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Formáli 

Þessi heimildaritgerð er lokaverkefni í grunnnámi í viðskiptafræði við Viðskiptafræðideild 

Háskóla Íslands. Verkefni þetta vegur 12 ECTS einingar. Verkefnið var unnið undir 

handleiðslu Gylfa Dalmann Aðalsteinssonar, dósents við Viðskiptafræðideild. Gylfi ýtti 

mikið undir áhuga minn á kjaramálum og kjarabaráttu Íslendinga ásamt því að dýpka 

skilning minn á því sviði með kennslu sinni í áfanganum Vinnumarkaðurinn og þróun hans. 

Ég vil þakka honum fyrir afbragðs leiðsögn við vinnslu þessa verkefnis ásamt því að hafa 

veitt mér aðgang að gögnum sem reyndust mér mikilvæg í vinnslu þess.  

Sérstakar þakkir fær Alexander Leó Ágústsson, sonur minn og besti vinur, fyrir að vera 

yndislegur og fyrir að minna mig á hvers vegna ég er að þessu. Vinkonur mínar þær Ásdís 

Virk Sigtryggsdóttir og Ásbjörg Einarsdóttir fá sérstakar þakkir fyrir prófarkalestur, góð ráð 

og leiðsögn sem og Anna María Hákonardóttir vinkona mín fyrir að koma mér af stað og 

hvetja mig áfram. 

Þegar þetta er skrifað er nóg eftir af önninni en ég er strax byrjaður að hlakka til að 

ljúka grunnnáminu og hefja nýjan kafla, í framhaldsnámi til kennsluréttinda. Námið í 

viðskiptafræði hefur verið lærdómsríkt, skemmtilegt og á köflum strembið. Ég veit að 

þessi lífsreynsla mun nýtast mér vel og geng ég í burtu þakklátur og spenntur fyrir 

komandi tímum.
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Útdráttur 

Verkefni þetta fjallar um verkfall lækna sem stóð yfir frá 27. október 2014 til 7. og 8. 

janúar 2015, hvað hefur gerst síðan og hvort blikur séu á lofti fyrir öðru verkfalli. Ítarlega 

er farið yfir niðurstöðu kjarabaráttu lækna og hvernig almenningsálit og umfjöllun 

fjölmiðla á verkfallinu hafi hjálpað til við að ná þeim árangri.  Sögu stéttafélaga og 

stéttabaráttu á Íslandi, hver helsti munur er á almennum og opinberum vinnumarkaði og 

hvaða lög og reglur gilda um kjarabaráttu opinbera starfsmanna. Farið er yfir verkföll á 

íslenskum vinnumarkaði, áhrif og ástæður verkfalla og mismunandi kenningar sem geta 

útskýrt þær ástæður. Farið verður yfir kjaramál og kjarabaráttu lækna á Íslandi frá stofnun 

Læknafélags Íslands. Verkfall lækna er þungamiðja þessara ritgerðar og verður það 

skoðað ítarlega. Alveg frá því hversu margir samningsfundir áttu sér stað í 

kjaraviðræðunum, hvað læknar fóru fram á í sinni kjarabaráttu og þá miklu kjarabót sem 

hún skilaði læknum. Að Læknafélag Íslands hafi ráðið almannatengil til þess að aðstoða 

við miðlun upplýsinga og hvernig það ýtti undir stuðning landsmanna með læknum. Sýnt 

verður fram á að læknar geti farið í verkföll án þess að það ógni öryggi landsmanna eða 

rjúfi læknaeiðinn sinn. Að það sé jafnvel hluti af skyldu lækna að ganga svo langt til þess 

að gæta að öryggi sjúklinga. Áhyggjur eru oft um að of miklar launahækkanir einnar 

starfsstéttar muni verða til þess að höfrungahlaup eigi sér stað í næstu kjaraviðræðum og 

þess vegna verður farið yfir hófsemi í kjaramálum og hvernig launahækkanir lækna virðast 

ekki hafa valdið slíku höfrungahlaupi. Í lokinn er fjallað um hvað hefur gerst síðan verkfalli 

lauk og samningar náðust. Neikvæða umfjöllun lækna á heilbrigðiskerfinu og hvernig sú 

umfjöllun líkist þeirri umræðu sem átti sér stað fyrir og á meðan læknar voru í verkfalli. 

Gert verður síðan grein fyrir því hvers vegna ég telji að orðræða lækna og ástand 

heilbrigðiskerfisins bendi til þess að það stefni í harða kjarabaráttu í næstu kjaraviðræðum 

sem gætu vel leitt til verkfalls lækna
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  Inngangur 

Í þessari ritgerð fjalla ég um kjarabaráttu lækna, bæði í sögulegu samhengi sem og í 

tengingu við nýlegar aðgerðir og atburði sem því tengjast. Ég fjalla almennt um íslenska 

vinnumarkaðinn, tengi það við kjarabaráttu lækna og fer yfir verkfall lækna á Íslandi. Ég 

fjalla einnig um siðferðisspurningar tengdar slíkum verkföllum og tengi verkföll lækna við 

stéttabaráttu annara heilbrigðisstétta með ólíkum útkomum. Ég færi rök fyrir því að 

orðræða í samfélaginu og fréttaflutningur tengdur kjarabaráttunni hafi haft áhrif á 

niðurstöðu hennar og orðið til þess að kröfur lækna fengu meiri hljómgrunn í samfélaginu 

en kjarabarátta annara stétta. Ég færi einnig rök fyrir því að slíkur fréttaflutningur hafi 

verið meðvitaður hluti af kjarabaráttunni, þar sem að bágborgin staða heilbrigðiskerfisins 

var sett í beint samband við kjör lækna. 

Læknar á Íslandi fóru í fyrsta sinn í verkfall þann 27. október 2014. Verkfallið stóð yfir 

í 11 vikur og  vakti mikið umtal  í bæði  fjölmiðlum og samfélaginu. Þó svo að það sé ekki 

óvenjulegt að opinberir starfsmenn á Íslandi fari í verkfall þá vissi fólk ekki við hverju ætti 

að búast af verkfalli lækna og þeim áhrifum sem það hefði á heilbrigðisþjónustu 

landsmanna þar sem þetta var í fyrsta skipti sem þessi stétt á Íslandi greip til þess að beita 

verkfallsvopninu. 

Mikið var fjallað um bága stöðu heilbrigðiskerfisins og þá sérstaklega stöðu 

bráðamóttökunnar í fjölmiðlum á meðan þessari kjarabaráttu stóð, en þessi umfjöllun 

hvarf svo skyndilega eftir að samningar höfðu náðst. Þetta má að miklu leyti rekja til þess 

að Læknafélag Íslands réði  Gunnar Stein Pálsson almannatengil sér til ráðgjafar. Talið er 

að hann hafi haft mikil áhrif á umfjöllunina og þannig hjálpað læknum að ná fram verulegri 

launahækkun, langt umfram aðrar starfsstéttir, með því að tengja kjör lækna við bága 

stöðu heilbrigiðiskerfisins almennt. 

