á við um fyrirmæli landlæknis um öryggi 
og gæði sjúkraskráa og tengjast þau fyrirmæli 
óhjákvæmilega kröfum persónuverndarlaga.  

Sem dæmi má nefna þá eiga heilbrigðisstofnanir að reka öryggiskerfi en í því felst m.a. gerð 
persónuverndarstefnu, upplýsingaöryggisstefnu, skilgreining á öryggiskröfum, lýsing á öryggis-
ráðstöfunum, gerð vinnsluskrár, áhættumats, neyðaráætlana og verklagsreglna, frávikaskráning og 
ýmislegt fleira. Enn fremur er skylt að viðhafa virkt innra eftirlit með allri vinnslu og vörslu 
upplýsinga, m.a. með stofnun öryggis-/eftirlitsnefndar.  

Persónuverndarfulltrúi getur gengt lykilhlutverki í að aðstoða heilbrigðisstofnanir við að innleiða 
eða eftir atvikum uppfæra öryggiskerfi stofnunarinnar og uppfylla þannig ákvæði persónuverndar-
laga og annarra reglna, s.s. fyrrgreindra fyrirmæla landlæknis um öryggi og gæði sjúkraskráa.  

Persónuverndarfulltrúi aðstoðar einnig við mat á áhrifum á persónuvernd þegar innleiða á ný 
upplýsingakerfi, viðhafa rafrænt eftirlit með einstaklingum eða í öðrum tilvikum þegar vinnsla er 
líkleg til að fela í sér verulega áhættu fyrir rétt einstaklinga til persónuverndar.  

Þá getur persónuverndarfulltrúi einnig sinnt fræðslu um persónuvernd innan stofnana og veitt 
starfsmönnum ráðgjöf um gott verklag við meðhöndlun á persónuupplýsingum. 
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Mikil vakning hefur átt sér stað um mikilvægi friðhelgi einkalífs og vernd persónuupplýsinga síðustu 
ár og einstaklingar orðnir upplýstari um rétt sinn í þeim efnum, t.d. um aðgangsrétt að eigin 
persónuupplýsingum. Fyrirspurnum og beiðnum frá einstaklingum hefur því fjölgað nokkuð til 
heilbrigðisstofnana og getur persónuverndarfulltrúi aðstoðað stofnanir við að vinna úr slíkum 
beiðnum í samræmi við lög. 

Kostir þess að tilnefna persónuverndarfulltrúa eru því ótvíræðir með vísan til þeirra fjölmörgu 
verkefna sem hann kemur að innan heilbrigðisstofnana en sem fyrr segir þá hvílir einnig lagaskylda 
á heilbrigðisstofnunum að tilnefna 
persónuverndarfulltrúa.  

Helstu verkefni ársins 

Þau 29 aðildarfélög SFV sem nýta sér þjónustu 
persónuverndarfulltrúa skipta með sér kostnaði 
við störf hans. Með því að skipa sameiginlegan 
persónuverndarfulltrúa fyrir aðildarfélögin næst 
ekki einungis hagræðing við launa- eða þjónustu-
greiðslur heldur einnig mikil samlegðaráhrif 
vegna þeirra keimlíku verkefna sem tengjast 
persónuverndarmálum hjá félögunum.  

Síðustu misserin hefur persónuverndarfulltrúi 
t.d. þróað upplýsingaöryggishandbók sem einfalt 
hefur reynst að aðlaga að starfsemi hvers félags 
en hún inniheldur ýmis form sem skylt eða 
æskilegt er að innleiða hjá heilbrigðisstofnunum. 
Handbókin er aðgengleg á sérstakri innri síðu við 
heimasíðu SFV sem persónuverndarfulltrúi hefur 
sett upp og veitt tengiliðum hjá aðildar-
félögunum aðgang að.  

Eitt af stóru verkefnum hjá 
persónuverndarfulltrúa er að vera aðildarfélögunum innan handar þegar upp kemur 
öryggisbrestur. Við skoðun á þeim öryggisbrestum sem upp hafa komið á árinu og síðustu ár er ljóst 
að skriflegir verkferlar, skýrar reglur og fræðsla til starfsfólks hefur ótvíræð áhrif á niðurstöður og 
ákvarðanir Persónuverndar um aðgerðir og viðurlög. Mannleg mistök eru enn helsti 
áhættuþátturinn við meðferð persónuupplýsinga og orsök flestra öryggisbresta sem upp hafa 
komið og því mikilvægt að starfsfólk fái viðeigandi fræðslu og þjálfun við vinnslu persónu-
upplýsinga.  

COVID-19 hefur vissulega sett strik í reikninginn við fræðslumálin en þar sem unnt hefur verið að 
koma því við hefur fræðsla til starfsfólks farið fram í gegnum fjarfundabúnað.  
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Í eðlilegu árferði hafa einnig verið haldnir fræðslufundir eða vinnu-
stofur fyrir fulltrúa aðildarfélaganna þar sem farið er yfir helstu 
áskoranir í tengslum við persónuvernd hjá heilbrigðisstofnunum. 
Ekki hefur gefist færi á að halda slíka fundi síðasta árið en vonir 
standa til að unnt verði að bæta úr fræðslumálum með haustinu.  

Mikil þróun hefur átt sér stað í persónuvernd frá gildistöku nýju 
persónuverndarlaganna og er því ekki síður mikilvægt að 
persónuverndarfulltrúi auki sífellt við þekkingu sína og fái tækifæri 
til að sækja sér frekari menntun. Þetta árið hefur verið lítið um 
námskeið og fyrirlestra en persónuverndarfulltrúi hefur þó reynt 
að sækja þá rafrænu fundi sem í boði hafa verið og fylgst vel með 
úrlausnum og leiðbeiningum Persónuverndar sem og frétta-
flutningi af persónuverndarmálum.  

Persónuverndarfulltrúi á að auki sæti í samstarfshópi 
persónuverndarfulltrúa í heilbrigðisþjónustu þar sem 
persónuverndarfulltrúar vinna að sameiginlegum leiðum og 
markmiðum í persónuverndarmálum heilbrigðisstofnana á 

landsvísu. 

Á döfinni 

Eitt af meginhlutverkum 
persónuverndarfulltrúa er að hafa 
eftirlit með því að félögin fari að 
persónuverndarlögum og veita ráðgjöf 
um það sem betur má fara. Vegna 
COVID-19 hefur reynst erfitt að viðhafa 
slíkt eftirlit hjá aðildarfélögunum, ekki 
síst vegna aukins álags hjá starfs-
mönnum þeirra. Nú þegar horfir til betri 
vegar er markmið persónuverndar-
fulltrúa að hefja eftirlit á næstu 
misserum. Eftirlitið mun taka mið af 
persónuverndarlögum, reglum 
Persónuverndar og fyrirmælum 
embættis landlæknis um gæði og öryggi 
sjúkraskráa. Mun persónuverndar-
fulltrúi m.a. skoða hvaða stefnur og 
verkferla er búið að innleiða hjá félögunum, hvort vinnsluskrá og áhættumat séu til staðar, hvort 
viðunandi eftirlit sé með upplýsingakerfum og aðgangsstýringum og uppflettingum í þeim, hvernig 
staðið er að frágangi pappírsgagna og hvernig fræðslu til starfsmanna er háttað.  

Með eftirliti sem þessu næst góð yfirsýn yfir stöðu félaganna og þau atriði sem betur mega fara. 
Veitir það persónuverndarfulltrúa innsýn í hvar neyðin er mest og hvernig best er að aðstoða 
félögin við að bæta úr þeim annmörkum sem kunna að vera til staðar.  

Markmiðið með eftirlitinu er að meta stöðuna og aðstoða aðildarfélögin við að ljúka nauðsynlegum 
áföngum í því skyni að koma allri vinnslu persónuupplýsinga í viðunandi horf.  

--- 
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Töluverð reynsla er komin á persónuverndarverkefni SFV og er almenn ánægja meðal aðildar-
félaganna með verkefnið en það lýsir sér best í aukinni vitund og þekkingu stjórnenda og starfs-
manna félaganna um persónuvernd og gagnaöryggi. 

Persónuverndarfulltrúi hlakkar til áframhaldandi góðs samstarfs við starfsfólk aðildarfélaganna og 
þakkar fyrir góðar móttökur á verkefninu hingað til.   

 
Kjaranefnd Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu 
 
Helstu verkefni Kjaranefndar SFV eru gerð kjarasamninga og sameiginlega stofnanasamninga við 
stéttarfélög á grundvelli umboðs frá aðildarfélögum innan SFV.  
 
Formaður nefndarinnar starfsárið 2020-2021, Tryggvi Friðjónsson.  
Aðrir nefndarmenn: Stella Kr. Víðisdóttir frá Eir, Skjóli og Hömrum, Sigríður Sigurðardóttir frá 
Grund, Mörk og Ási og Lilja Harðardóttir frá Hrafnistuheimilunum. Tók hún við af Valgeiri Elíassyni 
frá Hrafnistu. Hann sat í kjaranefndinni á annasömum tímum á árinu 2020 og hafði tekið við af 
Berglindi Björk Hreinsdóttur frá Hrafnistu sem lét af störfum þar undir mitt ár 2020. Fyrr á því ári 
hafði Ágúst Jónatansson frá SÁÁ látið af störfum eftir að hafa starfað í nefndinni frá upphafi. 
Helstu verkefni kjaranefndarinnar á starfsárinu 2020-2021. 
 
