
Skýrsla stjórnar Ljósmæðrafélags Íslands 
 

Stjórnarfundir 

Haldnir hafa verið 18 stjórnarfundir frá síðasta aðalfundi og eru þeir að meðaltali haldnir á tveggja vikna 

fresti. Þessa 11 mánuði sem ég hef setið sem formaður hefur að mestu verið tími aðlögunar og mikill tími farið 

í að feta nýja slóðir í nýju starfi. Vil ég þakka stjórninni sérstaklega sem og Guðlaugu Einarsdóttur fyrrverandi 

formanni fyrir ómetanlegan stuðning í nýja starfinu. Komið hafa erfiðir tímar sem reynt hefur á, sérstaklega 

vil ég nefna kjarasamningagerðina s.l. vor. Umhverfi kjaraviðræðna er flókið og tekur langan tíma að setja sig 

inn í það. Þegar semja á fyrir heilan hóp getur ábyrgðartilfinningin verið yfirþyrmandi og var það í raun fyrir 

mig. Ég var hrædd um að bregðast trausti ykkar og valda vonbrigðum. Í raun hrædd við að mistakast.  

Vorið einkenndist af kjarafundum þar sem fundað var stíft með samninganefnd ríkisins. Samstarfið við BHM 

gekk mjög vel og var það mikill styrkur og stuðningur að geta leitað til reyndari manna í kjaraviðræðunum. 

Allt fór þó vel að lokum með góðra manna hjálp. 

Markmiðið sem sett var fram var að ná til baka tæplega 10% kaupmáttarskerðingu sem varð á árunum 2009-

2010. En ljóst þykir að því markmiði hefur ekki verið náð. Lítil þátttaka varð  í netkosningu um 

kjarasamninginn og hefur það kannski einkennt árið 2011 hve dauft er yfir fólki.  Það á ekki bara við um 

ljósmæður heldur almennt í samfélaginu. Fólk á ekki mikla orku inni nema til að sinna sínum venjubundnu 

störfum. Félagið hefur ekki farið varhluta af því þar sem frekar fámennt hefur verið á félagsfundum hjá 

félaginu. 

 

Breytingar í stjórn   

Sú breyting varð á stjórn félagsins á vormánuðum 2011 að Helga Sigurðardóttir fór úr stjórn sem 

varaformaður eftir að hafa setið þar farsællega í 3 ár. Hún fór til annarra starfa. Í stað hennar kom Guðrún 

Gunnlaugsdóttir sem kosin var inn sem vararitari en fyllti í skarð Helgu sem varaformaður. Einnig kom ný inn 

í stjórn Björg Sigurðardóttir sem sat í kjaranefnd. Hún kom inn í stað Jónínu Birgisdóttur, meðstjórnanda og 

formann kjaranefndar sem einnig fór til nýrra starfa.  

Starfandi 6 manna stjórn fékk umboð til starfa á  félagsfundi sem haldinn var 9. júní  þar sem samþykkt var að 

stjórnin sæti með 6 manns innanborðs í stað 7 til næsta aðalfundar.  

 

Kynning á nýrri stjórn og nýjum formanni LMFÍ 

Til að kynna nýja stjórn fór formaður á alla stærstu vinnustaði ljósmæðra á landsbyggðinni, venjulega í fylgd 

eins úr stjórninni. Keyrt var á Selfoss, Akranes og Reykjanesbæ en flogið á Akureyri , Ísafjörð og 

Neskaupsstað. Það var ótrúlega gaman og  gott var fyrir mig sem nýjan formann að sjá aðstöðuna sem nýjum 

fjölskyldum er boðið upp á úti á landi og eins að sjá  vinnuaðstöðu  ljósmæðra á hverjum stað. Sammerkt með 

nær öllum ljósmæðrunum voru áhyggjur af þróun ljósmæðraþjónustu og uggur um starfsöryggi sitt. Einnig  

ótti um hag  fólks á barneignaraldri  á hverjum stað og þróun byggðar í landinu. 