Læknar hafa verið samningslausir í rúmt ár núna eða síðan snemma árs 2019. Læknar 

hafa mikið rætt um ástand Landspítalans, aðalega bráðamóttökunnar, í fjölmiðlum 

seinustu mánuði  og líkist umræðan  að sumu leyti þeirri umræðu sem átti sér stað þegar 

læknar fóru í verkfall. Það mætti því leiða líkum að því að kjarabarátta lækna í næstu 
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samningagerð verði viðlíka hörð og áður og eru jafnvel líkur á því að gripið verði til 

verkfallsvopnsins aftur ef samningar ganga ekki vel fyrir sig.  
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 Aðferðafræði 

Í þessari rannsókn notast er notast við  aðferð skrifborðsrannsóknar. Unnið er með 

fyrirliggjandi gögn og greiningu á fyrirliggjandi gögnum, opinberum skjölum, úttektum, 

skýrslum og umfjallanir fjölmiðla. Heimildir voru rýndar og efni ritgerðar sett saman úr 

þeim heimildum sem best þóttu eiga við viðfangsefni ritgerðarinnar. Með heimildunum 

var leitast eftir því að varpa ljósi á kjarabaráttu Læknafélags Íslands og Skurðlæknafélags 

Íslands í aðdraganda verkfalls og á meðan verkfall stóð yfir. Skoðuð var saga stéttarfélaga 

á Íslandi og kjarabarátta íslenskra lækna frá stofnun Læknafélags Íslands. Stuðningur 

almennings við kjarabaráttu lækna var metin út frá umfjöllun fjölmiðla um málið og 

niðurstöðu skoðunarkönnunar. Einnig var aðdragandi verkfallsins skoðaður út frá 

umfjöllun fjölmiðla sem og opinberum skýrslum um ástand Landspítalans. Niðurstöður 

nýs kjarasamnings var borin saman við kaup og kjör fyrri kjarasamninga Lækna. 
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 Íslenskur vinnumarkaður í sögulegu ljósi 

Sögu stéttafélaga og stéttabaráttu á Íslandi má rekja aftur til loka 19. aldar. Á heimsvísu 

má að sama skapi rekja þessa baráttu aftur til iðnbyltingarinnar, en þær slæmu aðstæður 

sem voru til staðar sem og kjör og vinnutími verkafólks á þeim tímum urðu til þess að 

verkamenn tóku sig saman og stofnuðu stéttarfélög. Þetta var gert til þess að bæta stöðu 

verkamanna gagnvart vinnuveitendum. En réttur verkamanna til félagafrelsis kostaði 

verkamenn langvarandi baráttu í flestum löndum (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og 

Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2019). Bresku verkalýðshreyfingunni tókst loks árið 1825 að 

fá banni við myndun verkalýðsfélaga afnumið og á Norðurlöndunum var það upp úr 1870 

sem verkalýðshreyfingin hóf baráttu sína af fullum krafti og leiddi það til þess að mörg 

verkalýðsfélög og landssambönd voru stofnuð. Á sama tíma voru stofnaðir flokkar 

verkamanna og jafnaðarmanna sem tengdust verkalýðshreyfingunni. Fyrstu félögin sem 

stofnuð voru til hagsbóta almenningi á Íslandi voru stofnuð í á seinni hluta 19. aldar. 

Fyrsta stéttarfélagið sem stofnað var á Íslandi var stofnað af prenturum árið 1887 en 

félagið var ekki starfandi lengi þar sem lykilmeðlimir í félaginu fluttu erlendis þremur 

árum síðar. Prentarar stofnuðu nýtt stéttarfélag árið 1897 (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson 

og Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2019). 

Þegar Útgerðarmannafélagið samþykkti svo einhliða skilyrði háseta til ráðningar var 

Sjómannafélagið Báran stofnað. Útgerðarmannafélagið greiddi hásetum vanalega laun í 

formi vöruúttekta hjá kaupmönnum en oft voru þeir kaupmenn einnig vinnuveitendur 

sjómannanna. Sjómannafélagið Báran fór fram á að laun háseta yrðu þess í stað greidd í 

peningum. Félag útgerðarmanna samþykkti þessa kröfu og viðurkenndu þar 

Sjómannafélagið Báruna sem samningsaðila. Á Seyðisfirði árið 1896 var fyrsta 

verkamannafélagið stofnað með það að markmiði að hækka laun og stytta vinnutíma 

félagsmanna. Verkamannafélagið Dagsbrún var stofnað árið 1906 og Verkakvennafélagið 

Framsókn árið 1914. Félögin Verkamannafélagið Dagsbrún, Hásetafélag Reykjavíkur, Hið 

íslenska prentarafélag, Verkakvennafélagið Framsókn, Bókbandssveinafélag Íslands, 

Verkamannafélagið Hlíð og Hásetafélag Hafnarfjarðar stofnuðu Alþýðusamband Íslands 
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þann 12. mars 1916 í þeim tilgangi að efla samstarf íslenskra alþýðumanna (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson og Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2019). 

Eftir fyrri heimstyrjöldina fóru atvinnurekendur að stofna samskonar félög og 

kjarasamningar urðu til. Vinnuveitendafélag Íslands var stofnað árið 1934 og er það enn 

þá starfandi í dag undir nafninu Vinnuveitendasamband Íslands (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson og Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2019). 

Lög sem sett voru um stéttarfélög og vinnudeilur árið 1938 voru ákveðinn áfangi á 

íslenskum atvinnumarkaði. Með setningu þeirra laga voru lögfestar reglur um samskipti 

aðila, aðild að og stofnun stéttarfélaga, gerð kjarasamninga, trúnaðarmenn á 

vinnustöðum, sáttasemjara og sérstakan vinnumarkaðsdómstól; Félagsdóm. Lög þessi 

eru sá grunnur sem samskipti aðila og undirstaða skipulags verkalýðshreyfingar á Íslandi 

byggir á (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2019). 

Snemma eftir stofnun fyrstu stéttarfélaga á Íslandi og heildarsamtaka þeirra, 

Alþýðusamband Íslands 1916 og stofnun félaga vinnuveitanda, var ljóst að þörf væri á 

lagasetningu sem segði til um tilraunir til sáttar í vinnudeildum og hvernig samskipti 

þessara félaga skyldu fara fram. Í upphafi var megináhersla stéttafélaga á að 

vinnuveitendur og ríkisvald viðurkenndu samningsrétt stéttarfélaganna, að taxtar 

stéttarfélaga væru þeir sem fara skildi eftir þegar laun væru greidd, að virða skyldi 

forgangsrétt stéttarfélaga til vinnu og að allir verkamenn væru í stéttarfélagi (Ólafur R. 