Gerð kjarasamninga 
 

 
Frá undirritun kjarasamnings við SLFÍ. Frá vinstri: Sandra B. Franks formaður SLFÍ, Aðalsteinn Leifsson ríkissáttasemjari og Tryggvi 
Friðjónsson formaður kjaranefndar SFV.  
 
Fyrsti kjarasamningurinn sem Kjaranefnd SFV gerði á árinu 2020 var samningur við Kjöl, stéttarfélag 
starfsmanna í almannaþjónustu þann 17. apríl 2020 vegna Hjúkrunarheimilisins Dalbæjar á Dalvík. 
Í beinu framhaldi, eða þann 21. apríl var samið við Starfsmannafélag Dala- og Snæfellsnessýslu og 
Starfsmannafélag Fjallabyggðar vegna Hjúkrunarheimilisins Fellsenda í Dalabyggð og Hornbrekku, 
hjúkrunar- og dvalarheimilis í Fjallabyggð. Helstu áskoranir í þessum samningum er sú staðreynd 
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að við þessa samningagerð er stuðst við kjarasamninga Sambands ísl. sveitarfélaga við stéttarfélög. 
Eru þeir kjarasamningar með nokkuð öðru sniði en þeir kjarasamningar sem Kjaranefnd SFV tekur 
almennt mið af en það eru kjarasamningar fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs (ríkisins) við 
stéttarfélög. 
 
Viðræður hófust síðan við Sjúkraliðafélag Íslands (SLFÍ) undir lok mars og við Sameyki, stéttarfélag 
í almannaþjónustu um miðjan apríl 2020. Stóðu þessar viðræður nokkuð lengi án þess að þokaðist 
í samkomulagsátt. Eitt erfiðasta viðfangsefnið voru væntingar þessara stéttarfélaga til 
stofnanasamninga. Í kjarasamningum ríkisins við þessi stéttarfélög voru engir fjármunir ætlaðir til 
stofnanasamninga og því gekk hvorki né rak í þessum viðræðum. Á endanum vísuðu bæði félögin 
kjarasamningagerðinni til ríkissáttasemjara. Fyrstu fundir við félögin þar voru haldnir 26. júní. Eftir 
nokkuð erfiða lotu var samið við SLFÍ þann 15. september og Sameyki þann 21. september 2020.  
 
Viðræður hófust við Eflingu 8. maí 2020. Síðasti kjarasamningur við Eflingu var sameiginlegur með 
Verkalýðsfélaginu Hlíf og Verkalýðs- og sjómannafélagi Keflavíkur og nágrennis (VSFK). Strax í 
upphafi viðræðnanna við Eflingu lá fyrir að ekki yrði af slíku samstarfi í þetta sinn. Viðræður við 
Eflingu gengu vel og lauk með kjarasamningi 18. júní 2020. Í kjarasamningi ríkisins við Eflingu voru 
settir ákveðnir fjármunir til útdeilingar í stofnanasamningum og var það gert með sama hætti 
hlutfallslega í samningi SFV við Eflingu. Samkvæmt bókun í kjarasamningnum er alls um að ræða 
251 millj. kr. til ráðstöfunar í stofnanasamningi SFV og Eflingar. 
 

 
Frá undirritun kjarasamnings við Sameyki. Til vinstri er samninganefnd Sameykis, til hægri kjaranefnd SFV.  
 
Þá var komið að viðræðum um gerð kjarasamnings við Hlíf og VSFK. Tóku þær fljótt af, enda var 
samningur við félögin algerlega hliðstæður og kjarasamningur SFV við Eflingu. Skrifað var undir 
kjarasamning við félögin þann 30. júní 2020. 
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Kjarasamningar SFV við BHM félög voru undir fyrirsvari Eybjargar framkvæmdastjóra SFV. Var sá 
háttur hafður á þar sem annir voru miklar um þær mundir hjá formanni Kjaranefndarinnar. Gengu 
viðræður við BHM félögin vel og lauk þeim með kjarasamningum 16. júní 2020. Í fyrsta lagi var 
gerður kjarasamningur við Félagsráðgjafafélag Íslands, Félag sjúkraþjálfara, Iðjuþjálfafélag Íslands, 
Sálfræðingafélag Íslands og Þroskaþjálfafélag Íslands. Í öðru lagi var gerður kjarasamningur við 
Fræðagarð, félag háskólamenntaðra og Stéttarfélag bókasafns- og upplýsingafræðinga. Í þriðja lagi 
var gerður kjarasamningur við Kjarafélag viðskipta- og hagfræðinga. Voru þessir þrír 
kjarasamningar samhljóða í öllum meginatriðum. 
 
Síðasti kjarasamningurinn í samningatörninni árið 2020 var við Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga 
(FÍH). Samningaviðræður félagsins við ríkið gengu erfiðlega og lauk ekki fyrr en ríkissáttasemjari 
lagði fram miðlunartillögu til lausnar deilunni þann 21. júní 2020. Í viðræðum ríkisins og FÍH hafði 
náðst niðurstaða í öllum meginatriðum en út af stóð ágreiningur um hækkun grunnlauna. Um leið 
og ríkissáttasemjari lagði fram miðlunartillöguna um meginatriði kjarasamningsins vísaði hann 
deilunni að öðru leyti í sérstakan gerðardóm þar sem tekið yrði á ágreiningi um hækkun 
grunnlauna. Þann 27. júní samþykktu félagsmenn FÍH miðlunartillöguna. Þá tók gerðardómur til 
starfa og skilaði niðurstöðu sinni 1. september 2020. Niðurstaða gerðardómsins byggði á því að í 
endurnýjuðum stofnanasamningum sem gera skyldi á hverri stofnun ríkisins fyrir lok árs 2020 
skyldu samningsaðilar semja um hvernig fjármunum þeim sem stofnunum yrðu lagðir til samkvæmt 
úrskurði þessum yrði ráðstafað. Heildarfjárhæðin sem skilgreind var í gerðardómnum nam alls 
1.100 milljónum króna að meðtöldum launatengdum gjöldum. 

 
Fyrir lá að ekki yrði gengið til 
kjarasamninga milli SFV og FÍH fyrr 
en framangreind niðurstaða í deilu 
FÍH og ríkisins lægi fyrir. Viðræður 
félagsins við SFV hófust 25. 
september 2020. 
Samningaviðræðurnar gengu 
nokkuð vel og lauk með 
kjarasamningi á svipuðum nótum 
og miðlunartillagan og 
gerðardómurinn í máli FÍH og 

ríkisins gerði ráð fyrir. Tóku viðræðurnar nokkuð langan tíma enda um fremur flókin kjarasamning 
að ræða sem kallaði á töluverða vinnu á vegum Kjaranefndarinnar og Kostnaðarmatsnefndar SFV. 
Einnig lá fyrir að í hönd færi stofnanasamningsgerð við hvert og eitt aðildarfélaga SFV í framhaldinu. 
Skrifað var undir kjarasamninginn milli FÍH og SFV þann 2. desember 2020. 
 
Atkvæðagreiðslur um kjarasamningana 
Kjaranefnd skrifaði undir alla kjarasamninga með fyrirvara um samþykki stjórnar SFV. Stjórnin 
samþykkti í öllum tilvikum gerða kjarasamninga.  
Félagsmenn í framangreindum stéttarfélögum samþykktu samningana, almennt með miklum 
meirihluta atkvæða. 
 
Betri vinnutími 
Í kjarasamningum á árinu 2020 hjá ríkinu, Reykjavíkurborg og Sambandi íslenskra sveitarfélaga var 
samið við stéttarfélög um styttingu vinnuvikunnar, annars vegar hjá dagvinnufólki úr 40 stundum í 
allt að 36 stundir (Fylgiskjal 1) og hins vegar hjá starfsmönnum í vaktavinnu úr 40 stundum í 36 
stundir og að uppfylltum ákveðnum skilyrðum allt niður í 32 stunda vinnuviku (Fylgiskjal 2). Er hér 
um tímamót að ræða á vinnumarkaði. Síðast var vinnuvikan stytt úr 44 stundum í 40 stundir með 



26 
 

lögum árið 1971. Í kjarasamningum SFV á árinu 2020 við stéttarfélög tók SFV þessi fylgiskjöl beint 
inní kjarasamninga sína við stéttarfélög. Samningsaðilar eru sammála um að ná megi fram 
gagnkvæmum ávinningi starfsfólks og stofnana með betri vinnutíma. Markmið breytinganna er að 
bæta vinnustaðamenningu og nýtingu vinnutíma, auka skilvirkni, bæta gæði þjónustu, tryggja betur 
gagnkvæman sveigjanleika og stuðla þannig að bættum lífskjörum og samræmingu fjölskyldu- og 
atvinnulífs. 
 
