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Starfsemi félagsins árið 2020-2021 

Starfsemi félagsins hefur verið með óvenjulegu móti þetta árið. Aðalfundur var venju samkvæmt 

haldinn í febrúar en í mars breyttist líf landsmanna með tilkomu kórónuveirunnar (Covid-19). 

Kórónuveirufaraldurinn hefur haft mikil áhrif á venjubundið starf félagsins. Árlegum viðburðum hefur 

verið frestað eða breytt verulega og má þar nefna Sálfræðiþingið okkar sem var aflýst árið 2020 og 

Haustfundurinn fór eingöngu fram í rafheimum. Fundir og vinna hefur í miklu mæli verið færð yfir á 

rafrænt form sem dregið hefur úr félagslegri samveru og spjalli sem hefur verið einn af hornsteinum 

félagsins, þ.e. að geta skeggrætt og spjallað. Nú fer vonandi að sjá fyrir endann á þessu óvenjulega 

ástandi þar sem byrjað er að bólusetja landsmenn. Stjórn Sálfræðingafélags Íslands vill hrósa 

félagsmönnum sem hafa verið mjög áberandi í umræðunni um Kórónuveirufaraldurinn. Félagsmenn 

hafa verið framlínunni og unnið mikilvægt starf við fjölbreyttar aðstæður.  

Félagsmenn: 

Félagsmenn eru í dag alls 730. 544 er með stéttarfélags- og fagaðild, 53 eru með fagaðild, 90 eru með 

aukaaðild (nemar og sálfræðingar starfandi erlendis) og 43 eru með heiðurs- og lífeyrisaðild.  

Samkvæmt upplýsingum frá Embætti landlæknis voru gefin út 47 starfsleyfi árið 2020. Til 

samanburðar voru 46 leyfi gefin út 2019, 42 leyfi gefin út árið 2018 og 47 leyfi gefin út árið 2017. 

Fjöldi útgefinna sérfræðileyfa frá upphafi eru 134 en þeir sem hafa hlotið sérfræðileyfi eru færri þar 

sem sumir sálfræðingar hafa fleiri en eitt sérfræðileyfi. Á síðasta ári voru gefin út 4 ný sérfræðileyfi, 

öll í klínískri sálfræði, en til samanburðar voru gefin út 3 sérfræðileyfi árið 2020. Samkvæmt 

upplýsingum frá Embætti landlæknis voru 3 sérfræðileyfi gefin út árið 2019, 24 sérfræðileyfi árið 

2018 og 2 sérfræðileyfi árið 2017.  

Stjórn: 
 
Í stjórn félagsins á starfsárinu voru:  
Tryggvi Guðjón Ingason, formaður  
Bóas Valdórsson, varaformaður  
Álfheiður Guðmundsdóttir, gjaldkeri 
Helgi Héðinsson, ritari  
Gunnhildur Gunnarsdóttir, meðstjórnandi 
Agnes Björg Tryggvadóttir, meðstjórnandi 
Berglind Stefánsdóttir, meðstjórnandi 
Framkvæmdastjóri: 
Anna María Frímannsdóttir 
 
Kjörtímabilum Tryggva Guðjóns, Agnesar Bjargar og Helga lýkur á aðalfundi 2021. Tryggvi Guðjón 

býður sig fram til endurkjörs formanns og gefa Agnes Björg og Helgi einnig kost á sér til 

áframhaldandi setu í stjórn. Ekki bárust mótframboð og eru þau öll því sjálfkjörin.  

Stjórn fundar að jafnaði einu sinni í mánuði, tvo tíma í senn. Fundir stjórnar voru alls  12 á tímabilinu. 