Einarsson, 1970). Félagafrelsið er stjórnarskrávarið, en í  1. mgr. 74 gr. stjórnarskrár 

íslenska lýðveldisins segir orðrétt “Rétt eiga menn á að stofna félög í sérhverjum löglegum 

tilgangi, þar með talin stjórnmálafélög og stéttarfélög, án þess að sækja um leyfi til þess. 

Félag má ekki leysa upp með ráðstöfun stjórnvalds. Banna má þó um sinn starfsemi félags 

sem er talið hafa ólöglegan tilgang, en höfða verður þá án ástæðulausrar tafar mál gegn 

því til að fá því slitið með dómi” (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson & Þórhallur Örn 

Guðlaugsson, 2019). 

Árið 1938 voru lögin um stéttarfélög og vinnudeilur lögtekin, þessi lög kallast oftast 

vinnulöggjöfin. Verkalýðshreyfingin hefur ekki haft áhuga á að breyta vinnulöggjöfinni í 

gegnum árin og hefur barist harðlega gegn öllum stærri breytingum. Þá hefur hún alltaf 

varið sinn helsta rétt, verkfallsréttinn, og passað vel uppá réttinn til þess að stofna 

stéttarfélög, að þau fái að sinna sínu starfi og réttarstöðu þeirra til samninga. 
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Vinnuveitendur hafa hins vegar viljað að vinnulöggjöfin breytist með tímanum í takt við 

þær breytingar sem átt hafa sér stað í þjóðfélaginu og á atvinnumarkaðnum. 

Atvinnuveitendur hafa beitt sér fyrir því að gera verkferlið við gerð kjarasamninga og 

samningaviðræður skilvirkari. Einnig hafa þeir reynt að fá í gegn nýjar reglur varðandi 

atkvæðagreiðslur vegna kjarasamninga og verkfallsboðunar og að hægt sé að áfrýja 

málum til æðra dómstigs (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2008). 

Að mestu leyti er hægt að skipta íslenskum vinnumarkaði í tvo hópa, hinn almenna 

vinnumarkað og hinn opinbera vinnumarkað. Á opinbera vinnumarkaðnum starfar það 

fólk sem er á launum hjá ríki og sveitarfélögum á meðan á þeim almenna er annað 

launafólk í landinu (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2019). 

Stéttarfélög opinberra starfsmanna semja um kaup og kjör nýrra kjarasamninga við ríki 

og sveitarfélög samkvæmt lögum um kjarasamning opinberra starfsmanna nr.94/1986. 

Kjarasamningar stéttarfélaga á almenna vinnumarkaðnum eru gerðir samkvæmt 

ákvæðum laga nr. 80/1938 um stéttarfélög og vinnudeilur sem eru almenn lög um 

starfsemi stéttarfélaga stéttarfélaga og eiga bæði við um opinbera og almenna 

atvinnurekendur (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2019). 

Starfsmenn opinberra stofnanna geta starfað samkvæmt kjarasamningi sem stéttarfélög 

gera byggt á lögum nr. 80/1938 eða byggðum á lögum nr. 94/1986 um kjarasamning 

opinberra starfsmanna (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Þórhallur Örn Guðlaugsson, 

2019). Það er munur á þeim lögum og reglum sem gilda um almennan og opinberan 

vinnumarkað og heyrið málefnið undir velferðarráðuneytið (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson 

og Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2019). Alþýðusamband Íslands sem eru heildarsamtök 

launafólks á hinum almenna vinnumarkaði og Samtök Atvinnulífsins eru heildarsamtök 

atvinnurekanda á almennum vinnumarkaði. Almennt heyra málefni á opinberum 

vinnumarkaði undir Fjármála- og efnahagsráðuneytið (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og 

Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2019). 

Saga stéttabaráttu á Íslandi er löng og margslunginn og er ljóst að henni er langt frá 

því að vera lokið, sérstaklega í ljósi þeirra aðstæðna sem uppi eru á íslenskum 

vinnumarkaði í dag, þar sem að verkföll hafa aftur komist í hámæli. 
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 Verkföll 

Ástæður verkfalla geta verið mismunandi og til þess að útskýra ástæður þeirra hafa 

verið settar fram margar mismunandi kenningar. Hicks (1966) benti á að þegar 

samningsmarkmið eru óljós þá sé kjarasamningsferlið misheppnað og það leiði til 

verkfalla. Kenningin um stofnanabindingu átaka (Bean, 1994; Clegg, 1976; Ross & 

Hartman, 1960) lýsir því hvernig lög og rammar utan um ferli kjarasamninga og 

vinnudeilna dregur úr líkum um ágreining (Bean, 1994). Fyrirkomulag 

kjarasamningagerðar er veigamikill hluti í stofnanakenningunni (Clegg, 1976). Ross og 

Hartman (Bean, 1994) bentu á að fá verkföll væru í löndum þar sem stór og samheldin 

verkalýðshreyfing er viðurkennd af viðsemjendum sínum og fyrir hendi var vel útfært og 

miðstýrt kjarasamningaferli. Korpi (1980) bendir á að skýringar á lágri tíðni verkfalla megi 

finna utan hinna hefðbundnu stofnana vinnumarkaðarins s.s. í stjórnmálaumhverfinu. 

Shorter og Tilly (1974) bentu á að verkfallsvopninu var beitt til að hafa áhrif á 

samfélagslega uppbyggingu og þróun stjórnmálanna. Verkföll voru tíð þar sem 

verkalýðsstéttin hafði ekki fengið beinan aðgang að stjórnmálum (Shorter & Tilly, 1974). 

Ekki gilda sömu reglur um skipulag og rétt félagsmanna stéttarfélaga á almennum og 

opinberum vinnumarkaði. Lög 94/1986, um kjarasamninga opinberra starfsmanna gilda 

um skipulag og réttindi opinberra stéttarfélaga til verkfalla. Lögin innihalda 36 lagagreinar 

sem skiptast í sjö meginkafla (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2015). Í lögunum er tryggt að 

starfsmaður eigi rétt á aðild í stéttarfélagi sem fer með samningsumboð í samræmi við 

lögin eftir því sem samþykktir þess félags segja. Samningsumboð fyrir starfsmenn er 

eingöngu í höndum eins félags (lög nr. 94/1986). 

Einn stór munur er á hvað varðar vinnustöðvanir á almennum og opinberum 

vinnumarkaði en það er verkbannið. Opinberir vinnuveitendur hafa ekki rétt á að beita 

starfsmönnum sínum verkbanni. Þannig getur opinber vinnuveitandi ekki stöðvað vinnu 

annarra hópa til þess að takmarka tjón sitt þegar ákveðinn annar hópur er í verkfalli 

(Friðrik Friðriksson og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2010). 