Betri vinnutími í dagvinnu (BVD) 
Innleiðing hans gekk í gildi frá og með 1. janúar 2021. Hjá aðildarfélögum SFV var almennt miðað 
við að fara í fulla styttingu þannig að vinnuvikan verður frá framangreindum tíma að telja 36 
stundir. Þessa dagana (lok mars 2021) eru að byrja að berast upplýsingar um framkvæmd 
innleiðingarinnar hjá hverju og einu aðildarfélaga SFV. Ýmsar áskoranir mæta starfsmönnum og 
stjórnendum aðildarfélaga SFV. Stærsta áskorunin er að koma verkefnum starfsmanna fyrir innan 
36 stunda vinnuviku sem áður voru unnin á 40 stundum. Um mikla menningarbreytingu er að ræða. 
Má þar nefna sérstaklega að við styttingu í 36 stunda vinnuviku eru matar- og kaffitímar ekki lengur 
á forræði starfsmanna. Engu að síður er gert ráð fyrir að starfsmenn geti tekið reglubundin hlé frá 
störfum sínum og nærst á vinnustað. Hléin eru þó ekki á fyrirfram gefnum tímum heldur þegar færi 
gefst til. Rétt er hér að halda til haga að kjarasamningurinn kemur ekki til viðbótar áður 
umsömdum sveigjanleika eða annarri útfærslu vinnutíma sem þegar var við lýði hjá aðildarfélögum 
SFV. 
 
Betri vinnutími í vaktavinnu (BVV) 
Innleiðing hans tekur gildi frá og með 1. maí 2021. Um er að ræða mun flóknara og viðameira 
verkefni en innleiðing á Betri vinnutíma í dagvinnu. Til að stuðla að snurðulausri innleiðingu var sett 
upp stýrikerfi utanum verkefnið. Efst er Stýrihópur um BVV, þá Verkefnastjórn sem starfar í umboði 
Stýrihóps, því næst innleiðingarhópar og að lokum Matshópur. 
Sérstakar áherslur í BVV umfram hinar almennu eru þær að „breytingunum er einnig ætlað auka 
stöðugleika í mönnun hjá stofnunum ríkis og sveitarfélaga, að draga úr yfirvinnu ásamt því að bæta 
öryggi og þjónustu við almenning.“ 
 
Stýrihópur BVV 
Hlutverk hópsins er að meta árangur verkefnisins heildstætt, hvort sett markmið náist og forsendur 
standist. Stýrihópurinn bregst við ef niðurstöður ábendinga innleiðingarhópa og mælingar gefa 
tilefni til. Þá skal Stýrihópur taka til umfjöllunar mál er varða stefnumarkandi túlkanir og álitaefni 
er snerta framkvæmd og þróun Fylgiskjals 2. Stýrihópi samningsaðila er ætlað að starfa á gildistíma 
kjarasamningsins, sem lýkur 31. mars 2023. SFV átti í upphafi ekki aðild að Stýrihópnum en öðlaðist 
formlega áheyrnaraðild á fimmtánda fundi Stýrihópsins þann 17. nóvember 2020. Á sama fundi 
kom fram eftirfarandi af hálfu Stýrihóps: „Mælst er til þess að SFV setji á laggirnar innleiðingarhóp 
sem hefur sömu hlutverk og tilgang og innleiðingarhópar opinberra launagreiðenda og er skipaður, 
til viðbótar við fulltrúa SFV, einum aðila frá hverju bandalagi/Fíh eins og aðrir innleiðingarhópar.“ 
Eftir umfjöllun stjórnar SFV um aðild samtakanna að Stýrihópnum tók Tryggvi Friðjónsson sæti í 
honum sem áheyrnarfulltrúi SFV. 
Verkefnastjórn starfar á ábyrgð Stýrihóps. Lykilstarfsmenn eru þær Bára Hildur Jóhannsdóttir og 
Aldís Magnúsdóttir. Verkefnið hefur mjög hvílt á þeirra herðum og hafa þær að mati undirritaðs 
skilað góðu verki í fordæmalausum aðstæðum.  
 
Innleiðingarhópur SFV um BVV 
Hann tók til starfa vegna tilmæla Stýrihóps. Fyrsti fundur hans var haldinn 16. desember 2020. 
Hlutverk hópsins er hið sama og annarra innleiðingarhópa en það er: 
„Hóparnir útbúa leiðbeiningar og stuðningsefni fyrir starfsfólk, stjórnendur og aðra haghafa. Þeirri 
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vinnu skal lokið fyrir 1. september 2020. Hóparnir standa sameiginlega fyrir fræðslu, kynningarefni, 
vefsíðu, ráðgjöf og stuðningi vegna innleiðingar og eftirfylgni breytinga á vaktavinnu fyrir 
starfsfólk, stjórnendur og fulltrúa stéttarfélaga. Innleiðingarhóparnir halda utan um ábendingar og 
úrlausnarefni um framgang breytinga og koma þeim á framfæri við stýrihóp. Innleiðingarhópar 
geta kallað eftir greiningum frá matshóp. Innleiðingarhópum ber að skila reglulegum skýrslum til 
stýrihóps um innleiðingu og eftirfylgni. Launagreiðendur bera ábyrgð á að kalla hópa saman, 
mánaðarlega hið minnsta nema annað sé ákveðið.“ 
 
Innleiðingarhópur SFV hefur nú í lok mars 2021 haldið níu fundi. Starfið hefur gengið vel fyrir sig og 
ekki hefur verið mikið um erfið ágreiningsmál að ræða. Formaður hópsins er, Tryggvi Friðjónsson. 
Aðrir fulltrúar SFV í hópnum eru Edda Björk Arnardóttir frá Eir, Skjóli og Hömrum, Jakobína H. 
Árnadóttir frá Hrafnistuheimilunum, Sigrún Björg Þorgrímsdóttir frá Sólvangi og Theodóra S. 
Theodórsdóttir frá Grund, Mörk og Ási. Vil ég nota þetta tækifæri og. þakka þeim fyrir prýðilegt 
samstarf. Afar gagnlegt hefur verið fyrir mig að vera með þessum hætti í beinum tengslum við 
stofnanir innan SFV og einnig er ánægjulegt að verða vitni að því að þessi hópur ásamt fjölda 
annarra starfsmanna er að leggja mjög hart að sér til að innleiðing á Betri vinnutíma í vaktavinnu 
gangi sem best fyrir sig. 
 
Matshópur um BVV 
Starfandi er Matshópur, verkefni hans eru þessi helst: Hann aflar nauðsynlegra gagna til að meta 
framvindu verkefnisins. Samningsaðilar skuldbinda sig til að afla nauðsynlegra gagna sem þörf er á 
svo matshópur geti sinnt sínu hlutverki. Hann heldur utan um, greinir og dregur saman niðurstöður 
mælinga á lykilmælikvörðum, úttektum og spurningakönnunum og skilar reglulegum skýrslum til 
Stýrihóps. Mælingar eru mánaðarlegar eða reglubundnar á 3-12 mánaða fresti. Matshópur hefur 
heimild til að kalla til utanaðkomandi aðstoð. Hann skipa fulltrúar/sérfræðingar tilnefndir af 
Stýrihópi og starfar hópurinn í umboði hans.  
 
Í marsmánuði 2021 kom til umræðu innan Stýrihóps að aðildarfélög SFV ættu að eiga aðild að 
spurningakönnunum Matshópsins. Voru þessi sjónarmið studd af stjórn SFV. Varð að ráði að SFV á 
nú aðild að Matshópnum með áheyrnarfulltrúa sem er Tryggvi Friðjónsson. Nú er í undirbúningi 
útsending könnunar til starfsmanna aðildarfélaga SFV þar sem þeim er ætlað að svara ýmsum 
spurningum svo unnt verði að leggja mat á hvort ofangreindum leiðarljósum, forsendum og 
markmiðum kerfisbreytinganna hafi verið mætt.  
 
Stofnanasamningar 
Þann 4. febrúar 2021 skrifuðu fulltrúar Eflingar og SFV undir stofnanasamning. Horft var til 
stofnanasamnings sem gerður hafði verið á Landspítala. Gæta þurfti að því að ráðstafað yrði ekki 
umfram þær 251 millj. kr. sem tilgreindar voru í bókun með kjarasamningi aðila. Reyndist þetta 
tímafrekt verkefni sem kallaði á töluverða útreikninga.  
 
Gerður var hliðstæður stofnanasamningur við Hlíf og VSFK. Var hann undirritaður þann 17. febrúar 
2021. 
 
Miðlægir stofnanasamningar sem bíða umfjöllunar og afgreiðslu eru samningar við SLFÍ og 
Sameyki. Þessi tvö félög hafa ekki haft samband við Kjaranefnd SFV vegna þessa. 
Undirrituðum er kunnugt um að hafnar eru viðræður milli FÍH og einstakra aðildarfélaga SFV vegna 
stofnanasamninga. Nú í lok mars hafa ekki enn verið undirritaðir neinir slíkir samningar svo 
undirrituðum sé kunnugt um. Samkvæmt bókun 9 í miðlægum kjarasamningi SFV og FÍH er gert ráð 
fyrir að samningsaðilar skoði á samningstímanum að fara í gerð sameiginlegs stofnanasamnings og 
afstaða til þess liggi fyrir eigi síðar en 1. mars 2023. 