Auk þess var haldinn einn starfsdagur stjórnar.   
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Nefndir, undirfélög og fagdeildir, samstarf innan félags: 

Í nefndum félagsins á starfsárinu voru:  
 
Siðanefnd  
Ingibjörg Markúsdóttir, formaður 
Guðrún Oddsdóttir 
María K. Jónsdóttir 
Matthías Matthíasson 
Hörður Þorgilsson 
 
Prófanefnd 
Auðun Valborgarson, formaður 
Katrín Einarsdóttir 
Örnólfur Thorlacius 
Guðrún Rakel Eiríksdóttir 
 
Fagráð 
Gyða S. Haraldsdóttir, formaður 
Hulda Sólrún Guðmundsdóttir 
Ágústa I. Arnardóttir 
Þórey Edda Heiðarsdóttir 
Guðrún Ágústa Eyjólfsdóttir 
 
Fræðslunefnd 
Linda Björk Oddsdóttir, formaður 
Bergljót Gyða Guðmundsdóttir 
Gabríela Bryndís Ernudóttir 
Helga Theodóra Jónasdóttir 
Valgerður Kristín Eiríksdóttir 
 
Ritstjórn Sálfræðiritsins 
Guðmundur Skarphéðinsson 
Rannveig Sigurvinsdóttir 
Sigurður Viðar 
 
Tvö undirfélög voru starfandi á árinu: 
 
Félag sálfræðinga á Norður- og Austurlandi  
Karen Júlía Sigurðardóttir, formaður 
Aðalheiður Sigfúsdóttir, gjaldkeri 
Valdís Eyja Pálsdóttir, ritari 
Jóhanna Bergsdóttir, varamaður 
 
Félag framhaldsnema við sálfræði 
Bergrún Jóhannesdóttir (HÍ), formaður 
Bergþóra Kristín Ingvarsdóttir (HR), varaformaður 
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Tvær fagdeildir voru starfandi á starfsárinu: 
 
Fagdeild sálfræðinga við skóla. 
Álfheiður Guðmundsdóttir, formaður 
Hugrún Vignisdóttir, gjaldkeri 
Karitas Ósk Björgvinsdóttir, ritari 
Sólveig Rósa Davíðsdóttir, meðstjórnandi 
 
Fagdeild um réttarsálfræði  
Anna Kristín Newton 
 
Trúnaðarmenn SÍ eru: 
Valgerður Ólafsdóttir, Reykjavíkurborg 
Ástdís Pálsdóttir, HSS 
Bergný Ármannsdóttir, LSH  
Gyða Dröfn Hjaltadóttir, Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins 
Hanna María Guðbjartsdóttir, LSH 
Helma Rut Einarsdóttir, Reykjalundur 
Katrín B. Bjarnadóttir, Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins 
Katrín Jónsdóttir, Stuðlar  
Logi Úlfarsson, HSN 
Þóra Kristín Flygenring, Hafnarfjörður 
 
Samninga- og samstarfsnefndir og trúnaðarmannaráð funda eftir þörfum með framkvæmdastjóra og 
formanni. Árskýrslur berast frá nefndum, undirfélögum og fagdeildum fyrir aðalfund. 
 
Hefð hefur verið fyrir því að halda vinnugleði með stjórn, nefndum og trúnaðarmönnum en vegna 
Kórónuveirufaraldursins var ekki hægt að halda vinnugleði árið 2020. Haldnir voru fundir með 
formönnum allra nefnda á árinu og voru allar nefndir virkar þrátt fyrir aðstæður sem ber að þakka 
sérstaklega. Þess utan hafa verið haldnir fundir með einstaka nefndum og undirfélögum eftir þörfum.  
Er það von stjórnar að störf nefnda, trúnaðarmannaráðs, fagdeilda og undirfélaga auki samstarf og 

virkni innan félagsins, styðji við faglega þróun og gefi almennt góða sýn á mannauðinn innan 

félagsins. Þakkar stjórn þessum aðilum mikilvægt og gott starf á árinu. 