Frá árinu 1976, þegar lög voru sett sem veittu opinberum starfsmönnum verkfallsrétt, 

hafa þeir oft nýtt sér þann rétt.  Strax næsta ár eftir að lögin voru sett hófust fyrstu verkföll 

opinberra starfsmanna. Mynd 1 sýnir fjölda vinnustöðvunardaga landverkafólks innan 
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ASÍ, fiskimanna, farmanna og opinberra starfsmanna vegna verkfalla á íslenskum 

vinnumarkaði á árunum 1977 – 2009 (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2015). 

Á tímabilinu 1977 til 2009 töpuðust samtals 1.974.699 vinnudagar á íslenskum 

vinnumarkaði vegna verkfalla. Opinberir starfsmenn voru samtals í verkfalli í 932.102 

daga á þessu tímabili sem gerir 47,7% af heildarfjölda tapaðra vinnudaga. Tæpur 

helmingur tapaðra vinnudaga var því af völdum verkfalla opinberra starfsmanna en þeir 

eru einungis rúmlega 20% íslensks vinnuafls. Það eru einungis 8 ár af þessum 33 árum þar 

sem ekki tapast vinnudagar vegna verkfalla.  Í töflu 2 má sjá fjölda vinnustöðvana, fjölda 

daga sem vinnustöðvanir stóðu yfir, sem og fjölda þátttakenda (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2015). 

Til þess að fá skýrari mynd af hversu stórt hlutfall tapaðra vinnudaga er á vegum 

opinberra starfsmanna er hægt að reikna fjölda tapaðra vinnudaga á hverja 1.000 

starfsmenn og bera saman verkföll almennra og opinberra starfsmanna. Mynd 1 sýnir 

þennan samanburð á fimm ára tímabili nema síðasta tímabilið sem nær yfir þrjú ár (Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2015). 

 

Mynd 1 Fjöldi tapaðra daga á hverja 1000 starfsmenn eftir vinnumörkuðum 

Heimild: Gylfi Dalmann 2015 

Á mynd 1 sjáum við hversu mikill munur er á fjölda tapaðra vinnudaga á milli 

vinnumarkaða þar sem hinn opinberi vinnumarkaður er með mun fleiri tapaða vinnudaga. 

Á því tímabili sem myndin sýnir, töpuðust 43.888 dagar í vinnu á hverja 1000 starfsmenn 

á opinberum vinnumarkaði en 9.895 dagar á almennum vinnumarkaði. 
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Í 5. gr. laga nr. 80/1938 um stéttarfélög og vinnudeilur segir að stéttafélög séu 

lögformlegur samningsaðili um kaup og kjör meðlima sinna, enda hafi félagið í 

samþykktum sínum ákveðið að láta starfsemi sína taka til slíkra málefna. Í 6. gr. segir að 

allir samningar milli stéttarfélaga og atvinnurekenda um kaup og kjör verkafólks skuli vera 

skriflegir. Samkvæmt því eru stéttarfélögin samningsaðili launþega og hægt að áætla að 

það séu stéttarfélögin sem hafi samningsréttinn (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2008). 

Árið 1996 voru lög 80/1938 endurskoðuð af vinnuhóp félagsmálaráðherra og ákveðið 

var að taka upp formlega viðræðuáætlun. Þá var sú krafa lögð fram að leita þyrfti 

milligöngu sáttasemjara þegar boðun verkfalls og verkbanns ætti sér stað milli 

samningsaðila. Þetta formlega skilyrði var sett á vegna þeirra miklu afleiðinga sem verkfall 

getur haft á fjölda aðila. Þessi breyting á lögum var gerð í von um að bæta fagmennsku í 

samningatækni og átti að gera samningsaðilum kleift að hefja samningsviðræður fyrr til 

þess að eiga möguleika á að að gera nýjan kjarasamning áður en gildandi kjarasamningur 

rynni úr gildi (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2008). Markmið viðræðuáætlunarinnar er 

hægt að tengja við verkfallsgreiningu (Hicks, 1966). Í henni kemur fram að ástæðan fyrir 

verkföllum sé að samningaferlið hafi misheppnast. 

Samkvæmt lögum skal ríkissáttasemjari „... halda skrá yfir gildandi kjarasamninga og 

er samtökum launafólks og atvinnurekenda, svo og ófélagsbundnum atvinnurekendum, 

skylt að senda honum samrit allra kjarasamninga sem þeir gera jafnskjótt og þeir hafa 

verið undirritaðir.“ Samningsaðilar fara oftast eftir þessu ákvæði og með því að skoða safn 

samninga er hægt að fá skýra sýn af því við hvaða aðstæður samningar eru gerðir 

Á íslenskum vinnumarkaði starfa um 180 þúsund manns og eru kjarasamningar þar af 

leiðandi margir. Þar af falla um 100 þúsund manns undir fimm landssambönd og 51 

aðildarfélag Alþýðusamband Íslands (ASÍ). Í 25 félögum innan Bandalags starfsmanna ríkis 

og bæja (BSRB) eru svo um 22.000 félagsmenn, í kringum 11.000 félagsmenn í 27 félögum 

Bandalags háskólamanna (BHM) og um 10.000 eru félagsmenn í 8 félögum 

Kennarasambands Íslands (KÍ). Að lokum eru fjölmennir hópar sem eru utan 

bandalaganna  t.d. 3.000 hjúkrunarfræðingar, um 1.000 læknar og 700 flugmenn. Talið er 

að fjöldi þeirra sem starfa sjálfstætt telji um 21.000 einstakling (lög nr. 94/1986). 

Verkföll hafa verið nokkuð tíð á íslenskum vinnumarkaði í gegnum tíðina, en ljóst er að 

þau eru hlutfallslega mun algengari á hinum opinbera vinnumarkaði heldur en á hinum 
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almenna.  Í því samhengi er hægt að færa rök fyrir því að æskilegt væri að leita nýrra leiða 

eða breytinga til að semja um kjaramál þessa breiða hóps. Ljóst er að fjöldi tapaðra 

vinnudaga er töluverður á hinum opinbera markaði og væri því til mikils að vinna fyrir alla 

aðilla að fækka þeim. 
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 Kjaramál lækna í gegnum árin 

Læknafélag Íslands var stofnað fyrir rúmum 100 árum eða þann 14. janúar 1918. Laun 

lækna á Íslandi þóttu á þeim tíma lág miðað við laun lækna í nágrannalöndum og hófu 

læknar þar af leiðandi kjarabaráttu sína snemma eftir stofnun félagsins (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2018). Á þessum tíma og alveg fram til ársins 1990 þegar 

þjóðarsáttarsamingarnir voru undirritaðir var kjarasamningsgerð á Íslandi oft á tíðum 

ábótavant. Kjarasamningaviðræður voru tíðar þar sem samningar voru gerðir til skamms 

tíma og verðbólga í landinu var oft á tíðum mjög há. Vinnudeilur voru því tíðar og 

óstöðugleiki í efnahagsmálum mikill.  Ríkisvaldið og aðilar vinnumarkaðarins voru 

sammála um að laga þyrfti ástandið, ná verðbólgunni niður, stuðla að stöðugu verðlagi og 

tryggja stöðugleika í efnahagsmálum í landinu. Því tóku þessir hópar sig saman við gerð 

þjóðarsáttarsamninganna. Í framhaldi þjóðarsáttarsamninganna voru loks komnar 

aðstæður til þess að gera kjarasamninga til lengri tíma en áður var gert, eða í allt að fjögur 

ár (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006). 