28 
 

 
 
Önnur verkefni  
Formaður Kjaranefndar SFV situr í kostnaðarmatsnefnd SFV sem fulltrúi nefndarinnar. Hópnum 
stýrir Eybjörg Hauksdóttir framkvæmdastjóri SFV. 
 
Á haustmánuðum 2020 var formanni kjaranefndar falið að stýra Mannauðshópi SFV. Vegna anna, 
þá sérstaklega vegna verkefna í tengslum við Betri vinnutíma hefur ekki verið tækifæri til að 
gagnsetja starf hópsins. 
 
Kveðjuorð frá fráfarandi formanni kjaranefndar SFV 
Nú undir lok marsmánuðar árið 2021, þegar líður að því að ég ljúki störfum í þágu SFV (starfslok 
áætluð í apríl/maí 2021) vil ég nota tækifærið og þakka öllu því prýðisfólki sem ég hef unnið með 
sl. rúmt ár. Ég vil þakka stjórn SFV, framkvæmdastjóra og persónuverndarfulltrúa samtakanna fyrir 
gott samstarf. Einnig vil ég þakka öllum starfsmönnum aðildarfélaga SFV fyrir gott samstarf.  
Meðnefndarmönnum mínum í kjaranefndinni, þeim Ágústi, Berglindi, Stellu, Sigríði, Valgeiri og Lilju 
vil ég þakka einkar gott samstarf og góða viðkynningu. Þetta hefur verið lærdómsríkur tími, að ég 
tel fyrir okkur öll, mikil samningatörn þar sem hópurinn hefur staðið þétt saman með mikilvægum 
stuðningi frá stjórn og ekki síst Eybjörgu Hauksdóttur framkvæmdastjóra. Einnig vil ég nefna 
mikilvæga aðstoð Eðvalds Möller, lektors við viðskiptafræðideild HÍ. Hann hefur verið 
kjaranefndinni innanhandar við samantekt talnaupplýsinga og gagnaöflunarskjals sem tekið er 
saman á hverju ári og gagnast mjög við gerð miðlægra kjarasamninga og stofnanasamninga. 
 
Að lokum vil ég þakka fulltrúum stéttarfélaganna og bandalaga þeirra, fulltrúum kjara- og 
mannauðssýslu ríkisins svo og fulltrúum embættis ríkissáttasemjara fyrir gott samstarf. Mig langar 
hér sérstaklega að nefna líka gott samstarf við kjaradeild skrifstofu mannauðsmála á Landspítala. 
 
Síðustu misseri hafa verið ánægjuleg fyrir mig í alla staði og kveð ég sáttur og óska Samtökum 
fyrirtækja í velferðarþjónustu velfarnaðar. 
 
Tryggvi Friðjónsson 
 

Morgunverðarfundir SFV  
Vegna COVID faraldursins var ljóst að ekki yrði mögulegt að halda málþing eða aðra fræðslufundi 
með sama hætti og SFV hafa gert undanfarin ár. Ákvað stjórn samtakanna í staðinn að koma á 
stuttum, mánaðarlegum fjarfundum með fræðsluefni sem yrðu nefndir Morgunverðarfundir SFV.  
 
Fundirnir voru haldnir fyrsta föstudag hvers mánaðar í vetur og var fyrsti Morgunverðarfundurinn 
haldinn þann 2. október 2020. Á fundina mættu á bilinu 30 – 40 manns í hvert sinn og hlýddu á 
erindi frá framsögumönnum frá Danmörku, Bretlandi og Íslandi.   
 
Gunnhildur Erla Kristjánsdóttir, persónuverndarsérfræðingur SFV hélt erindi þann 2. október 2020 
um fyrstu sektarákvarðanir Persónuverndar sem úrskurðaðar voru í sumar gagnvart 
Fjölbrautarskólanum í Breiðholti og SÁÁ. Farið var yfir forsendur umræddra ákvarðana og hvað 
læra mætti af þeim málum.  
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Annar Morgunverðarfundur SFV var haldinn þann 6. nóvember 2020 og fjallaði um 
jafnlaunavottun. Á þeim fundi fóru Edda Björk Arnardóttir mannauðsstjóri og Jason Már 
Bergsteinsson mannauðsráðgjafi hjá Eir, Skjóli og Hömrum yfir ferlið, frá A til Ö, við innleiðingu 
jafnlaunavottunar á þeirra vinnustað.  
 

 
 
Á Morgunverðarfundi SFV þann 4. desember 2020 var kynning á CareVision hugbúnaðinum. Um er 
að ræða hugbúnaðarlausn til að halda utanum skráningu á meðferð og umönnun íbúa 
hjúkrunarheimila. Á fundinn mætti Rishi Jawaheer framkvæmdastjóri Jawagroup auk 
samstarfsmanna sinna og fór yfir notkun hugbúnaðarins og svaraði spurningum sem bárust frá 
fundarmönnum.  
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Þann 8. janúar 2021 var svo haldinn Morgunverðarfundur þar sem fjallað var um Motiview tæknina 
sem nýtt er á nokkrum hjúkrunarheimilum hérlendis (og víðar) til að ýta undir hreyfingu eldri 
borgara. Torbjørn Langeland markaðsstjóri Motitech fór yfir hvernig Motiview virkar sem og Road 
worlds for seniors keppnina sem haldin er á hverju ári um allan heim. Var öllum aðildarfélögum 
SFV boðinn 20% afsláttur af árgjaldi fyrsta árs ef áhugi væri fyrir notkun hugbúnaðarins.  
 
Gestur á Morgunverðarfundi SFV í febrúar var svo hún Bára Hildur Jóhannsdóttir, verkefnastjóri 
Betri vinnutíma í vaktavinnu. Á fundinum fór hún yfir eðli verkefnisins og mikilvægi þess, 
greiningarvinnuna, umbótasamtalið og helstu nýmæli. Samkvæmt kjarasamningum SFV, ríkis og 
sveitarfélaga mun breyting á vinnutíma vaktavinnufólks taka gildi þann 1. maí nk. en um er að ræða 
umfangsmestu breytingu á vaktavinnukerfinu í yfir 30 ár.  
 

 
 
 
Síðasti Morgunverðarfundur SFV þetta starfsárið var haldinn föstudaginn 5. mars 2021 en á þann 
fund mætti Magnús Steinþórsson verkefnastjóri hjá Origo til að ræða rafrænar lausnir í 
lyfjafyrirmælum og gjafaskráningu. Fór hann m.a. yfir hvernig lyfjafyrirmælakerfið eMed virkar í 
dag, hvaða þörfum það á að mæta og hver næstu skref verða í þróun hugbúnaðarlausnarinnar.  
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Ánægja hefur verið með þessa viðbót við starfsemi SFV og því líklegt að Morgunverðarfundir SFV 
verði fastur liður fyrsta föstudag hvers mánaðar hér eftir.  
 
Umsagnir til Alþingis 
Talsvert minna af þingmálum voru send SFV til umsagnar á yfirstandandi starfsári vegna 
takmarkana á störfum þingsins í COVID faraldri. Skriflegum umsögnum var skilað inn af hálfu 
samtakanna hvað varðar eftirfarandi þingmál á starfsárinu 2020 – 2021:  
 

Þingmál nr. 841, frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið 2020  
Fjárlagafrumvarp 2021 
Þingmál nr. 2, tillaga til þingsályktunar um fjármálaáætlun fyrir árin 2021 – 2025. 

 
Ofangreindum þingmálum var fylgt eftir með fundum með fjárlaganefnd.  
 
Fundir, bréf og minnisblöð 
Á starfsárinu var fundað talsvert með 
ýmsum aðilum, stjórnvöldum, 
þingnefndum, þingmönnum, 
starfsmönnum landlæknis og 
heilbrigðisráðuneytisins, Sambandi 
íslenskra sveitarfélaga, Samtökum 
heilbrigðisfyrirtækja, Læknafélagi 
Reykjavíkur o.fl. vegna málefna 
aðildarfélaga SFV. Í lang flestum 
tilfellum var um að ræða fjarfundi. 
Forysta SFV fundaði í tvígang með 
heilbrigðisráðherra á yfirstandandi 
starfsári vegna erfiðrar rekstrarstöðu 
aðildarfélaga samtakanna, og átti einn formlegan fund með fjármálaráðherra. Þá var bréf sent á 
alla sitjandi þingmenn Alþingis þar sem farið var yfir fjárlagafrumvarp ársins 2021, sem og 
fjármálaáætlun fyrir árin 2021 – 2025 sem var sökum COVID faraldursins lögð fram um haustið 
2020.  
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Hluti af glærupakkanum sem farið var yfir með öllum þingflokkum sem fundað var með af hálfu SFV. 
 
