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Framboðsbréf 

 

Ég býð mig fram sem formaður Ljósmæðrafélags Íslands, þar sem ég hef mikinn áhuga á því 

að efla og styrkja ljósmæður og Ljósmæðrafélag Íslands. Ég tel mig uppfylla þær kröfur sem 

gerðar eru til formanns Ljósmæðrafélags Íslands, bæði hvað varðar menntun og starfsreynslu. 

Ég tel að lagaþekking mín muni nýtast mér vel. Ég hef alltaf haft áhuga á kjaramálum og reynt 

að setja mig inn í þau mál.  Sem valáfanga í laganámi mínu tók ég m.a. vinnurétt, vinnusálfræði 

og mannauðsstjórnun, heilbrigðisrétt, samningarétt, auk áfanga mannréttindum. Í 

mastersritgerð minni fjallaði ég um þann hluta laga nr. 41/2007 um landlækni og lýðheilsu sem 

snýr að eftirlitshlutverki landlæknis m.t.t. til mönnunar innan heilbrigðiskerfisins, þar sem ég 

skoðaði uppbyggingu heilbrigðiskerfisins út frá skipulagi mannaflans. Eftir útskrift úr 

laganámi hef ég aflað mér aukinnar þekkingar á sviði persónuverndar. 

 

Ég hef kynnt mér vel og reynt að setja mig inn í þær breytingar sem nú eiga sér stað á 

kjarasamningum Ljósmæðrafélag Íslands og annarra félaga við ríkið og hef m.a. setið 

námskeiðið betri vinnutími í vaktavinnu (18.janúar 2021).  

 

Auk þess hef ég víðtæka þekkingu og reynslu innan heilbrigðisþjónustunnar. Ég hef bæði 

starfað sem ljósmóðir hér á höfuðborgarsvæðinu, LSH og á HH. Auk þess hef ég starfað út á 

landi, HVE Akranesi og í Vestmannaeyjum, sem hefur gefið mér góða reynslu og þekkingu á 

því hve ólíkar starfsaðstæður ljósmæðra eru.   

 

Ég tel mig mjög jákvæða að eðlisfari. Ég hef alla tíð verið virk í félagsstörfum og hef því mikla 

reynslu í mannlegum samskiptum. Ég geri mér grein fyrir því að umfang starfsins er mikið, en 

hef mikinn áhuga á því að takast á við þá áskorun. Ég hef verið kjarafélagi í Ljósmæðrafélagi 

Íslands frá útskrift 2001 og er tilbúin sem fyrr segir að leggja mig fram í því að efla og styrkja 

ljósmæður og Ljósmæðrafélag Íslands.   

 

Ég er kraftmikil, réttsýn, metnaðarfull, samviskusöm og tek ábyrgðarhlutverk mitt mjög 

alvarlega. Ég nýt mín vel í starfi sem krefst mikils af mér og legg mig fram um að skila góðu 

og vönduðu vinnuframlagi.  
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