Eftir að Læknafélag Íslands hafði verið stofnað fóru læknar að velta fyrir sér hvaða leið 

væri best að fara til þess að bæta kjör lækna og voru nokkrar hugmyndir ræddar, þar á 

meðal að læknar myndu sjálfir ákveða hvaða gjald þeir tækju fyrir þjónustu sína en sú 

aðferð var notuð sums staðar erlendis og þótti vert að taka hana til skoðunar. Læknar 

voru þó ekki vongóðir um að sú aðferð fengi samþykki stjórnvalda. Önnur hugmynd var 

að Læknafélag Íslands myndi ákveða nýjan taxta og óska eftir samþykki stjórnvalda en það 

var talið of flókið í framkvæmd. Enn ein hugmyndin var sú að læknar héldu töxtum 

óbreyttum en fengju uppbót á öll sín verk. Upphæð uppbóta átti að vera sú upphæð sem 

munaði á verðgildi krónunnar frá árunum 1914-1918. Töldu þeir þessa leið auðveldasta í  

framkvæmd og ákváðu að leggja hana fyrir Alþingi. Þessi tillaga var ekki samþykkt af 

stjórnvöldum sem kom læknum mikið á óvart og ríkti mikil óánægja meðal þeirra í 

kjölfarið. Þeir lögðu þá til að þeir segðu störfum sínum lausum og var mikil samstaða 

meðal lækna um þá aðgerð. Það kom þó ekki til því þessi tillaga þeirra varð til þess að 

upprunaleg tillagan um uppbætur var samþykkt frá 1. júlí 1918. Í gegnum tíðina hafa 

komið önnur tilfelli þar sem læknar hafa notað uppsagnir í kjarabaráttu sinni en það hefur 

verið litið svo á að þær uppsagnir séu ákvörðun einstaklinga en ekki verkfallsaðgerðir 

(Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2018). 
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Það gerist ekki oft að læknar fari í verkfall en þegar til þess kemur verða oft miklar 

umræður meðal almennings og fagfólks innan heilbrigðisgeirans meðal annars um hvort 

það sé siðferðislega réttlætanlegt fyrir lækna að fara í verkfall, þá kannski helst vegna 

mögulegra áhrifa slíkra aðgerða á öryggi sjúklinga (Thompson og Salmon, 2016). Frizzelle 

(Frizelle, 2006) bendir á að á seinustu tveimur áratugum hafa læknar í fjöldum landa beitt 

verkfallsvopninu, til dæmis í Ástralíu, Belgíu, Kanada, Finnlandi, Frakklandi, Þýskalandi, 

Írlandi, Nýja Sjálandi, Bandaríkjunum og Bretlandi. Það sem hefur haft mest áhrif á 

ákvörðun lækna um að fara í verkföll eru þættir eins og óánægja með laun, menntun og 

reynsla er ekki metin til launa, kröfur um breytingu á vinnutilhögun, vinnuaðstaða, 

vinnutími og launamyndun. Einnig hefur vantað skýra stefnumótun í heilbrigðismálum, 

öryggismálum hefur verið ábótavant, vinnuskilyrði ekki nægilega góð og stjórnsýsla innan 

heilbrigðiskerfisins ekki eins og best verður á kosið. Ekki hefur verið tekið tillit til þeirra 

krafna og ábendinga sem læknar hafa sett fram og læknar því tilneyddir að bregðast við 

og beita verkafalli sem neyðarúrræði (Aacharya og Varghese, 2016). Þetta  endurspeglast 

að mörgu leyti í kjarabaráttu lækna á Íslandi, þar sem álag, vinnutími, vinnuaðstaða og 

staða heilbrigðiskerfsins almennt hafa ítrekað verið hluti af umræðunni þegar að kjör 

lækna eru rædd, ásamt almennum launamálum.  

Verkföll lækna hafa verið talin sem neyðarúrræði í kjarabaráttu þeirra, þar sem að 

áhrifa þeirra gætir víða í samfélaginu og vekja þau oft upp sterk viðbrögð almennings. 

Upp hafa einnig komið spurningar um hvort að slík verkföll séu siðferðislega réttlætanleg, 

útfrá sjónarmiðum um öryggi sjúklinga, en frekar verður fjallað um það hér fyrir neðan. 

Það má færa rök fyrir því að verkföll lækna séu einnig álitin ítrustu neyðarúrræði af 

læknum sjálfum, þar sem að verkföll þeirra hér á landi hafa verið með eindæmum fátíð, 

sérstaklega í samanburði við aðrar opinberar stéttar. 
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 Verkfall lækna 

Kjaradeilur opinberra starfsmanna hafa yfirleitt verið erfiðar og langdregnar seinustu 

40 árin. Læknaverkfallið árið 2014 var engin undantekning, en í því var áberandi að það 

leið of langur tími milli kjarasamninga og læknar því orðnir mjög óánægðir með laun sín. 

Áhrifin sáust meðal annars í því hversu margir læknar höfðu flust erlendis til starfa. Á 

árunum 2009-2014 fluttu 330 læknar erlendis á meðan 140 læknar fluttu til landsins (Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2018).  

Það voru ekki einungis launahækkanir eða launaleiðréttingar sem læknar voru að fara 

fram á í kjarabaráttu sinni, þeir voru líka að berjast fyrir framtíð heilbrigðisþjónustunnar 

á Íslandi. Læknar sem fóru erlendis í sérnám komu seinna til baka og sumir snéru ekki 

aftur til starfa á Íslandi. Til þess að sérfræðimenntaðir læknar sæu hvata í því að snúa 

heim til starfa var nauðsynlegt að bæta heilbrigðiskerfi landsins. Bætt kjör lækna og 

úrbætur á heilbrigðiskerfinu voru því einnig tól til þess að vinna gegn hækkandi meðalaldri 

lækna á Íslandi sem var þegar of hár (Dögg Pálsdóttir, 2014). 