SFV óskuðu einnig eftir því að fá að mæta á þingflokksfundi allra stjórnmálaflokka sem eru með 
fulltrúa á Alþingi. Var forystu SFV boðið á fund hjá Sjálfstæðisflokki, Viðreisn, Samfylkingu, Pírötum, 
Miðflokknum og Flokki fólksins. Var á þeim fundum farið yfir stöðu aðildarfélaga samtakanna og af 
hverju fjárhagsstaða aðildarfélaganna væri orðin svona erfið. Sköpuðust fróðlegar umræður við 
þingmenn flokkanna, sem eru orðnir vel upplýstir um stöðu og rekstur aðildarfélaga SFV.  
 

 
Hluti af glærupakkanum sem farið var yfir með öllum þingflokkum sem fundað var með af hálfu SFV. 
 
Haustið 2020 var aðildarfélögum SFV sérstaklega boðið að fá stjórnarformann og 
framkvæmdastjóra SFV á stjórnarfund til sín. Fundað var með bæjarstjóra Vestmannaeyja og 
stjórnendum öldrunarþjónustunnar bæjarins í desember 2020 í gegnum fjarfundarbúnað. Þá var 
fundað með framkvæmdastjórn Reykjalundar í nóvember 2020 til að ræða hugsanlega aðilda 
stofnunarinnar að SFV, en Reykjalundur gekk í samtökin í febrúar 2021.  
 
Færri minnisblöð voru rituð þetta árið en oft áður, þar sem fundir fóru iðulega fram í gegnum 
fjarfundarbúnað. Á slíka fundi var yfirleitt mætt frekar með glærukynningu til að halda athygli 
fundarmanna. Þó voru eftirfarandi minnisblöð og bréf rituð á starfsárinu (ekki tæmandi talning):  
 

Minnisblað vegna fundar með heilbrigðisráðherra, maí 2020 
Minnisblað vegna fundar með fjármálaráðherra, júní 2020 
Minnisblað til stjórnar um leiguhúsnæði, júní 2020 
Bréf til sóttvarnarlæknis vegna reglna um ferðalög erlendis, ágúst 2020 
Svarbréf til einstaklings vegna úrræðaleysis kerfisins, dags. september 2020 
Bréf til sóttvarnarlæknis, heilbrigðisráðherra o.fl. vegna COVID deildar, október 2020 
Minnisblað (og þarfagreining) vegna fundar með HRN um COVID deild, október 2020 
Bréf SFV til allra sitjandi alþingismanna, október 2020 
Bréf til félagsmálaráðuneytisins vegna jólahalds á hjúkrunarheimilum, nóvember 2020 
Bréf á fjármálaráðuneytið o.fl. um húsaleigu hjúkrunarheimila, nóvember 2020 
Svarbréf vegna ,,útgöngubanns vistmanna á öldrunarstofnunum“, desember 2020 
Bréf á heilbr.ráðherra vegna breytinga á reglugerð um færni – og heilsumat, janúar 2021 
Bréf á forstjóra SÍ o.fl. vegna seinagangs og samskiptaleysis, febrúar 2021 
Bréf á heilbrigðisráðuneytið vegna inntöku á hjúkrunarheimili, mars 2021 
Bréf á fjármálaráðuneytið vegna upplýsinga um kjarasamningsbundnar hækkanir, mars 2021 
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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. Hóparnir gefa aðildarfélögum 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.  
 
Vegna þeirra fjölmörgu verkefna sem urðu til vegna COVID faraldursins var starfsemi flestra 
vinnuhópa lögð til hliðar. Nokkrir fundir voru þó haldnir á starfsárinu í Fagráði hjúkrunarstjórnenda 
innan SFV og Vinnuhóp smærri hjúkrunarheimila. Þá hefur Innkaupahópur SFV verið virkur frá því 
í haust og unnið í ýmsum samstarfsverkefnum. Engir fundir hafa undanfarið verið í 
Velferðartæknihópnum eða Mannauðshópnum.  
 
Nú er bólusetning skjólstæðinga og starfsmanna flestra aðildarfélaga SFV komin vel á veg og álag á 
starfsemina vegna COVID fer minnkandi. Því standa vonir til þess að vinnuhóparnir fari á fulla ferð 
aftur á næstu mánuðum undir góðri verkstjórn nýrra starfsmanna SFV.   
 
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. Er um að ræða verkefnastjórn um greiningu á 
rekstri hjúkrunarheimila, starfshóp um breytingar á tveimur lyfjareglugerðum og stýrinefnd um 
þróun rafrænnar sjúkraskrár á árunum 2018 – 2020. Því miður hefur starfsemi síðastnefndu tveggja 
hópanna dottið uppfyrir og engin starfsemi verið í þeim á þessu starfsári, en þeim hefur þó ekki 
enn verið slitið.  
 
Verkefnastjórn um greiningu á rekstri hjúkrunarheimila hefur hins vegar verið starfandi síðan í júlí 
2020 og er yfirleitt nefnd ,,Gylfanefndin“ en Gylfi Magnússon prófessor er formaður 
verkefnastjórnarinnar. Gísli Páll Pálsson, stjórnarformaður SFV er fulltrúi samtakanna í 
verkefnastjórninni, en auk hans og Gylfa sitja þar fulltrúar tilnefndir af Sjúkratryggingum Íslands, 
heilbrigðisráðuneytinu og Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Var tilgangurinn að greina rekstur og 
rekstrarkostnað hjúkrunarheimila og horfa til eftirfarandi þátta:  
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Verkefnastjórnin fékk aðstoð við verkefnið frá KPMG, á grundvelli samnings við 
heilbrigðisráðuneytið. Umfangsmikil gagnaöflun á rekstrarkostnaði hjúkrunarheimila átti sér stað 
undir verkstjórn KPMG, sem nýtt hefur verið til gerðar skýrslu verkefnastjórnarinnar. Fyrirhugað 
var að skila skýrslunni til heilbrigðisráðherra þriðjudaginn 16. mars sl. en því var frestað að ósk 
ráðuneytisins sem vildi koma á framfæri athugasemdum við skýrsluna eins og hún lá fyrir. 
Skýrslunni hefur ekki enn verið skilað, en útgáfu hennar er beðið með óþreyju af hálfu SFV og 
annarra aðila.  
 
Félagsfundir og fundir stjórnar  
Vegna COVID faraldursins hafa ekki verið haldnir formlegir félagsfundir á árinu. Haldinn var einn 
fundur um kjarasamningagerðina í júní 2020, á meðan faraldurinn datt tímabundið niður. Þá hafa 
verið haldnir fimm Morgunverðarfundir með rafrænum hætti fyrir aðildarfélög SFV um ýmis 
málefni. Vonir standa til að með aukinni bólusetningu verði bráðum hægt að halda hefðbundinn 
félagsfund.  
 
Stjórn SFV hittist á fjarfundum að jafnaði einu sinni í mánuði, en fundirnir eru um ein og hálf 
klukkustund í senn. Stjórnarfundir voru alls 11 talsins starfsárið 2020 – 2021. Ýmis mál voru rædd 
á stjórnarfundum, en COVID faraldurinn, niðurskurður í fjárframlögum til aðildarfélaga, 
kjarasamningar, samskipti við stjórnvöld og persónuverndarmál  voru fyrirferðarmikil á starfsárinu.  
 
Stefnumótunarfundur stjórnar SFV var haldinn með breyttu sniði þann 24. og 25. ágúst 2020, en 
um var að ræða fjarfund að öllu leyti nema hvað varðar starfsmenn SFV sem allir voru saman í 
fundarherbergi í nýju húsnæði samtakanna.  Tíminn var þó vel nýttur eins og venjulega til að leggja 
línurnar fyrir helstu verkefni vetrarins en kjaraviðræður og erfið fjárhagsstaða aðildarfélaga, m.a. 
vegna COVID faraldursins, voru þar efst á baugi. Einnig var rætt um vaxandi verkefni samtakanna 
og þörf fyrir annan starfsmann sem gæti létt undir með framkvæmdastjóranum. Þá væri ljóst að 
aukin áhersla hjá SÍ á fyrirspurnir og eftirlit gagnvart einstökum rekstraraðilum muni kalla á aukin 
verkefni hjá SFV í framtíðinni. Farið var vel yfir persónuverndarmálin en Persónuvernd hafði sektað 
aðildarfélag SFV fyrr á árinu vegna öryggisbrests hjá félaginu. Þá var haldið á lofti mikilvægi þess að 
horft sé til starfsemi aðildarfélaga samtakanna í stefnumótun stjórnvalda og mikilvægi þess að 
stjórnvöld og aðrir hagsmunaaðilar hafi vitneskju um SFV og þekkingu á helstu hagsmunamálum 
samtakanna.  
 
Stjórn SFV (ýmist að hluta eða í heild sinni) og framkvæmdastjóri áttu marga fundi með ýmsum 
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 vegna COVID faraldursins og hagsmunagæslu 
samtakanna í tengdum verkefnum, auk umræðu um aðþrengdan rekstur hjúkrunarheimila. Var sú 
umræða einkum fyrirferðamikil í tengslum við ákvarðanir nokkurra sveitarfélaga að segja sig frá 
rekstri hjúkrunarheimila vegna viðvarandi hallareksturs þeirra undanfarin ár.   
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Aftast í ársskýrslunni er að finna skýrslu frá Creditinfo um fjölmiðlaumfjöllun um SFV á 
almanaksárinu 2020.  
 