 



Arfur til handa ljósmæðrum 

Ljósmæðrafélagið heldur áfram að styrkja rannsóknir og nýjungar í ljósmóðurfræðinni í gegnum Rannsóknar 

og þróunarsjóð félagsins og voru styrkvilyrði veitt upp á rúmlega tvær milljónir á síðasta ári. Nýr sjóður mun 

líta dagsins ljós á árinu 2012 og gera okkur kleift að styrkja ljósmæður enn frekar til sí- og endurmenntunar.  

Á haustmánuðum 2011 lést Jóhanna Friðmey Hrafnfjörð ljósmóðir. Við andlát sitt eftirlét hún 

Ljósmæðrafélaginu íbúð sína að Ásvallagötu 25 í Reykjavík. Langar mig að minnast hennar með nokkrum 

orðum hér. Jóhanna fæddist að Hrafnsfjarðareyri í  Norður Ísafjarðarsýslu árið 1925. Ljósmæðrapróf fékk hún 

frá Ljósmæðraskóla Íslands LMSÍ 1947. Eftir útskrif starfaði hún sem Ljósmóðir á Patreksfirði í eitt ár. Eftir 

stutta dvöl fyrir vestan kom hún í höfuðstaðinn og var aðstoðarljósmóðir á Landspítala fæðingardeild  í fimm 

ár (1948-1953). Hún stofnaði fæðingarheimili í Kópavogi á heimili sínu árið 1958 og rak það til ársins 1969 

eða í 11 ár. Þar fæddust rúmlega 1600 börn.  Jóhanna var tvígift en barnlaus og afleiðir Ljósmæðrafélaginu 

eins og fyrr segir að  íbúð sinni og ósk hennar er sú að söluandvirði hennar gangi í að stofna minningarsjóð í 

hennar nafni.  Ákveðið hefur verið að sjóðurinn beri nafnið Minningarsjóðurinn. Sjóðanefnd félagsins hefur 

verið falið að útbúa nýja skipulagsskrá og úthlutunarreglur fyrir þennan nýja sjóð.  

 

Málsókn 

Sú staða kom upp s.l. haust eftir töluvert langan aðdraganda að Ljósmæðrafélagið tók þá afstöðu að ekki yrði 

annað hægt en að styðja tvær ljósmæður í málaferlum vegna niðurlagningar á störfum þeirra. Ekki náðist sátt 

við vinnuveitenda þeirra um hvernig staðið skyldi löglega sem og sómasamlega að þessum aðgerðum. Þrátt 

fyrir mikil samskipti LMFÍ í samráði við lögmann BHM við viðkomandi stofnun og yfirmann hennar varð 

sáttaleiðin ekki fær. Leitaði LMFÍ því til utanaðkomandi lögfræðinga á lögfræðistofunni Mandat að fengnu  

áliti lögfræðings BHM. Stjórnin var sammála um að standa vörð um réttindi ljósmæðra. Því eins og segir í 

lögum félagsins í 2.gr. að markmið félagsins sé að gæta hagsmuna og réttinda ljósmæðra varðandi starf þeirra 

og kjör. Dómsmál eru kostnaðarsöm og mun  kostnaður við þessi dómsmál verða tekinn úr varasjóði 

félagsins. Dóms í máli ljósmæðranna er að vænta í vor /sumar 2012.  

 

Naflaskoðun LMFÍ 

 

Á aðalfundi 2009 var ákveðið  að stofna fjóra hópa til að skoða innviði félagsins. Þeir hópar voru lagahópur, 

faghópur, kjarahópur og hópur til að skoða starfsreglur innan félagsins. Lifandi stéttarfélag í stöðugri þróun 

þarf reglulega að leita inn á við. Skoða hverju má breyta og laga, til að gera starfssemina enn betri. Það var 

tilgangurinn með vinnu þessara hópa. Haldnir voru tveir félagsfundir til að ræða niðurstöður þeirra, einn fyrir 

jól og annar eftir áramótin. Faghópur og kjarahópur skiluðu áliti sínu fyrir áramótin og tillögur þeirra voru 

ræddar á félagsfundi 30. nóv. sem og tillögur hinna hópanna.  Haldinn var annar félagsfundur eftir áramótin 

þar sem stjórn og áhugasamir félagsmenn komu saman að ræða breytingu á lögunum og starfsreglum LMFÍ. 

