
Fundargerð  
  
  
Samstarfsnefnd: Iðjuþjálfafélag Íslands (IÞÍ) og Landspítala (LSH)  
Teams fjarfundur. 30. mars 2022, Fundargerð: SSS  
  
Fundarmenn:  
Frá IÞÍ: Þóra Leósdóttir (ÞL), Kristín Kristjánsdóttir(KK), Rósa Gunnsteinsdóttir (RG)  
Frá LSH: Atli Atlason (AA), Sóley S Stefánsdóttir (SSS), Oddur Gunnarsson (OG)  
__________________________________________________________________________________  
  
Fyrir fundinum liggja drög að endurskoðuðum stofnanasamningi milli Landspítala og Iðjuþjálfafélags 
Ísland.  

Efnislegar breytingar frá fyrri stofnanasamningi eru eftirtaldar: 

1. Starfaflokkun; „Iðjuþjálfi  A“, þ.e. byrjandi í starfi, er tekin upp að nýju. – Launaflokkur verður 080 

2. Iðjuþjálfi B – Launaflokkur fer úr 070 í 090 

3. Iðjuþjálfi C – Launaflokkur fer úr 071 í 100 

4. Iðjuþjálfi D – Launaflokkur fer úr bili 081-101 í bil 110-120 

5. Iðjuþjálfi E – Launaflokkur fer úr 111 í 130 

6. Í kafla 4.1 um mat á menntun bætist:  „(90-120 ETCS)“  við meistarapróf sem gefur 4 þrep 

7. Í lok kafla 4.2 bætist við eftirfarandi málsgrein: „Iðjuþjálfi sem er málastjóri eða teymisstjóri 
raðast einum – tveimur þrepum ofar en ella. Eitt þrep vegna verkefna á legudeild, tveimur 
þrepum vegna verkefna á dag- eða göngudeild.„ 

8. Í fylgiskjali 1 bætist skilgreining á stafaflokkun fyrir iðjuþjálfa A. 

9. Í fylgiskjal 2 er bætt við nánari skilgreiningu vegna einingafjölda (ECTS) vegna meistaraprófs og 
settur um fyrirvari um að einingar skuli aldrei tvítaldar sem grundvöllur hækkunar vegna 
viðbótarnáms.  

Gildistími breytinga sem af samningi þessum leiðir er ákveðinn frá og með 1. apríl 2022. 

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

Annað ekki rætt.  

Næsti fundur verður ákveðinn síðar. 

Fundi slitið. 

 



Undirritunarsíða

Fh. Landspítala
Atli Atlason

Fh. Landspítala
Oddur Gunnarsson

Fh. Landspítala
Sóley Snædís Stefánsdóttir

Fh. Iðjuþjálfafélags Íslands
Þóra Leósdóttir

Fh. Iðjuþjálfafélags Íslands
Kristín Kristjánsdóttir

Fh. Iðjuþjálfafélags Íslands
Rósa Gunnsteinsdóttir


		atli@landspitali.is
	2022-03-30T14:29:02+0000
	c92a329e-0fbe-4cc9-85f1-e2a71a82b7a3
	Samþykkt


		oddurg@landspitali.is
	2022-03-30T14:00:33+0000
	c92a329e-0fbe-4cc9-85f1-e2a71a82b7a3
	Samþykkt


		soleys@landspitali.is
	2022-03-30T15:39:02+0000
	c92a329e-0fbe-4cc9-85f1-e2a71a82b7a3
	Samþykkt


		thoraleo@bhm.is
	2022-03-30T16:16:08+0000
	c92a329e-0fbe-4cc9-85f1-e2a71a82b7a3
	Samþykkt


		kristink@landspitali.is
	2022-03-30T14:15:46+0000
	c92a329e-0fbe-4cc9-85f1-e2a71a82b7a3
	Samþykkt


		rosagunnst@gmail.com
	2022-03-30T14:02:22+0000
	c92a329e-0fbe-4cc9-85f1-e2a71a82b7a3
	Samþykkt




