
 

 

Starfsáætlun stjórnar Sálfræðingafélags Íslands 

fyrir starfsárið 2021 

Lögð fram á aðalfundi 24. febrúar 2021 
 

Megináherslur starfsársins: 

• Innra starf félagsins 

o Það er markmið stjórnar að virkja enn betur mannauð félagsmanna.  

▪ Með því að fleiri fagdeildir og/eða undirfélög tengist félaginu.  

▪ Með því að auka og efla samstarf við þær fagdeildir og undirfélög sem þegar eru 

undir hatti SÍ. 

▪ Virkja félagsmenn til þátttöku í starfi félagsins. 

• Aðgengi almennings að sálfræðiþjónustu 

o Áframhaldandi fundir með ráðamönnum, samráð við hagsmunasamtök og félög, 

greinaskrif.  

o Vinna að útfærslum til að fræða almenning um kosti þess að meðferðaraðili sé 

sálfræðingur. 

• Starfsþjálfunarár að loknu framhaldsnámi 

o Vinnuhópur heldur áfram að þrýsta á stjórnvöld með að tryggja að starfsþjálfunarár 

komist á. 

• Sérfræðinám  

o Skoða möguleika fyrir fjölbreyttari námsleiðir til sérfræðimenntunar í samstarfi við 

háskólana. 

o Stofna vinnuhóp til að koma að þessari vinnu. 

• Staða vitsmunaþroskaprófa 

o Áframhaldandi vinna við að tryggja að vitsmunaþroskapróf séu til staðar á Íslandi, þýdd 

og staðfærð og aðgengileg sálfræðingum. Fundi með mennta- og 

menningarmálaráðherra sem fram fór í desember 2020 vegna málsins fylgt eftir. 

• Samtal við sálfræðinga 

o Vinnustaðaheimsóknir um land allt.  



o Fá upplýsingar varðandi  hverjar þarfir félagsmanna eru eftir ólíkri búsetu og ólíkum 

störfum sálfræðinga. 

o Fá upplýsingar um hvað félagsmenn telja mikilvæg verkefni sem félagið ætti leggja 

áherslu á.  

o Útfæra leiðir til að meta þjónustuþörf félagsmanna í ólíku vinnuumhverfi. 

• Prófabanki 

o Unnið hefur verið gott starf og prófabanki var kynntur fyrir félagsmönnum á síðasta ári.  

Áframhaldandi vinna við að efla prófabankann.  

• Erlent samstarf 

o Áframhaldandi samstarf með Evrópsku sálfræðingasamtökunum EFPA. 

o Áframhaldandi samstarf með Norðurlandaþjóðunum. 

• Kjaramál 

o Undirbúningur fyrir næstu kjarasamninga. 

o Uppfæra stofnanasamninga eftir þörfum. 

o Fylgja eftir innleiðingu starfsmats hjá sveitarfélögum og Reykjavíkurborg. 

o Áframhaldandi vinna með trúnaðarmönnum SÍ, efla það starf enn frekar og fá inn fleiri 

trúnaðarmenn. 

o Áframhaldandi starf vinnuhóps sem vinnur að sviðsmyndum að samningi við 

Sjúkratryggingar. Stefnt er að því að ljúka vinnunni fyrir sumarið 2021.  

• Heimasíða 

o Vinna að því að bæta heimasíðu félagsins. 

• Sálfræðiritið 

o Undirbúningur hefst við að koma sálfræðiritinu á rafrænt form. 

 