Kjaramál: 

Kjaramál er viðfangsefni sem sífellt þarf að vinna að hjá Sálfræðingafélagi Íslands og var starfsárið 

engin undantekning.  Samningar við ríkið, Reykjavíkurborg og Samband íslenskra sveitarfélaga 

losnuðu 31. mars 2019.  Samningaviðræður voru erfiðar og tóku óvenju langan 

tíma.  Sálfræðingafélagið var í  öflugu samstarfi með 10 aðildarfélögum BHM vegna samninga við 

ríkið.  Eftir langa samningalotu þar sem Kórónuveirufaraldurinn skall á heimsbyggðina með mikilli 

óvissu, setti ríkið fram afarkosti og skrifaði félagið undir samkomulag við ríkið þann 2. apríl 2020, sem 

var naumlega samþykkt af félagsmönnum. Skrifað var undir samning við  Reykjavíkurborg, Samband 

íslenskra sveitarfélaga og Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu í byrjun sumars og samningur við 

Samtök atvinnulífsins var svo undirritaður 7. janúar 2021.  

Í nýjum kjarasamningum var eitt af áherslumálunum stytting vinnuvikunnar og er það mikil kjarabót. 

Við fulla styttingu hjá dagvinnumönnum fækkar vinnustundum úr 40 niður í 36 stundir á 

viku.  Haustið 2020 voru gerðir nýjir stofnanasamningar við Heilbrigðisstofnun Austurlands og  

Heilbrigðisstofnun Vesturlands. 
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Í júní voru lög samþykkt um niðurgreiðslu sálfræðiþjónustu af hendi Sjúkratrygginga Íslands. Hér var 

stórt skref tekið að auknu aðgengi almennings að sálfræðiþjónustu sem hefur verið baráttumál 

sálfræðinga og Sálfræðingafélagsins í áratugi. Vinnuhópur var settur af stað með aðkomu 

Sálfræðingafélagsins, Félagi sérfræðinga í klínískri sálfræði, Félagi sjálfstætt starfandi sálfræðinga, 

Heilsugæslu Höfuðborgarsvæðisins og sálfræðinga sem starfa sjálfstætt. Markmið hópsins er að setja 

saman ramma með sviðsmyndum að samningi við Sjúkratryggingar. Stefnt er að því að ljúka vinnunni 

fyrir sumarið 2021. 

Fundir með trúnaðarmannaráði hafa verið að jafnaði einu sinni í mánuði á árinu en 

trúnaðarmannaráðið gegnir mikilvægu hlutverki varðandi kjaramálin. Stjórn þakkar 

trúnaðarmönnum, félögum í samstarfsnefndum og samninganefndum fyrir mikilvægt framlag á árinu. 

Félagsstarf, fastir liðir: 

Siðareglunámskeið var haldið snemma árs og voru morgunverðafundir haldnir þrátt fyrir 

Kórónuveirufaraldurinn en nánar er gert grein fyrir starfi fræðslunefndar í skýrslu þeirra á aðalfundi.  

Sálfræðiþingi var aflýst árið 2020 vegna Kórónuveirufaraldursins.  

Árlegur haustfundur var haldinn 5. nóvember en með breyttu sniði. Vegna samkomutakmarkana var 

fundurinn haldinn rafrænn í gegnum Teams fjarfundarkerfið. Umræðuefni haustfundar var  

samningur sálfræðinga við Sjúkratryggingar Íslands. Áður en umræður hófust kynnti Anna María 

Frímannsdóttir framkvæmdastjóri félagsins nýtt merki (lógó) félagsins. Tryggvi Guðjón Ingason, 

formaður Sálfræðingafélagsins, fór yfir sögu baráttu félagsins fyrir samningi við Sjúkratryggingar og 

fór yfir helstu niðurstöður úr könnun meðal félagsmanna um samning við Sjúkratryggingar. Margrét 

Birna Þórarinsdóttir, sálfræðingur hjá Sálstofunni, hélt kynningu á núverandi samningi við 

Sjúkratryggingar um börn. Panelumræður voru haldnar í lok fundar og bættust þá Agnes Agnesdóttir 

frá heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og Björn Harðarson frá félagi sjálfstætt starfandi sálfræðinga 

við fyrirlesara í umræðum. Bóas Valdórsson varaformaður Sálfræðingafélagsins var fundarstjóri og 

leysti það vel úr hendi. Góð þátttaka var á haustfundi og voru yfir 100 þátttakendur á fundinum en að 

þessu sinni var ekki hægt að hitta félagsmenn og njóta veitinga að fundi loknum.  