Þegar kjarasamningar lækna losnuðu þann 1. febrúar 2014 fóru læknar strax að 

undirbúa sig fyrir kröfugerð. Þegar kjaraviðræður höfðu staðið yfir í 9 mánuði og engan 

árangur borið var ljóst að læknar yrðu að grípa til neyðarvopnsins síns og fara í verkfall, í 

fyrsta skipti á Íslandi (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2018).  Umfjöllunin um verkfall lækna 

á Íslandi var mjög mikil og má segja að hún hafi verið læknum í hag, á þann hátt að mikill 

stuðningur ríkti við verkfallið (Hávar Sigurjónsson, 2015). Skoðanakannanir sem gerðar 

voru gáfu til að kynna mikinn stuðning við hækkun launa lækna umfram hækkanir launa 

annara starfsgreina. Landsmenn virtust almennt styðja lækna í kjarabaráttu sinni eins og 

fram kom í könnun Capacent Gallup sem birt var í Viðskiptablaðinu þann 1. desember 

2014. Í niðurstöðum þeirrar könnunar kom fram að að rétt rúmlega 78% landsmanna 

studdi kjarabaráttu lækna á meðan rúmlega 11% sögðust hvorki styðja hana né ekki og 

einungis 10% styðji hana ekki (Ritstjórn Viðskiptablaðsins, 2014). Þar segir einnig að konur 

væru líklegri til þess að styðja hana, ríflega 85% á móti tæplega 71% karla. Einnig var 

munur á stuðningi eftir því hvort fólk bjó á höfuðborgarsvæðinu eða á landsbyggðinni, 

þar studdu 85% íbúa Reykjavíkur kjarabaráttu lækna á móti 72% íbúa landsbyggðarinnar. 
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Þegar stuðningur við kjarabaráttuna var svo skoðaður eftir því hvaða flokk fólk kysi ef 

kosið yrði til Alþingis þá, var stuðningur minnstur hjá kjósendum Framsóknarflokks og 

Sjálfstæðisflokks. Mikill munur var svo á stuðningi eftir því hvort fólk styddi ríkistjórnina 

eða ekki. Af þeim sem studdu ríkistjórnina voru 65% sem studdu kjarabaráttu lækna en 

rúmlega 87% þeirra sem ekki studdu ríkistjórnina stuttu kjarabaráttuna (Ritstjórn 

Viðskiptablaðsins, 2014). Fréttaflutningur af kjarabaráttu lækna gaf einnig til kynna að 

neyðarástand ríkti í heilbrigðiskerfinu og bregðast þyrfti hratt við ef ekki ætti að fara illa 

og væru kjör lækna hluti af þeirri heildarmynd. Því var mikilll þrýstingur frá almenningi 

um að semja strax við lækna (Ritstjórn Kjarnans, 2015). Mikið var gert úr því að tengja 

kjör lækna við stöðu heilbrigðiskerfisins. Sem dæmi um þessi sterku hugrenningartengsl 

má nefna bréf sem læknar birtu í fjölmiðlum þann dag sem verkfallið hófst.  
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Mynd 2 Verkfall lækna - Tilkynning LÍ í Fréttablaðinu 

Heimild: Fréttablaðið, 27. Október 2014. 

Í bréfinu tilkynna læknar komandi verkfall og á sama tíma leitast stéttin eftir skilningi 

og stuðningi þjóðarinnar. Það er helst gert með því að koma inn á að kjarabarátta lækna 

snúist ekki eingöngu um laun lækna heldur um gott heilbrigðiskerfi, sem er jú 

hagsmunamál allra Íslendinga, þannig tengja læknar sín kaup og kjör við almannaheill 

þjóðarinnar. 

Á meðan kjarabarátta lækna stóð yfir var mikið fjallað um slæmt ástand 

heilbrigðiskerfis Íslands og mikilvægi lækna í fjölmiðlum. Þjóðin fékk daglega að heyra 

slíkar fréttir og fékk þá tilfinningu að semja yrði strax við lækna annars færi allt á versta 

veg og það velferðarríki sem við búum í myndi heyra sögunni til (Ritstjórn Kjarnans, 2015). 
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Þessi mikla umfjöllun kemur þó ekki á óvart enda hafa störf lækna áhrif á grunnþarfir, 

heilbrigði og öryggi allra þegna landsins).  Stuðningur almennings við baráttu lækna fyrir 

bættu heilbrigðiskerfi sést bersýnilega í könnun Capacent Gallup, en þar kemur fram að 

90% landsmanna væru hlynntir því að setja heilbrigðiskerfið í forgang þegar viðkemur 

fjármögnun og ekki nema 10% andvígir því (Atli Ísleifsson, 2014).   

Verkfall Læknafélags Íslands og Skurðlæknafélags Íslands varði í 11 vikur, frá 27. 

október til 7. og 8. janúar. Eftir rúmlega 80 samningafundi hjá samninganefndum náðist 

loks samningur. Kjarasamningurinn var til þriggja ára eða til 30. apríl 2017 og var hann 

afturvirkur til 1. júní 2014 (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2018).  

Læknar í Læknafélagi Íslands höfðu til miðnættis þann 14. janúar til þess að greiða 

atkvæði með eða á móti þeim nýja samning sem náðst hafði. Samningurinn var 

samþykktur með yfirburðum en yfir 90% þeirra 734 lækna sem tóku þátt í kosningunni 

samþykktu samninginn. Rúmlega 80% lækna í félaginu greiddu atkvæði og var þátttaka 

því mjög góð. Nýr samningur var virkur til 30. apríl 2017 (Jónas Atli Gunnarsson, 2017). 

Kjör lækna bötnuðu mikið með tilkomu þessa nýja samnings en þær breytingar voru 

framkvæmdar í skrefum. Læknar höfðu verið samningslausir í ellefu mánuði og var fyrsta 

skref þessa nýja samnings afturvirkt til 1. júní 2014. Mánaðarmótin eftir, þann 1. febrúar 

2015 fengu læknar svo eingreiðslu uppá 160.000kr. Næstu skref voru svo launahækkanir 

sem tóku gildi 2016 og 2017 ásamt greiðslum um mitt ár 2015 og 2016 (Læknafélag 

Íslands, 2015). 

Á sama tíma og kjarasamningarnir voru undirritaðir þann 8. Janúar þá var einnig 

undirrituð viljayfirlýsing í átta liðum af forsætisráðherra, fjármála- og efnahagsráðherra, 

heilbrigðisráðherra, formanni Læknafélags Íslands og varaformanni Skurðlæknafélags 

Íslands. Í viljayfirlýsingunni er meðal annars fjallað um leiðir til að skapa 

heilbrigðisstarfsmönnum betri starfsskilyrði, áhersla lögð á byggingu nýs Landspítala og 

að aukið samráð verði haft við lækna varðandi stefnumótun og nýtingu fjármagns. Að 

laun, vinnuálag og vaktarfyrirkomulag lækna verði samkeppnishæf og  færist meira í 

áttina að því sem þekkist á hinum Norðurlöndunum (Stjórnarráð Íslands, 2015). 