Hér má sjá þær blaðagreinar sem skrifaðar voru á vegum SFV og birtust í fjölmiðlum á starfsárinu 
2020 – 2021:  
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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. 
 
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. 
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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

Fjölmiðlaskýrsla
árið 2020



Umfang umfjöllunar eftir tegundum fjölmiðla árið 2020

Nafn Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu
Kennitala 560502-6720
ISAT-flokkur Starfsemi annarra ótalinna félagasamtaka
Rekstrarform Félagasamtök
Heimilisfang Kringlunni 4-6
Póstnúmer 103

Þróun fjölda frétta árið 2020 samanborið við 2019

Línuritið hér fyrir neðan sýnir þróun fjölda birtra frétta um fyrirtækið hjá öllum miðlum. Í töflunni má svo sjá
niðurbrot á gögnunum.

2019 2020

Netmiðlar 20 95

Prentmiðlar 20 36

Sérvefir 9 24

Sjónvarp/Útvarp 5 20

Samtals 54 175
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Þróun fjölda frétta um fyrirtækið eftir fjölmiðlum árið 2020

Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des Hlutdeild

Mbl.is 3 0 5 5 1 1 1 1 0 3 2 0 23%

Visir.is 1 0 3 6 2 1 0 0 0 3 5 1 23%

Ruv.is 0 2 1 2 3 1 0 3 3 2 2 0 20%

Frettabladid.is 0 1 2 2 1 0 0 1 0 1 2 1 12%

Miðjan.is 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 5%

Skessuhorn.is - Fréttir 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 5%

Eyjan.is 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2%

Frettatiminn.is 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2%

Kjarninn.is 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2%

ruv.is - Menning 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2%

Eyjafrettir.is 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1%

Hringbraut.is 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1%

Stundin.is 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1%

Netmiðlar samtals 7 5 14 15 10 3 1 6 4 11 17 2

Morgunblaðið 3 1 0 2 2 0 0 4 3 4 8 1 78%

Fréttablaðið 0 1 0 1 1 0 0 2 0 1 1 1 22%

Prentmiðlar samtals 3 2 0 3 3 0 0 6 3 5 9 2

Hjukrun.is 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 42%

Miðlar Sveitafélaga og stofnan 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 21%

Mannlif.is 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13%

Trölli.is 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8%

ASI.is 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4%

Rás 2 - þættir 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4%

Skessuhorn.is 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4%

Útvarpsaga.is 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4%

Sérvefir samtals 3 2 1 3 2 0 1 1 1 2 3 5

Rás 1 og 2 0 0 0 2 3 1 0 2 2 1 1 0 60%

Stöð 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 20%

Bylgjan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 10%

Sjónvarpið 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10%

Ljósvaki samtals 0 0 1 4 3 1 0 2 2 5 2 0

Alls 13 9 16 25 18 4 2 15 10 23 31 9
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Fréttaskor

Fréttaskor gefur raunsæja mynd af því hversu mikið vægi fréttin hefur fyrir ímynd
fyrirtækisins. Það segir til um hvort fréttin sé virkilega um fyrirtækið, eða hvort umfjöllunin sé
um annað en fyrirtækið, og hversu mikla athygli fréttin fær. Fréttaskorið er á bilinu 1-5 þar
sem 1 er mjög lítið vægi og 5 er mjög mikið vægi.

Þróun fréttaskors

Fréttaskor fyrir Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu

Fréttaskor fyrir viðkomandi atvinnugrein

Meðaltal: 2,7

Meðaltal: 2,9
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Þróun tenginga við Facebook

Línuritið hér að neðan sýnir heildarfjölda Facebook-tenginga sem vísuðu í nafnið Samtök fyrirtækja í
velferðarþjónustu á árinu 2020.

Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des Alls

Heildar-
tengingar við
Facebook

220 2.488 786 8.604 192 89 51 1.366 123 1.735 1.413 66 17.133

15 vinsælustu fréttirnar um fyrirtækið á Facebook 2020

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Nafn fjölmiðils Heildartengingar

1 22.4.2020 Víðir fékk afmælisköku á fundinum: „Maður fær
bara tár í augun“ Visir.is 3.866

2 11.2.2020 Lögregla kölluð á hjúkrunarheimili vegna
heilabilaðra Ruv.is 1.421

3 21.4.2020 Þakkir til starfsfólks hjúkrunarheimila Visir.is 1.308

4 22.4.2020 Víðir fékk afmælisgjöf í beinni: „Ég fæ nú bara
tár í augun“ Frettabladid.is 1.267

5 21.8.2020 Fötluðu fólki ítrekað beint inn á stofnanir Frettabladid.is 1.096

6 29.10.2020 Margir veitingastaðir munu ekki opna aftur Mbl.is 821

7 16.4.2020 Einn í einu í heimsókn á hjúkrunarheimili 4. maí Rás 2 - þættir 737

8 16.4.2020 Einn í einu í heimsókn á hjúkrunarheimili 4. maí Ruv.is 737

9 5.11.2020 Straumhvörf í umönnun sjúklinga á
hjúkrunarheimilum sem fá Covid-19 Visir.is 658

10 11.2.2020 Lögregla kölluð til vegna fólks með heilabilun Ruv.is 528

11 22.4.2020 Færði Víði afmælisköku Mbl.is 382

12 23.10.2020 Fordómar og COVID Visir.is 360

13 8.10.2020 „Gríðarleg ógn fyrir heilbrigðiskerfið“ Mbl.is 322

14 7.2.2020 Vítahringur hjúkrunarheimilanna ruv.is - Menning 319

15 24.11.2020 Ríkisstjórnin magnaði kreppuna – nú þarf að
skipta um kúrs Kjarninn.is 270
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Algengustu fyrirtækin í umfjöllun fjölmiðla árið 2020

Sæti Nafn Fjöldi frétta
1 Sjálfstæðisflokkurinn 16.361

2 Vinstrihreyfingin-Grænt framboð 13.675

3 Embætti landlæknis 13.570

4 Ríkislögreglustjórinn 12.580

5 Alþingi 10.596

6 Ríkisútvarpið ohf. 10.399

7 Reykjavíkurborg 10.002

8 Landspítali 9.942

9 Framsóknarflokkurinn 8.279

10 Forsætisráðuneyti 7.435

11 Icelandair ehf. 6.868

12 Háskóli Íslands 6.632

13 Árvakur hf. 6.396

14 Heilbrigðisráðuneytið 6.089

15 Fjármála- og efnahagsráðuneyti 5.806

16 Torg ehf. 5.608

17 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 4.881

18 Samfylkingin - jafnaðarmannaflokkur Íslands 4.854

19 Seðlabanki Íslands 4.640

20 Isavia ohf. 4.482

21 Veðurstofa Íslands 4.309

22 Fjársýsla ríkisins 4.303

23 Dómsmálaráðuneyti 3.954

24 Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu 3.718

25 Vegagerðin 3.517

26 Íslensk erfðagreining ehf. 3.449

27 Knattspyrnufélag Reykjavíkur 3.426

28 Mennta- og menningarmálaráðuneytið 3.127

29 Miðflokkurinn 3.091

30 Píratar 2.896

… …

321 Umboðsmaður barna 177 1

321 Ferðaskrifstofa Íslands ehf. 177 2

322 Hópbifreiðar Kynnisferða ehf. 176 1

323 Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu 175 1

324 Vogue ehf. 174 1

325 Sagafilm ehf. 173 1

325 Melaskóli 173 2

325 Hinsegin dagar í Reykjavík - Reykjavík Pride 173 3
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Samanburður við önnur fyrirtæki í sömu atvinnugrein árið 2020

Nr. Nafn Fjöldi frétta

1 Rauði krossinn á Íslandi 1.884

2 S.Á.Á. sjúkrastofnanir 592

3 Krabbameinsfélag Íslands 582

4 Neytendasamtökin 452

5 Unicef Ísland 408

6 Samtök um kvennaathvarf 360

7 Landvernd, landgræðslu- og umhverisverndarsamtök Íslands 344

8 Öryrkjabandalag Íslands 333

9 Geðhjálp 291

10 Fjölskylduhjálp Íslands 238

11 Menningarfélagið Tjarnarbíó(MTB) 236

12 Ferðafélag Íslands 229

13 Íslensku tónlistarverðlaunin 220

14 Félag kvenna í atvinnulífinu 203

15 Sviðslistasamband Íslands 203

16 Hjálparstarf kirkjunnar 198

17 Landssamband eldri borgara 193

18 Félag eldri borgara í Reykjavík 191

19 UN Women Ísland 187

20 Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu 175

21 Hinsegin dagar í Reykjavík - Reykjavík Pride 173

22 Stúdentaráð Háskóla Íslands 170

23 Stígamót 164

24 Barnaheill - Save the Children á Íslandi 158

25 Samtökin '78,félag hinsegin fólks á Íslandi 156
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Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu: Kynjaskipting viðmælenda í fréttum
ljósvakamiðla