Formaður og framkvæmdastjóri héldu kynningarfund fyrir nýja sálfræðinga.  

Fésbókarsíða félagsins er vel nýtt til að benda á það sem sálfræðingar eru að gera og til ýmissa 

auglýsinga og skilaboða frá félaginu og BHM. Mikið hefur verið um að sálfræðingar komi fram í 

fjölmiðlum til að ræða fagleg málefni og kjaramál voru mikið í umræðunni þar sem skrifað var undir 

nýja kjarasamninga við flesta aðila á árinu. Einnig hefur mikið verið fjallað um lagasetningu þess efnis 

að sálfræðiþjónusta verði niðurgreidd af Sjúkratryggingum Íslands 

Samstarf innan BHM:  

Sálfræðingafélagið er virkur þátttakandi í öllu starfi BHM og á fulltrúa í lykilnefndum. Elfa Björt 

Hreinsdóttir hefur setið í stjórn starfsþróunarsetur fyrir hönd BHM undanfarin ár en gaf ekki kost á 

sér til endurkjörs haustið 2020. Sigríður Karen Bárudóttir sat í stjórn sjúkrasjóðs fram í júní 2020 en 

hætti þá eftir áralanga setu. Sálfræðingafélag Íslands á sæti í eftirfarandi nefndum: 

- Anna María Frímannsdóttir er formaður kjara- og réttindanefndar. 
- Ingi Jón Hauksson tók sæti í stjórn orlofssjóðs BHM í júní 2020. 
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- Tryggvi Guðjón Ingason tók sæti í stjórn sjúkrasjóðs í júní 2020 og er varamaður í stjórn 
starfsþróunarseturs háskólamanna fyrir hönd BHM 

Formannaráðsfundir eru haldnir reglulega þar sem farið er yfir mál aðildarfélaga og bandalagsins og 

sækir formaður þá fundi. Framkvæmdastjóri situr einnig reglulega fundi innanhúss sem utan í 

samstarfi við BHM.   

Nokkrar breytingar hafa verið á húsakynnum BHM í Borgartúni 6 á síðustu misserum eins og komið 

hefur fram í skýrslum síðustu ára. Sálfræðingafélag Íslands festi kaup á 13,7 fm skrifstofu sem verður 

staðsett í einu af gömlu fundarherbergjunum á 3ju hæð og var afhent í janúar 2021. Þessi stækkun 

mun bæta aðstöðu félagsins í Borgartúni.  

Erlent samstarf: 

Mikilvægt er að sinna erlendu samstarfi að því marki sem hægt er.  

SAK: Fundir norrænu sálfræðingafélaganna (SAK) voru í fyrsta skipti haldnir rafrænir. Annars vegar frá 

Noregi í apríl og svo frá Finnlandi í október.  Að vori var fundur um fagmál, nemafundur og fundur 

formanna og framkvæmdastjóra.   Að hausti var fundur um kjaramál, nemafundur og fundur 

formanna og framkvæmdastjóra.  

EFPA: SÍ er aðili að Samtökum Sálfræðingafélaga í Evrópu (EFPA) og tekur Ísland þátt í sameiginlegum 

verkefnum EFPA, m.a. er SÍ með tengiliði í nokkrum nefndum. Aðalfundur EFPA er haldinn annað 

hvert ár og verður næst haldinn sumarið 2021. Formaður og framkvæmdastjóri hafa farið fyrir hönd 

SÍ. Árlegur fundur með tengiliðum nefnda var ekki haldinn árið 2020.  Umsókn um EuroPsy var ekki 

unnin frekar á árinu og er frestun á gildistöku starfsþjálfunarárs helsta ástæða þess. Sé 

starfsþjálfunarár fest í sessi verður hægt að óska eftir EuroPsy vottun strax við löggildingu.  

Formanni er reglulega boðið á aðalfundi og ráðstefnur erlendra sálfræðingafélaga en hingað til hafa 

slík boð ekki verið þegin vegna forgangsröðunar á tíma og fjármagni.  