Umfjöllun um slæmt ástand spítalanna og heilbrigðiskerfisins nánast hvarf eftir að 

samið var við lækna, þrátt fyrir að þeir samningar hefði ekki bein áhrif á margt sem fjallað 

hafði verið um áður en þeir náðust. Leitt hefur verið líkum að því að þetta tengist því að 
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að  Læknafélag Íslands réði Gunnar Stein Pálsson almannatengil sem ráðgjafa því til 

aðstoðar á meðan baráttu lækna fyrir bættum kjörum stóð yfir. Sakvæmt ritstjórn 

Kjarnans (2015) var handbragð Gunnars Steins að finna í þessari tengingu við umfjöllun 

um slæmt ástand heilbrigðiskerfisins við kjör og kaup lækna. Það er áhugavert að skoða 

hversu mikið‘ var fjallað um heilbrigðiskerfið á meðan að kjarabaráttunni stóð en svo dó 

sú umfjöllun að mörgu leyti niður eftir að skrifað hafði verið undir nýja samninga. Því er 

ekki ólíklegt að það að tengja kjör lækna við framtíð og afdrif heilbrigðiskerfisins hafi verið 

vísvitandi og hafi í raun verið eitt tól sem læknar notuðu í sinni baráttu fyrir betri kjörum. 

Formaður Læknafélags Íslands sagði að störf Gunnars Steins Pálssonar fyrir félagið hafi án 

vafa hjálpað félaginu í sinni baráttu (Ritstjórn Kjarnans, 2015). Þetta er ekki óvanalegt í 

kjarabaráttu. Í kjaradeilum hafa báðir aðilar, þ.e. stjórnvöld og hagsmunaaðilar, sína 

upplýsingastefnu. Það stendur í raun yfir fjölmiðlastríð á meðan kjaradeilur eiga sér stað 

þar sem báðir aðilar keppast um ímyndina á milli sín. Svipað og báðir aðilar eru með 

lögfræðing í réttarsal (Viðar Guðjónsson, 2015). 

Það er áhugvert að skoða verkfall og kjarabaráttu lækna í samhengi við kjarabaráttu 

annara heilbrigiðstétta á svipuðum tíma. BHM og Félag íslenskra hjúkurnarfræðinga (FÍH) 

fóru í verkfall árið 2015.  Þegar BHM hafi verið í verkfalli í tæpar 11 vikur og FÍH í á þriðju 

viku, þann 13. Júní 2015, samþykkti Alþingi frumvarp og setti lög á verkfallsaðgerðir BHM 

og FÍH. Það var þáverandi sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, Sigurður Ingi 

Jóhannesson, sem mælti fyrir lögunum. Niðurstöður kosninga um frumvarpið voru þær 

að 30 þingmenn kusu með frumvarpinu, 19 kusu gegn því og 14 þingmenn voru 

fjarverandi (Samúel Karl Ólason, 2015). Það er áhugaverð staðreynd að ekki var sett 

lögbann á kjaradeilu lækna, þrátt fyrir umræðuna, hins vegar var sett lögbann á verkfall 

hjúkrunarfræðinga. Lögbannið var sett á með þeim rökum að hættuástand væri á 

Landspítalanum og því þyrfti að stemma stigu við því. (Samúel Karl Ólason, 2015). Ein af 

forsendunum atvinnulífsins og ríkisstjórnarinnar, sem er oft nefnd þegar það kemur að 

umræðu um lagasetningu á verkföll, er mikilvægi stöðugleika í kjaramálum. Í verkfalli 

ljósmæðra 2015 var sett lögbann á á verkfallið á þeim forsendum að það myndi setja 

fordæmi sem kæmi öðrum kjarasamningaviðræðum í uppnám (Freyr Gígja Gunnarsson, 

2018). 
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Hér að ofan er vitnað í könnun um skoðun landsmanna á kjarabaráttu lækna, en enga 

sambærilega könnun um kjarabaráttu hjúkrunarfræðinga er að finna á vefsíðu Capacent 

Gallup og því erfitt að segja til um hver stuðningur fólks í landinu hafi verið við þeirri 

kjarabaráttu. 

Verkfall lækna hafði staðið yfir í 11 vikur þegar samningar náðust og skrifað var undir 

nýjan kjarasamning. Á þeim tíma sem verkfallsaðgerðirnar stóðu yfir leit ekki út fyrir að 

sett yrðu lög á verkfallsaðgerðir lækna, þó sú umræða hafi átt sér stað. Þá sagði þáverandi 

heilbrigðisráðherra, Kristján Þór Júlíusson, til að mynda í október 2014 að það kæmi ekki 

til greina að af sinni hálfu að setja lög á verkfall lækna (Ritstjórn Viðskiptablaðsins, 2014). 

Aftur í nóvember 2014 sagðist hann ekki telja skynsamlegt að setja lög á verkfall lækna 

(Ritstjórn Viðskiptablaðsins, 2014).  

Þegar heilbrigðisstarfsmenn tala um eða fara í verkföll er oft rætt um það hvort það sé 

siðferðislega réttlætanlegt, þar sem þessir aðilar gegni svo veigamiklu hlutverki í 

samfélaginu að það geti stofnað öryggi landsmanna í hættu. Lögbann var sett á verkfall 

hjúkrunarfræðinga á þeim forsendum að verkfallið skapaði hættu ástand, en ekkert slíkt 

kom til alvarlegrar umræðu í verkfalli lækna. Það væri vel hægt að færa rök fyrir því að 

verkfall lækna skapaði viðlíka hættuástand og kallaði á sambærileg viðbrögð, en það 

virðist ekki hafa verið raunin þegar að á reyndi. Áhrif verkfalla lækna á almannaheil virðast 

ekki hafa spilað stórt hlutverk í umræðu, þrátt fyrir að hlutverk þeirra hafi í sífellu verið 

tengt almannaheil í umræðunni um bætt kjör.  
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 Almannaheill (Hippókratesareiðurinn) 

Læknar gegna mikilvægu hlutverki í samfélaginu og eru að mörgu leyti ein af 

grunnstoðum heilbrigðiskerfisins, sem er hluti af grunnþjónustu við samfélagið. Því er ekki 

óeðliegt að spyrja hvort að verkfall slíkra stétta sé siðferðislega réttlætanlegt út frá 

sjónarmiðum um öryggi sjúklinga og almannaheil. Enn fremur skrifa flest allir læknar undir  

Heitorð lækna (Hippókratesareiðinn) og væri einnig hægt að spyrja hvort verkföll 

hreinlega brjóti gegn þeim. Að sama skapi mætti mögulega færa rök fyrir því að það væri 

siðferðislega réttlætanlegt af læknum að fara í verkfall þó svo það brjóti gegn heitorði 

lækni, ef jákvæð langtíma áhrif verkfallsins fyrir almenning eru meiri en kostnaðurinn við 

þau til styttri tíma. 