Kynjaskipting viðmælenda í öllum fréttum ljósvakamiðla

Kynjaskipting viðmælenda í öllum fréttum ljósvakamiðla í atvinnugreininni
„starfsemi annarra ótalinna félagasamtaka“
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Yfirlit frétta og/eða greina árið 2020

Dagsetning Fyrirsögn Nafn fjölmiðils

7.1.2020 Grímulaus vanræksla stjórnvalda á öldruðum Morgunblaðið

16.1.2020 Samið til tveggja ára um rekstur og þjónustu hjúkrunarheimila Miðlar Sveitafélaga og stofnana

16.1.2020 Samið við 43 hjúkrunarheimili Morgunblaðið

17.1.2020 Samið til tveggja ára um rekstur og þjónustu hjúkrunarheimila Trölli.is

20.1.2020 Samið til tveggja ára um rekstur og þjónustu hjúkrunarheimila Trölli.is

21.1.2020 „Mikil afturför frá fyrri samningi“ Mbl.is

21.1.2020 Samið um rekstur og þjónustu hjúkrunarheimila Skessuhorn.is - Fréttir

22.1.2020 Nýr samningur er mikil afturför frá fyrri samningi Eyjafrettir.is

23.1.2020 Höfnuðu framlengingu fyrri samnings Mbl.is

23.1.2020 Nauðbeygð að semja við Sjúkratryggingar Mbl.is

23.1.2020 Nauðbeygð að semja við Sjúkratryggingar Morgunblaðið

23.1.2020 Svandís fagnar nauðarsamningum Miðjan.is

26.1.2020 Wuhan-veiran og öldrun þjóðarinnar í Víglínunni Visir.is

7.2.2020 Vítahringur hjúkrunarheimilanna ruv.is - Menning

10.2.2020 Rekstur Hraunbúða þungur Miðlar Sveitafélaga og stofnana

11.2.2020 Lögregla kölluð á hjúkrunarheimili vegna heilabilaðra Ruv.is

11.2.2020 Lögregla kölluð til vegna fólks með heilabilun Ruv.is

13.2.2020 Framleiðsla búvöru og hjúkrun aldraðra Frettabladid.is

13.2.2020 Framleiðsla búvöru og hjúkrun aldraðra Fréttablaðið

13.2.2020 Mál Hraunbúða á dagskrá bæjarráðs Miðlar Sveitafélaga og stofnana

18.2.2020
Vestmannaeyjarbær hefur greitt 566 milljónir í rekstur dvalarheimilis: „Þrátt fyrir
að ríkinu beri að fjármagna þann rekstur á fjárlögum“ Hringbraut.is

19.2.2020 Vilja svör frá ríkinu vegna Hraunbúða Morgunblaðið

6.3.2020 Þrjátíu ára afmæli Stígamóta frestað vegna COVID-19 Frettabladid.is

7.3.2020 Hvetja hjúkrunarheimili til að banna gestagang ruv.is - Menning

8.3.2020 Beið í 6 mánuði á þremur stofnunum Ruv.is

8.3.2020 Beint: Blaðamannafundur vegna kórónuveirunnar Mbl.is

8.3.2020 Bein útsending frá upplýsingafundi vegna kórónuveirunnar Visir.is

8.3.2020 Blaðamannafundur vegna COVID-19 í dag Frettabladid.is

8.3.2020 Blaðamannafundur vegna kórónuveiru kl. 14 Mbl.is

8.3.2020 Blaðamannafundur vegna kórónuveirunnar Mbl.is

8.3.2020 Ekki er búið að semja um stóran hluta hjúkrunarheimila Sjónvarpið

8.3.2020 Fimm hjúkrunarfræðingar á Landspítala smitaðir Kjarninn.is

8.3.2020 Sex ný smit – Upplýsingafundur að hefjast Mannlif.is

8.3.2020 Skimað fyrir kórónuveirunni í 40 einstaklingum Visir.is

8.3.2020 Svona var áttundi upplýsingafundurinn vegna kórónuveirunnar Visir.is

8.3.2020 Tekið fyrir heimsóknir á hjúkrunar- og dvalarheimili á Vesturlandi Skessuhorn.is - Fréttir

9.3.2020 Vonandi auðveldara að manna stöður Mbl.is

19.3.2020 Heimsóknarbann tilkomið af nauðsyn Mbl.is

6.4.2020 Óþarfi að SÍ greiði minna til hjúkrunarheimila núna Mbl.is

16.4.2020 Einn í einu í heimsókn á hjúkrunarheimili 4. maí Rás 2 - þættir

16.4.2020 Einn í einu í heimsókn á hjúkrunarheimili 4. maí Ruv.is

16.4.2020 Heimsóknir á hjúkrunarheimilum verða leyfðar frá 4. maí Rás 1 og 2

16.4.2020 Ströng skilyrði fyrir heimsóknum á hjúkrunarheimili eftir 4. maí Visir.is

21.4.2020 Þakkir til starfsfólks hjúkrunarheimila Visir.is

22.4.2020 Aðstandendur geta heimsótt ástvini á dvalar og hjúkrunarheimili Sjónvarpið

22.4.2020 Aðstandendur geta heimsótt ástvini á dvalar og hjúkrunarheimili eftir 4. maí Rás 1 og 2

22.4.2020 Aflétting heimsóknarbanns nálgast Mbl.is

22.4.2020 Áfram mælst gegn því að knúsa aldraða og kyssa Ruv.is

22.4.2020 Beint: Blaðamannafundur almannavarna Mbl.is

22.4.2020 Bein útsending: Upplýsingafundur vegna kórónuveirunnar Visir.is

22.4.2020 Blaðamannafundur almannavarna Mbl.is

22.4.2020 Færði Víði afmælisköku Mbl.is

22.4.2020 Heimilisfólk fær aðeins einn gest Stöð 2
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Dagsetning Fyrirsögn Nafn fjölmiðils

22.4.2020 Sjö ný smit og fækkar á sjúkrahúsum Visir.is

22.4.2020 Smitum fjölgað um sjö Mannlif.is

22.4.2020 Svona var 52. upplýsingafundurinn vegna kórónuveirunnar Visir.is

22.4.2020 Víðir fékk afmælisgjöf í beinni: „Ég fæ nú bara tár í augun“ Frettabladid.is

22.4.2020 Víðir fékk afmælisköku á fundinum: „Maður fær bara tár í augun“ Visir.is

23.4.2020 Einn gestur í einu og allir þurfa að panta tíma í heimsókn Mannlif.is

23.4.2020 Mega fá einn gest í fyrstu viku Morgunblaðið

24.4.2020 Akureyrarbær ætlar ekki að reka nýtt hjúkrunarheimili í Glerárhverfinu Frettabladid.is

24.4.2020 Akureyrarbær ætlar ekki að reka nýtt hjúkrunarheimili í Glerárhverfinu Fréttablaðið

30.4.2020 Árangur á heimsmælikvarða Morgunblaðið

5.5.2020 Sveitarfélög hugleiða að segja sig frá rekstri hjúkrunarheimila Rás 1 og 2

5.5.2020 Sveitarfélög segja sig frá rekstri öldrunarheimila Ruv.is

6.5.2020 Sveitarfélög segja sig frá rekstri öldrunarheimila Miðlar Sveitafélaga og stofnana

7.5.2020 Áhyggjuefni að fjárveitingar dugi ekki Rás 1 og 2

7.5.2020 Áhyggjuefni ef fjárveitingarnar duga ekki Ruv.is

7.5.2020 Ráðherra segir rekstur hjúkrunarheimila áhyggjuefni Ruv.is

8.5.2020 Fyrirheit stjórnar um bættan rekstrargrundvöll ekki efnd Frettabladid.is

8.5.2020 Fyrirheit stjórnar um bættan rekstrargrundvöll ekki efnd Fréttablaðið

9.5.2020 Ræða nýjan kjarasamning starfsmanna á hjúkrunarheimilum Mbl.is

9.5.2020 Viðræður eru hafnar við Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu Rás 1 og 2

10.5.2020
Kjaraviðræður fyrir hönd 1800 félaga Eflingar sem starfa á hjúkrunarheimilum
hafnar Útvarpsaga.is

11.5.2020 Efling og SÍS ná samningum Morgunblaðið

12.5.2020 Tóku niður hringana og helguðu sig starfinu Morgunblaðið

13.5.2020
Kjaraviðræður hafnar vegna 1800 félagsmanna hjá hjúkrunarheimilum – sömu
kröfur og á ríkið, borg og sveitarfélögin Frettatiminn.is