Aðrar áherslur í starfi stjórnar á starfsárinu:  

Aukið aðgengi almennings að sálfræðiþjónustu 

Ýmis tækifæri hafa verið nýtt til að þrýsta á stjórnvöld til að auka aðgengi almennings að 

sálfræðiþjónustu. Formaður og framkvæmdastjóri hafa tekið þátt í ráðstefnum og þingum um 

geðheilbrigðismál. Skrifaðar hafa verið umsagnir um lög á Alþingi þar sem lögð er áhersla á mikilvægi 

starfa sálfræðinga í geðheilbrigðismálum. Vakin er athygli á geðheilsumálum sem og vinnu 

sálfræðinga s.s. viðtölum sem eru birtar á facebook síðu félagsins.  

Sálfræðingafélag Íslands var boðið á fundi hjá menntamálaráðherra í desember síðastliðinn til að 

ræða stöðu greindarprófa á Íslandi. Þá var þar einnig rætt um aukið aðgengi að sálfræðiþjónustu í 

framhalds- og háskólum landsins.  

Sérfræðileyfi 

Samkvæmt upplýsingum frá Embætti landlæknis hafa aðeins 12 sálfræðingar fengið sérfræðileyfi 

samkvæmt nýju reglugerðinni á árunum 2017 til 2020. Á starfsárinu 2020 hefur ekki verið unnið 
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sérstaklega innan félagsins að því að fjölga námsleiðum til sérfræðiviðurkenningar eins og stefnt var 

að. Þetta er mikilvægt verkefni og hefur þegar verið rætt við aðila til að hefja þessa vinnu.  

Starfsþjálfunarár  

Vinnuhópur var stofnaður á haustmánuðum 2018 að tillögu heilbrigðisráðuneytisins til að komast að 

ásættanlegri niðurstöðu um gildistöku reglugerðar um starfsþjálfunarár sálfræðinga. Haldnir voru 

tveir fundir á vormánuðum 2019 en stoppaði vinnan eftir það. Fundir voru ekki boðaðir þrátt fyrir 

ítrekaðar óskir um áframhaldandi vinnu. Gildistöku reglugerðarinnar hafði verið frestað fram í júlí 

2020 og var ákveðið að fresta gildistöku hennar enn á ný fram til 1. janúar 2021 vegna 

Kórónuveirufaraldursins. Á haustmánuðum kom tillaga frá heilbrigðisráðuneytinu um að breyta 

reglugerðinni með þeim hætti að ekki var við unað. Var um að ræða þá tillögu að hætta við 

starfsþjálfunarár en ef sálfræðingur vildi vinna sjálfstætt á eigin starfsstöð þyrfti viðkomandi að hafa 

lokið 12 mánaða starfsþjálfun sem Landlæknir viðurkennir. Óskað var eftir fundi til að ræða tillögur 

ráðuneytisins en því neitað án nokkurra skýringa og voru tillögurnar settar í samráðsgátt stjórnvalda. 

Sálfræðingasamfélagið reis upp og bárust 14 mikilvægar og vel ígrundaðar umsagnir í samráðsgáttina 

frá sálfræðingum.  

Sálfræðingar frá Sálfræðingafélaginu, Háskóla Íslands og Háskólanum í Reykjavík sem höfðu verið 

skipaðir í vinnuhóp ráðuneytisins árið 2018 hafa nú stækkað vinnuhópinn og verður haldið áfram að 

þrýsta á stjórnvöld með þetta mikilvæga verkefni.  

Önnur mál 

Alvarleg staða vitsmunaþroskaprófa 

Eftir góða og markvissa forvinnu vegna alvarlegrar stöðu vitsmunaþroskaprófa fór af stað 

nefndarvinna að frumkvæði mennta- og menningarmálaráðuneytis haustið 2018.  Óskað var eftir 

tilnefningu SÍ í starfshóp um stöðu vitsmunaþroskaprófa á Íslandi.  Markmið með vinnu starfshópar 

var að fara yfir stöðu vitsmunaþroskaprófa og koma með tillögur til úrbóta í málaflokknum. Tilnefndir 

voru Orri Smárason úr prófanefnd og Álfheiður Guðmundsdóttir úr fagdeild sálfræðinga við skóla. 

