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Í stjórn félagsins voru Steinunn K. Jónsdóttir formaður, Hrönn Ljótsdóttir ritari, Margrét S.
Jónsdóttir, Þorbjörg Árnadóttir og Sigrún Þórarinsdóttir meðstjórnendur.
Markmið Fagdeildarinnar eru:
•
•
•
•
•

Að stuðla að framhaldsmenntun, símenntun og rannsóknum í félagsráðgjöf fyrir
aldraða.
Að efla samskipti milli félagsráðgjafa í öldrunarþjónustu.
Að fylgjast með nýjungum í félagsráðgjöf aldraðra.
Að stuðla að aukinni fræðslu og forvarnarstarfi í þágu aldraðra.
Að vera Félagsráðgjafafélagi Íslands til ráðgjafar í málefnum sem snúa að
félagsráðgjöf aldraðra.

Fagdeildin var stofnuð í nóvember 2006. Félagsmenn eru nú 36 manns, eingöngu konur.
Fagdeildin heimsótti Heimaþjónustu Reykjavíkur þann 9. maí í Síðumúla 39 og fengum við
kynningu á starfseminni og samþættingu félagslegrar heimaþjónustu og heimahjúkrunar.
Fyrirhuguð eru tvö erindi í tengslum við aðalfund nú í mars:
Bolli Þór Bollason, velferðarráðuneytinu: kynning á hugmyndum ráðuneytisins um breytingar
á greiðsluþátttöku heimilismanna á dvalar- og hjúkrunarheimilum.
Hrönn Ljótsdóttir, Hrafnistu Kópavogi: að nýta það besta úr reynslunni af málefnum fatlaðra
og aldraðra til að búa til heimilislegt umhverfi á hjúkrunarheimilum.
Stefnt er að flutningi á ábyrgð málaflokks eldri borgara til sveitarfélaga árið 2014 og er
umfjöllunarefnið liður í að við kynnum.....
Námsstefna um geðheilsu eldriborgara er fyrirhuguð 11. apríl n.k. Námstefnan er haldin að
frumkvæði Öldrunarfræðafélags Íslands og í samstarfi við Öldrunarráð, Fagdeild
öldrunarhjúkrunarfræðinga, Fagdeild geðhjúkrunarfræðinga og Fagdeild félagsráðgjafa í
öldrunarþjónustu.
Skv. ákvörðun Félagsráðgjafafélags Íslands hefur verið tekið upp nýtt fyrirkomulag í tengslum
við fagdeildir, sem felst í því að fagdeildir hafa ekki lengur sjálfstæðan fjárhag. Stefnt er að
því að á vegum félagsins verði einungis ein kennitala og að fagdeildir innheimti ekki
félagsgjöld. Þess í stað styrkir félagið hverja fagdeild til starfseminnar.
Í samræmi við þessar breytingar eru ekki lengur innheimt félagsgjöld og stefna þarf
að breytingum á starfsreglum, og þá væntanlega að ári.
Úr stjórn gengur að þessu sinni Þórunn Einarsdóttir og þakkar stjórn henni gott samstarf.
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