
Fundargerð  
  
  

Samstarfsnefnd: Félag sjúkraþjálfara (FS) og Landspítala (LSH)  
Teams fjarfundur. 21. júlí 2022, Fundargerð: SSS  
  
Fundarmenn:  
Frá FS: Gunnlaugur Már Briem (GMB), Gísli Vilhjálmur Konráðsson (GVK), Halldóra Eyjólfsdóttir (HE)  
Frá LSH: Atli Atlason (AA), Oddur Gunnarsson (OG), Sóley S Stefánsdóttir (SSS) 
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Fyrir fundinum liggja drög að endurskoðuðum stofnanasamningi milli Landspítala og Félags sjúkraþjálfara.  

Efnislegar breytingar frá fyrri stofnanasamningi eru eftirtaldar: 

1. Starfaflokkun; „Sjúkraþjálfari  A“, þ.e. byrjandi í starfi, er tekin upp að nýju. – Launaflokkur verður 080 
2. Sjúkraþjálfari B – Launaflokkur fer úr 070 í 090 
3. Sjúkraþjálfari C – Launaflokkur fer úr 071 í 100 
4. Sjúkraþjálfari D – Launaflokkur fer úr bili 081-101 í bil 110-111-120 
5. Sjúkraþjálfari E – Launaflokkur fer úr 121 í 130 
6. Hreyfistjóri – starfsheiti fellt út úr stofnanasamningi í grein 3 og fylgiskjali 1. Enginn sinnir þessu starfi lengur 

og starfsheiti því fellt út. 
7. Í kafla 4.1 um mat á menntun bætist:  „(90-120 ETCS)“  við meistarapróf sem gefur 4 þrep.   
8. Í fylgiskjali 1 bætist við skilgreining á stafaflokkun fyrir sjúkraþjálfara A. Einnig voru gerðar smávægilegar 

orðalagsbreytingar í starfaflokkum B-D. 
9. Í fylgiskjal 2 er bætt við nánari skilgreiningu vegna einingafjölda (ECTS) vegna meistaraprófs og settur inn 

fyrirvari um að einingar skuli aldrei tvítaldar sem grundvöllur hækkunar vegna viðbótarnáms.  
10. Sameiginlegur skilningur er milli aðila um að ótilgreind/sólarlag vegna samninga þrep og/eða launaflokkar 

ganga upp í hækkun stofnanasamnings.   
 

Gildistími breytinga sem af samningi þessum leiðir er ákveðinn frá og með 1. ágúst 2022. Stefnt er að því að fyrsta 
launaútborgun samkvæmt samningi þessum verði 1. september 2022. 

Samningurinn er samþykktur af aðilum og ákveðið að undirrita hann með Signet Transfer. 

Í umræðum um nýjan stofnanasamning kom ítrekað fram hjá FS að breytingar urðu á námi í sjúkraþjálfun árið 2014.  

Námið var þá lengt um sem nemur 60 ECTS einingum og er grunnkrafa til að hljóta starfsleyfi frá Embætti landlæknis í 

dag 300 ECTS einingar.  Mikið var rætt um þessa breytingu en lendingin var sú að samið er um ólíka grunnröðun til 

launa eftir mismunandi námslengd til starfsleyfis.  FS benti á í umræðum um lengingu námsins að fordæmi séu fyrir því 

innan stofnunarinnar að launaröðun sé jöfnuð í kjölfar sambærilegra breytinga á námi.  LSH benti á að slíkt tæki 

yfirleitt nokkurn tíma og sjá þyrfti fyrir endann á því hvernig slík breyting yrði fjármögnuð m.a. með framlagi í gegnum 

miðlægan kjarasamning.   Í ljósi umræðunnar leggur FS fram eftirfarandi yfirlýsingu: 

Yfirlýsing FS í tengslum við nýjan stofnanasamning: 

„Félag sjúkraþjálfara telur mikilvægt að leitast verði við að jafna grunnröðun starfsmanna óháð námslengd í samræmi 

við aðrar fagstéttir á stofnun.  Fordæmi eru fyrir slíku innan stofnunarinnar hjá sambærilegum fagstéttum með sömu 

grunnkröfur til starfsréttinda þar sem ekki er gerður greinarmunur á grunnröðun starfsmanna eftir námslengd til 

starfsleyfis heldur miðað við núverandi grunnkröfur eða útgefið starfsleyfi frá Embætti landlæknis við röðun.  FS telur 

það mikilvægt markmið ef gæta á jafnræðis við útfærslur stofnanasamninga á Landspítala.“ 

 

Næsti fundur verður ákveðinn síðar. 

Fundi slitið. 
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