Erindisbréf

Fulltrúi LSS í endurlífgunarráði
Fagdeild sjúkraflutninga LSS skipar Hlyn Höskuldsson sem fulltrúa Landssambands
slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna í endurlífgunarráði til tveggja ára.
Stjórn fagdeildar sjúkraflutningamanna skipa:
Formaður
Birkir Árnason, SHS, birkira@lsos.is s: 823 5555
Arnar Páll Gíslason, arnarpall@hotmail.com s: 847 2324
Birgir Þór Guðmundsson, biggiseylu@shs.is s: 845 8836
Birna Dröfn Birgisdóttir, birna.birgisdottir@hve.is s: 866 5638
Eyþór Rúnar Þórarinsson, eythor@bs.is s: 899 0568
Kristján Kristjánsson, kristjan.kristjansson@shs.is s: 869 2055
Kristján Sigfússon, SHS, kristjans@simnet.is s: 863 3984
Fulltrúi LSS í endurlífgunarráði
Hlynur Höskuldsson, SHS, hlynurh@shs.is s: 697 7757
Gildistími skipunar: September 2020 – júlí 2021
Hlutverk fulltrúa LSS í endurlífgunarráði:
• Tryggja hagsmuni sjúkraflutningamanna á landsvísu.
• Vera málsvari LSS um alla þá þætti er varða málefni starfsemi sjúkraflutninga,
skyndihjálpar og endurlífgun.
• Tryggja aðstöðu til þjálfunar og menntunar á landsvísu fyrir þá sem kenna
endurlífgun.
• Taka þátt í þróun menntunar og aukinnar þekkingar/færni leiðbeinenda og
almennings í skyndihjálp og endurlífgun.
• Fylgjast með þróun og nýjungum á þessum sviðum og koma þeim á framfæri
• Vinna í samráði með fagdeild sjúkraflutningamanna LSS að málum um
endurlífgun.
Starfshættir:
Fulltrúi LSS er málsvari LSS í þessum málaflokki. Fulltrúi LSS skal upplýsa reglulega
fagdeild sjúkraflutningamanna LSS um gang mála. Skila skal fundargerðum eins fljótt
og hægt er til fagdeildar sjúkraflutningamanna. Störf fulltrúa LSS mega ekki vera í
bága við samþykktir, lög og reglugerðir sem LSS hefur sett og/eða starfar eftir.
Vonast er til að fulltrúi fagdeildar sjúkraflutningamanna í endurlífgunarráði skili
eftirfarandi árangri:
• Sé góður málsvari og samnefnari sjúkraflutningamanna á landsvísu.
• Vera öflugur talsmaður sjúkraflutningamanna í faglegri umræðu við
hagsmunaaðila.
• Tryggi að nýjungar og þróun á málefnasviði sjúkraflutningamanna skili sér til
fagdeildar sjúkraflutningamanna, fagráðs sjúkraflutninga og fagráðs
sjúkraflutningaskólans og annarra hagsmuna aðila.

•
•
•
•

Stuðla að bættu öryggi og aðbúnaði hjá sjúkraflutningamönnum.
Stuðli að skýrum vinnuferlum í við störf sjúkraflutningamanna.
Að vinna að aukinni heilsuvitund félagsmanna og fyrirbyggjandi aðgerðir á
sviði heilsueflingar og sjúkdóma.
Að taka virkan þátt í forvörnum á sviði slökkvi- sjúkra- og björgunarmála.

Fjármál
Landssamband slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna er með sjálfstæðan rekstur og er
fjármagnað með iðgjöldum frá félagsmönnum. Öll fjárútlát þarf að vinna í nánu
samstarfi við framkvæmdastjóra LSS. Ekki er greitt fyrir laun fyrir þessa vinnu þar
sem um sjálfboðaliðastarf er að ræða.
Tengiliður skrifstofu : Hermann Sigurðsson, framkvæmdastjóri.
Guðrún Hilmarsdóttir, skrifstofustjóri.

Reykjavík, 3. nóvember 2020
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Magnús Smári Smárason
Formaður

___________________________
Bjarni Ingimarsson
Varaformaður

