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Haldin að Lágmúla 4, 16.apríl 2016
1) Skýrsla stjórnar og umræður
Njáll flytur skýrslu stjórnar (meðfylgjandi).
Umræður:
NP kynnir fjölgun í stjórn um 2 sem skulu koma úr hlutastarfandi umhverfi
Einar Örn: Spyr um stöðu bílamála og aðkomu RKÍ og stöðu vinnuferla.
NP: Innkaup á sjúkrabifreiðum flókið ferli og erfitt viðureignar. Útskýrir ferlið bakvið kaupin á
VW. Krafa um C-klassa bíla.
NP: Mikil pressa verið sett á yfirlækni og viðeigandi embætti. Stjórn fagdeildar hafði sett sé
markmið um að klára endurskoðun vinnuferlana 2015 – gekk ekki.
Sverrir Árna: Hvar myndu hvaða flokkar sjúkrabíla henta best? Hefur aukin menntun áhrif á
möguleika hlutastarfandi til að mennta sig?
NP: C-klasabílar myndu henta allstaðar á landinu. Spurning um framboð slíkra bíla. Stór
fundur Fagráðs og rekstraraðila síðar í mánuðinum. Vonir standa til að línur skýrist þar.
NP: Erfitt að finna hin rétta meðalveg í menntunarmálum. Aukið vægi sjúkraflutningamanna í
fullri vinnu. Vantar svör frá stjórnvöldum um uppbyggingu og skipulag kerfisins.
Gunnar Jón: Bráðatæknanám. Staðan
NP: Umræða um námið heima verið lengi í gangi. Námsbrautin ekki á leiðinni til Ísl í náinni
framtíð. Þar til það gerist þarf að styðja menn til að sækja námið erlendis. Ekki einblínt á
Pittsburgh eða USA – horfa til Evrópu líka.
Gunnar Grindavík: Bendir á mikilvægi þess að koma fleiri í hærra starfshlutfall. Vísar í bókun 2
í Kjarasamningi Ríkisins v LSS sjúkraflutningamenn
Guðmundur Egilsstaði: Rafræn sjúkraskrá. Er verið að nota bjargir.112.is og hvað hefur verið
gert til að koma rafrænni sjúkraskráningu á legg.
NP: bjargagrunnur í notkun á nokkrum stöðum. Löglegt?
Vinna í gangi varðandi samræmt kerfi. Annaðhvort verður smíðað nýtt kerfi eða keypt og
þýtt. Vantar peninga en vinnuhópur að störfum.
Einar Örn: VW ekki hentugir vegna smæðar. Hærri menn í vandræðum, mikið um lausa hluti,
ökumaður situr lágt – óheppilegt í forgangsakstri, skafrenning o.fl.
Greiningarspjöldin og of mikill fjöldi F1 og F2
NP: Uppfærsla greingarspjalda frumkvæðisvinna yfirlæknis utanspítalaþjónustu og Fagdeildin
lítt upplýst um málið. Tilhneiging til ofgreiningar – hver nýtur vafans. Tækifæri til að nýta 112
verandi komin í LSS
2) Önnur mál
HMM: Menntunarmál. Ræðir leiðir til bráðatæknisnáms – Hybrid. Skorar á Fagdeildina að
kanna umrædda leið. Kynnir einnig Center for Medic, Boston. Vandræði m I20 form.
Viðar Arason: Kynnir umsóknarferlið v Center for Medics

Finnur Hilmarsson: Þakkar Fagdeildinni fyrir vel unnin störf. Minnir á að reynt hefur verið að
fá námið til Ísl. Gengið erfiðlega þrátt fyrir mikla vinnu. Fagna því að nýjar leiðir séu að opnast
og að metnaður stéttarinnar til aukinnar menntunar sé til staðar.
MSS: Merkingar og búnaður lækna. Biður um að kannað verði hvort Fagdeildin geti unnið í
málinu.
NP: Innvinkla í hermiþjálfun á vettvangi með þeim koma að slíkri vinnu. Tekur málið upp á
næsta Fagdeildarfundi.
Sigurbjörn Björnsson: Talar um ályktun varðandi sendibúnað hjartalínurita á landsvísu.
NP: Vísar í heilbrigðisstefnu sem ráðherra kynnir á næstunni.
Stjórn Fagdeildar mun vinna málið áfram með leyfi fundarins –
AC: Minnir félagsmenn á að koma með aths varðandi nýtt nám
HMM: Spyr sjálfan sig varðandi yfirfærslu núverandi Basic yfir í NB. Gerist í modulakerfi.
NP: Ber upp texta varðandi tilllögu um sendimöguleika úr hjartasíritum.
„Aðalfundur Fagdeildar felur stjórn að semja ályktun sendimöguleika á hjartalínurita verði
komið í alla hjartasírita landið um kring“
Textinn samþykktur.
3) Kosning stjórnar
Hermann býður ekki kost á sér til áframhaldandi stjórnarsetu
Njáll kjörin formaður
Meðstjórnendur: Anton, Gústav, Ingólfur, Kristján Sigfússon
Hlutastarfandi: Gunnar, Guðmundur
Fundi slitið
Óli Ragnar fundarstjóri
Ac ritar fundargerð