13.5.2020 Pétur tekur við stjórnun Reykjalundar Skessuhorn.is - Fréttir

21.5.2020 Ómissandi starfsfólk fái samning Miðjan.is

29.5.2020 Heilbrigðisþjónusta ríkisrekin og ekki ríkisrekin Visir.is

31.5.2020 Endurmeta heimsóknarbann á hjúkrunarheimilum Visir.is

18.6.2020 Samningur fyrir 1.800 félagsmenn undirritaður Mbl.is

19.6.2020 Hornafjörður segir upp samningi við Sjúkratryggingar Ruv.is

19.6.2020 Hornafjörður segir upp samningi við Sjúkratryggingar Íslands Rás 1 og 2

23.6.2020 Kjaradeilu sjúkraliða og SFV til ríkissáttasemjara Visir.is

2.7.2020 85% starfsmanna hjúkrunarheimila samþykktu Mbl.is

3.7.2020 Kjarasamningur Eflingar og SFV samþykktur ASI.is

4.8.2020 Heimsóknarbann uppgjör Fréttablaðið

6.8.2020 COVID-19 íþyngir hjúkrunarheimilum Morgunblaðið

7.8.2020 COVID-19-árangur næst ekki af sjálfu sér Morgunblaðið

7.8.2020 Takmörkun á heimsóknum inn á hjúkrunarheimili vegna Covid-19 Skessuhorn.is - Fréttir

10.8.2020 Fjórtán mál á borði ríkissáttasemjara Ruv.is

10.8.2020 Kjaradeilur Rás 1 og 2

18.8.2020 Greina rekstrarkostnað hjúkrunarheimila Ruv.is

18.8.2020 Ráðist í greiningu á rekstrarkostnaði hjúkrunarheimila Miðlar Sveitafélaga og stofnana

21.8.2020 Fötluðu fólki ítrekað beint inn á stofnanir Frettabladid.is

21.8.2020 Fötluðu fólki ítrekað beint inn á stofnanir Fréttablaðið

26.8.2020 Sjúkraliðar á hjúkrunarheimilum ræða verkfallsaðgerðir Ruv.is

26.8.2020 Sjúkraliðar íhuga aðgerðir Rás 1 og 2

31.8.2020 Nagandi óvissa um rekstur hjúkrunarheimila Morgunblaðið

31.8.2020 Sveitarfélög þurfa milljarða til viðbótar Mbl.is

31.8.2020 Sveitarfélög þurfa milljarða til viðbótar Morgunblaðið

1.9.2020 Eru að missa trúna á ríkið Morgunblaðið

8.9.2020 Sveitarfélög segja upp samningum hjúkrunarheimila Ruv.is

10.9.2020 Hjúkrunarheimilin og seinni COVID-19- bylgjan Morgunblaðið

24.9.2020 Fullyrðingar formanns Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu séu ekki réttar Rás 1 og 2

24.9.2020 Greiðslur fyrir "Covid pláss" á hjúkrunarheimilum Rás 1 og 2
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Dagsetning Fyrirsögn Nafn fjölmiðils

24.9.2020 Hjúkrunarheimilin áfram hunsuð Morgunblaðið

24.9.2020 „Líf og heilsa heimilismanna hjúkrunarheimila skiptir ekki máli“ Miðjan.is

24.9.2020 Skilaboðin þau að líf heimilismanna skipti ekki máli Ruv.is

24.9.2020 Ætla að koma til móts við hjúkrunarheimilin Ruv.is

25.9.2020
Samninganefnd Fíh og Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu áttu samningafund
í dag. Hjukrun.is

8.10.2020 „Gríðarleg ógn fyrir heilbrigðiskerfið“ Mbl.is

9.10.2020
Nauðsynlegt að opna sérstaka Covid-19 deild fyrir smitaða íbúa
hjúkrunarheimila Visir.is

9.10.2020 Staða samningaviðræðna Hjukrun.is

9.10.2020 Verri árangur í þriðju bylgju þegar kemur að hjúkrunarheimilum Bylgjan

9.10.2020 Vilja fá sérstaka COVID-19 deild fyrir íbúa hjúkrunarheimila Stöð 2

12.10.2020 Gengið vonum framar að ná utan um smit á hjúkrunarheimilum Visir.is

12.10.2020 Varar við hugmyndum um að slaka almennt á aðgerðum Stöð 2

23.10.2020 Fordómar og COVID Visir.is

23.10.2020 Segir að stjórnvöld reyni vísvitandi að svelta öldrunarheimili landsins Stöð 2

24.10.2020 Hjúkrunarrými of fá og nánast engin fjölgun frá hruni Ruv.is

24.10.2020 Nánast engin fjölgun á hjúkrunarrýmum Frettabladid.is

24.10.2020 Nánast engin fjölgun á rýmum síðasta áratug Fréttablaðið

27.10.2020 Aukinn kostnaður hjúkrunarheimila á COVID tímum Rás 1 og 2

27.10.2020 Gísli reiður: „Skammist ykkar“ Eyjan.is

27.10.2020 Skammist ykkar Miðjan.is

27.10.2020 Skammist ykkar Morgunblaðið

28.10.2020 Segir hjúkrunarheimili ekki fengið krónu bætta Ruv.is

29.10.2020 Gríman er fallin Morgunblaðið

29.10.2020 Margir veitingastaðir munu ekki opna aftur Mbl.is

29.10.2020 Margir veitingastaðir munu ekki opna aftur Morgunblaðið

29.10.2020 „Velferð þeirra sem búa í Brákarhlíð er í fyrirrúmi“ Skessuhorn.is

29.10.2020 Öfugþróun hjá öldruðum Morgunblaðið

4.11.2020 Af hverju niðurskurður hjá hjúkrunarheimilunum? Morgunblaðið

4.11.2020 Svívirðileg framkoma ríkisvaldsins Miðjan.is

4.11.2020 „Svívirðileg framkoma“ segir Gísli Páll Eyjan.is

5.11.2020 Sérstök Covid-deild opnar á Eir Bylgjan

5.11.2020 Straumhvörf í umönnun sjúklinga á hjúkrunarheimilum sem fá Covid-19 Visir.is

6.11.2020 Daggjöldin duga ekki Morgunblaðið

6.11.2020 Fá engar bætur frá ríkinu Mbl.is

6.11.2020 Fyrsta bylgjan kostaði heimilin 450 milljónir Mbl.is

6.11.2020 Fyrsta bylgjan kostaði heimilin 450 milljónir Morgunblaðið

6.11.2020 Hádegisfréttir: Sér fyrir endann á baráttunni vestra Ruv.is

6.11.2020 Ráðuneytið hrekur fullyrðingar SFV Frettabladid.is

6.11.2020 Vilja skýrari áætlun um fjölgun hjúkrunarrýma Rás 1 og 2

6.11.2020 Vilja skýrari áætlun um fjölgun hjúkrunarrýma Ruv.is

7.11.2020 Bæta aukakostnað Morgunblaðið

7.11.2020 Sveitarfélög lögð á flótta Morgunblaðið

7.11.2020 Öldrunarþjónusta í öngstræti Morgunblaðið

8.11.2020 Um bætur til hjúkrunarheimila vegna COVID-19 kostnaðar Frettatiminn.is

9.11.2020 Bítur í skottið á sjálfu sér Morgunblaðið

9.11.2020 Hugmyndafræði hjúkrunarheimila - Líf sem vert er að lifa Visir.is

9.11.2020 Ætla að bæta hjúkrunarheimilum upp taprekstur Skessuhorn.is - Fréttir

11.11.2020 Hugmyndafræði hjúkrunarheimila – líf sem vert er að lifa Frettabladid.is

11.11.2020 Hugmyndafræði hjúkrunarheimila – líf sem vert er að lifa Fréttablaðið

12.11.2020 Pólitísk ábyrgð og biðlistar Visir.is

13.11.2020 Staða kjaraviðræðna við SFV Hjukrun.is

16.11.2020 Veitingamenn skoða málsókn á hendur ríkinu Stundin.is

22.11.2020 Seðlabankastjóri og umönnun aldraðra í Sprengisandi Visir.is

24.11.2020 Fíh og SFV áttu fund í dag Hjukrun.is
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Dagsetning Fyrirsögn Nafn fjölmiðils

24.11.2020 Ríkisstjórnin magnaði kreppuna – nú þarf að skipta um kúrs Kjarninn.is

25.11.2020 Desemberuppbót 2020 Hjukrun.is

28.11.2020 Tvískinnungur ríkisins í húsaleigumálum Morgunblaðið

29.11.2020 Tafarlausar umbætur í búsetumálum eldri borgara Visir.is

2.12.2020 Skrifað undir kjarasamning við Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu Hjukrun.is

3.12.2020 Kynningarfundir um efni kjarasamnings við SFV Hjukrun.is

8.12.2020
Atkvæðagreiðsla um kjarasamning við Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu er
hafin Hjukrun.is

11.12.2020 Kjarasamningur milli Fíh og SFV samþykktur Hjukrun.is

15.12.2020 Mikil óvissa og tímaþröng Frettabladid.is

15.12.2020 Mikil óvissa og tímaþröng Fréttablaðið

16.12.2020 Hjúkrunarheimilin og heimsóknir um jólin Visir.is

18.12.2020 Hjúkrunarheimilin og heimsóknir um hátíðarnar Morgunblaðið

22.12.2020 Gleðilega hátíð Hjukrun.is
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