Mikil vinna fór í að yfirfara lög félagsins og þungi þeirra vinnu lá hjá lagahópnum. Stjórnin tók svo að sér að 

lesa yfir drögin að lögunum og gera lagfæringar. Síðast en ekki síst fór lögfræðingur BHM, Erna 

Guðmundsdóttir  yfir drögin og kom með gagnlegar ábendingar. Drögin að þeim lögum eru sett fram hér á 

þessum aðalfundi. 



Drög að verklagi eða starfsreglum innan félagsins hefur verklagshópurinn skilað en töluverð vinna á eftir að 

inna af hendi svo að handbók félagsins geti litið dagsins ljós. Þar er að mörgu að huga í vaxandi félagi og 

mikilvægt að vanda vel til verka.  Þrátt fyrir misjafna sýn á hlutina er nauðsynlegt að sameiginleg niðurstaða 

fáist sem er farsæl og sanngjörn fyrir allar ljósmæður sem koma að vinnu fyrir félagið. Sú vinna heldur áfram í 

stjórn félagsins á næsta starfsári.  

 

Þakkir  

Að öllum öðrum ólöstuðum  vil ég þakka þeim Ólafíu Guðmundsdóttur, Steinunni Blöndal og Söru Björk 

Hauksdóttur í lagahópnum. Eins Ástþóru  Kristinsdóttur, Helgu Sigurðardóttur og Elínu Hjartardóttur í 

hópnum um starfshætti félagsins. 

Helga Sigurðardóttir  fór úr stjórn á vormánuðum til annarra starfa og vil ég  þakka henni fyrir vel unnin störf. 

Einnig vil ég þakka Jónínu Birgisdóttur, sem einnig hvarf til annarra starfa, fyrir góð störf í þágu félagsins 

bæði í stjórn og sem formaður kjaranefndar.  

Anna Sigríður Vernharðsdóttir hættir 1.maí n.k sem vefstjóri ljosmodir.is. Hún og  ljósusystur hennar áttu 

hugmyndina að síðunni og gáfu félaginu síðuna á sínum tíma.  Ljosmodir.is hefur svo sannarlega vaxið og 

dafnað í hennar umsjón og vil ég þakka Önnu Siggu mikið brautryðjendastarf.  Vefurinn er mikilvægt tæki til 

að láta rödd ljósmæðra heyrast í samfélaginu.  Hugmyndin er að auglýsa eftir nýjum vefstjóra, sem myndi 

vefstýra bæði heimsíðu félagsins sem og ljosmodir.is.  

Einnig mun Brynja Helgadóttir, ljósmóðir, hætta á skrifstofu félagsins og vil ég sérstaklega þakka henni fyrir 

gott samstarf.  

Í nýju lögunum segir að Fylgjan, handbók ljósmæðra, verði undir handraða og stjórn ritnefndar 

Ljósmæðrafélagsins en það er nýtt hlutverk sem sú nefnd tekur að sér. Vil ég nota tækifærið og þakka 

Elínborgu Jónsdóttur ritstjóra innilega fyrir einlægan áhuga á vexti Fylgjunnar öll þessi ár.  

 

Eins og oft er á aðalfundum verða breytingar í nefndum og stjórn. Vil ég þakka Guðrúnu Gunnlaugsdóttur 

fráfarandi varaformanni og Jenný Ingu Eiðsdóttur fráfarandi varagjaldkera fyrir lærdómsríka og skemmtilega 

nærveru þetta síðast ár.  

 

Fyrir hönd stjórnar LMFÍ  

Esther Ósk Ármannsdóttir formaður 

 