Orri var valinn af ráðuneytinu. Starfshópur skilaði af sér skýrslu með tillögum til úrbóta og leiða 

varðandi þá stöðu sem upp er komin. Sálfræðingafélaginu var boðið á fund mennta- og 

menningarmálaráðherra í desember 2020 og kom fram á fundinum að búið væri að kynna málið fyrir 

ríkisstjórn og telur ráðherra mjög brýnt að koma verkefninu í öruggan farveg. Verið sé að 

kostnaðargreina framkvæmdaáætlanir til þriggja, fjögurra og fimm ára. Eftir að fjármögnun er tryggð 

er stefnt að því að verkefnið hefjist snemma árs 2021. Vonar stjórn félagsins að nú verði þessu 

mikilvæga máli komið í öruggt skjól til framtíðar.  

Heimasíða. 

Heimasíða félagsins hefur verið í umræðunni hjá stjórn árið 2020 og hefur verið samþykkt að fara í 

vinnu á síðunni til að gera upplýsingar aðgengilegri fyrir félagsmenn. Einnig hefur verið stefnt að því 

að gera Sálfræðiritið rafrænt og er vinna við það þegar hafin.  

 

 



Bls. 8 af 9 
 

Merki félagsins. 

Stjórn Sálfræðingafélagsins vann að endurskoðun á merki félagsins.  Eldra merki hefur þjónað sínum 
tilgangi vel en þó var komin þörf á að færa það til nútímans, meðal annars þar sem notkun á ýmsum 
skjálausnum hefur aukist og mikilvægt að merkið henti vel til notkunar á rafrænum miðlum.  

Oscar Bjarnason, grafískur hönnuður, var fenginn til að koma með hugmyndir að nýju merki. Óskað 
var eftir því að merkið myndi með einhverjum hætti áfram vísa í gríska stafinn Psi Ψ líkt og eldra 
merki gerir.    

Nýtt merki Sálfræðingafélagsins vísar í gríska stafinn psi Ψ en hann hefur verið notaður til að tákna 
sál. Merkið er blátt að lit en sá litur hefur oft verið tengdur við traust og stöðugleika. Um er að ræða 
tvo bláa litatóna, vinstri hluti merkisins myndar sveig með tveimur litatónum líkt og um tvær hliðar sé 
að ræða, sem gæti vísað til þess að á málum eru oftast a.m.k. tvær hliðar og/eða mismunandi 
sjónarhorn.   

Í eldra merki félagsins má sjá fugl með útbreidda vængi. Í nýju merki má einnig sjá fugl. Ef litið er á 
hægri hluta merkisins má sjá móta fyrir fugli.  Fuglar hafa löngum verið táknmynd frelsis og kunna 
einhverjir að tengja ásjónu fuglsins við frelsi hugans. Eflaust sjá menn fleiri möguleika til að túlka 
merkið og tengja það við eitt og annað. Merkið var kynnt á haustfundi félagsins og er stjórn virkilega 
ánægð með nýja merkið og við vonum að félagsmönnum líki þessi breyting.  

                     

                  

 

Verkaskipting stjórnar 

Á starfsárinu hækkaði starfshlutfall formanns úr 50% upp í 60% sem er í samræmi við áætlun stjórnar 

að bæta þjónustu við félagsmenn. Stjórn hefur rætt verkaskiptingu formanns og varaformanns og 

hefur formaður í auknum mæli komið að kjaramálum félagsins en hefð hefur verið fyrir því að 

kjaramál væru í höndum varaformanns. Með aukinni viðveru formanns á skrifstofu skapast tækifæri 

fyrir hann að sinna í auknum mæli mikilvægri vinnu fyrir félagsmenn og eiga í auknu samstarfi við 

önnur félög BHM.  
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Fyrir hönd stjórnar SÍ, 

 

Tryggvi Guðjón Ingason, formaður  
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