
 
Ársskýrsla fagdeildar félagsráðgjafa í öldrunarþjónustu 2021-2022   

 

Fagráðið skipa: Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Guðbjörg María Árnadóttir, Sirrý Sif 

Sigurlaugardóttir, Sigrún Þórarinsdóttir og Þorbjörg Árnadóttir. 

Fagráð fagdeildarinnar heldur úti Facebookhóp þar sem nú er 51 meðlimur, þar af eru 25 sem 

taka virkan þátt skv. sjálfvirkri tölfræði hópsins. Þar eru að jafnaði settar inn tvær til þrjár 

færslur á viku, ýmist um störf, viðburði eða álitamál. Umsagnarbeiðnir eru birtar í hópnum og 

meðlimum boðið að senda inn athugasemdir og tillögur.  

Meðlimum fagdeildarinnar stóð til boða að fylgjast með netfyrirlestri 30. nóvember 2021 á 

vegum Vinnuvistfræðifélags Íslands um Öryggi, heilsu og velferð starfsfólks í heimaþjónustu. 

Dr. Ryan Olson vinnu- og heilsusálfræðingur hélt erindi. Fyrirlesturinn var auglýstur í 

Facebookhópi fagdeildarinnar og Félagsráðgjafafélag Íslands (FÍ) sendi út tölvupóst.  

FÍ er félagi í Öldrunarráði og hefur fagdeildin tekið þátt í starfi þess sem fulltrúi félagsins. 

Ársskýrsla Öldrunarráðs er aðgengileg á heimasíðu þeirra og prentað eintak má lesa á 

skrifstofu FÍ. Aðalfundur Öldrunarráðs Íslands fór fram 29. nóvember 2021 í streymi á teams. 

Fulltrúar FÍ á fundinum voru Sirrý Sif Sigurlaugardóttir og Ásta Kristín Guðmundsdóttir.   

Fulltrúar fagdeildarinnar tóku þátt fyrir hönd FÍ á málstofunni Málefni aldraðra á flakki – hver 

er þín framtíðarsýn. Málstofan var samstarfsverkefni Félagsráðgjafafélags Íslands, 

Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands og Rannsóknarstofnun í barna- og fjölskylduvernd. 

Málstofan fór fram í streymi 18. nóvember 2021.  

Tvisvar á ári er auglýsingu frá Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands um viðbótarnám í 

öldrunarfræðum og öldrunarþjónustu fylgt eftir með auglýsingu bæði í facebookhópi 

fagráðsins og póstlista FÍ. Meðlimir fagdeildarinnar sem ekki hafa orðið sér úti um 

viðbótarmenntun í málaflokknum eru hvattir til að afla hennar. Afar ánægjulegt er að þrjár 

námsleiðir eru í boði fyrir félagsráðgjafa í öldrunarþjónustu sem vilja bæta við sig menntun á 

háskólastigi; Öldrunarfræði rannsóknarnám MA, Norrænt meistaranám í öldrunarfræðum, 

NordMaG og viðbótardiplóma í öldrunarþjónustu.  

Fulltrúar fagdeildarinnar tóku þátt á málþingi sem bar yfirheitið: Ofbeldi snertir allt samfélagið. 

FÍ og Félagsráðgjafardeild HÍ stóðu fyrir málþinginu. Sigrún Ingvarsdóttir félagsráðgjafi og 

deildarstjóri hjá Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis flutti erindið Hverjir beita aldraða 

ofbeldi? Málþingið fór fram á Hótel Reykjavík Natura 26. október 2021 en var einnig 

aðgengilegt í streymi.  Málþingið var samvinnuverkefni fagdeilda FÍ í áfengis- og 

vímuefnamálum, barnavernd, félagsþjónustu, fræðslu- og skólaþjónustu, fötlunarmálum, 

heilbrigðisþjónustu og öldrunarþjónustu.  

Í október sl. tók fulltrúi fagráðsins, Sigrún Þórarinsdóttir, þátt í fundi með stjórn FÍ og öðrum 

deildum og nefndum félagsins. Í ágúst sl. skilaði FÍ umsögn um drög að heilbrigðisstefnu fyrir 

aldraða sem fagráðið tók þátt í að semja. Sama gilti um umsögn við tillögu til þingsályktunar 



 
um nýja velferðarstefnu fyrir aldraða sem skilað var inn í júní og umsögn um breytingu á lögum 

um almannatryggingar (afnám skerðinga ellilífeyris vegna atvinnutekna) sem skilað var í maí.  

Undirrituð sem fulltrúi fagdeildarinnar skrifaði stutta grein í sérblað Fréttablaðsins, Efri árin 

með titlinum Hvað gera félagsráðgjafar í öldrunarþjónustu? Greininni var vel tekið og víða 

dreift.  

 

Vegna covid og viðvarandi álags í tengslum við það nær alls staðar þar sem félagsrágjafar starfa hafa 

hvorki verið morgunverðarfundir né vettvangsheimsóknir á vegum fagdeildar félagsráðgjafa í 

öldrunarþjónustu eins og oft var áður fyrr. Vonandi verður hægt að endurvekja það og ýmislegt fleira 

á komandi starfsári.  
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