Hippókrates var uppi á árunum frá um 460 til 

um 375 fyrir Krist, hann var menntaður læknir og 

er líklega þekktasta persóna læknisfræðinnar frá 

upphafi og hefur verið nefndur faðir 

læknisfræðinnar. Hann er kenndur við grísku 

eyjuna Kos þar sem hann starfaði sem læknir. Talið 

er að Hippókrates hafi lagt grunninn að 

læknisfræði sem vísindagrein en hann hafnaði 

galdralækningum og hjátrú (Stefán B. Sigurðsson, 

2006). 

Mynd 3 Hippókrates 

Heimild: Vísindavefurinn, 24. Mars 2006. 

Sögulegar heimildir benda til þess að Hippókratesareiðurinn (e. The Hippocratic Oath) 

hafi verið ritaður af Hippókrates eða einhvers nemanda hans. Það var þó ekki fyrr en í 

kringum 1750 sem eiðurinn og innihald hans varð hluti af almennri umræðu. Aðeins 

þröngur hópur lækna notaði eiðinn í mörg hundruð ár þar á undan. 

Hippókratesareiðurinn hefur ekki haldist óbreyttur frá því hann var ritaður; einhver 

atriði hafa verið tekin út og sumum orðum verið breytt. Flestir læknaskólar láta nemendur 

sína undirrita einhverja útgáfu af Hippókratesareiðinum en hann getur verið mismunandi 
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eftir löndum og læknaskólum. Ástæðan fyrir mismunandi útfáfum eiðsins eru 

þjóðfélagslegar, trúarlega og pólitískar (Stefán B. Sigurðsson, 2006). 

Íslenska útgáfan af Hippókratesareiðnum var rituð í sérstaka bók árið 1932. Nánast allir 

læknar sem útskrifast hafa úr læknadeild Háskóla Íslands hafa skrifað nöfn sín undir þann 

eið (Stefán B. Sigurðsson, 2006). 

 

Íslenska útgáfan af heitorði lækna hljómar svo: 

Ég sem rita nafn mitt hér undir, lofa því og legg við drengskap minn 

að beita kunnáttu minni með fullri alúð og samviskusemi 

að láta mér ávallt annt um sjúklinga mína án manngreinarálits 

að gera mér far um að auka kunnáttu mína í læknafræðum 

að kynna mér og halda vandlega öll lög og fyrirmæli er lúta að störfum lækna (Stefán 

B. Sigurðsson, 2006). 

 

Upprunaleg útgáfa Hippókratesareiðsins er ekki mikið notuð í dag. í þeirri útgáfu er 

eiðurinn svarinn við gríska guði og gengið út frá því að aðeins karlmenn stundi læknisfræði 

en ekki konur. Í honum eru einnig læknar hvattir til þess að taka andstöðu gegn þáttum 

sem eru mjög umdeildir í samfélögum nútímans svo sem þungunarrofi, líknardauða og 

dauðarefsingu (Stefán B. Sigurðsson, 2006). 

Rannsóknir benda þó ekki endilega til þess að verkföll lækna hafi neikvæð áhrif á öryggi 

sjúklinga. Í samantekt (e. systematic review)  um dánartíðni sjúklinga í fimm mismunandi 

verkföllum lækna, sem birt var 2008, kemur fram að dánartíðni sjúklinga hafi haldist sú 

sama eða jafnvel lækkað á meðan verkföll lækna stóðu yfir (Cunningham o.fl., 2008). 

Tekin voru fyrir alls fimm verkföll lækna á víð og dreif um heiminn sem áttu sér stað á milli 

ársins 1976 og ársins 2003. Af þeim verkföllum sem skoðuð voru varði það verkfall sem 

stóð styst yfir í 9 daga og það lengsta upp undir 17 vikur. Niðurstaða þessarar greiningar 

leiddi í ljós að dánartíðni hvorki hækkaði ekki eða stóð í stað, en í sumum tilfellum jafnvel 

lækkaði á þeim tíma sem verkfallið stóð yfir, samanborið við tímabil þegar læknar voru 

ekki í verkfalli (Cunningham o.fl., 2008).  
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Íslenskir læknar gættu þess þegar þeir fóru í verkfall að öryggi sjúklinga væri ekki ógnað 

með aðgerðum sínum. Hlé voru gerð á milli verkfallslota og vel gekk að fá undanþágur. 

Að sjálfsögðu stefndi þó í veigameiri aðgerðir ef verkfallið hefði staðið lengur (Hávar 

Sigurjónsson, 2015). 

Það virðist því ekki vera staðreynd að öryggi sjúklinga sé ógnað með verkföllum lækna 

og slíkar aðgerðir brjóti því ekki endilega í bága við eiðinn. Þvert á móti má færa rök fyrir 

því að barátta lækna fyrir bættum kjörum efli heilbrigðiskerfi landsins og stuðli þannig að 

bættu öryggi sjúklinga á meðan mikið álag og slæmar vinnuaðstæður ógna því. Hægt er 

því að færa rök fyrir því að verkföll sem miða að því að knýja fram slíkar breytingar séu 

því í samræmi við eiðinn 
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 Hófsemi í kjaramálum  

Þegar starfsstéttir eiga í kjarabaráttu eru kjaramál þeirra oft borin saman við aðra 

nýlega kjarasamninga og því velt upp hvort núverandi kjarabarátta muni koma af stað 

höfrungahlaupi kjarasamninga ef hækkun launa verði of mikil. Slík umræða átti sér einnig 

stað þegar að læknar fóru í sína kjarabaráttu og var því velt upp hvort kröfur þeirra væru 

of háar og væru yfir höfuð raunhæfar. Að sama skapi er oft reynt að meta kostnað við 

verkföll og áhrif sem þau hafa og átti það einnig við þegar að verkfall lækna fór af stað.  

Áhrif verkfalla eru oftast mæld í fjölda tapaðra vinnudaga, sú aðferð er alþjóðlega 

viðurkennd en segir ekki alla söguna, þá sérstaklega þegar verkföll eru skipulögð 

tímabundið eða einungis hluta vinnudags. Því er stundum reynt að mæla áhrif 

vinnustöðvunar út frá áhrifum á þjónustu við borgara landsins s.s. fjölda farþega í flugi 

sem tefjast eða eru lögð niður, fjölda heimsókna til lækna sem fella þarf niður og svo þar 

fram eftir götunum (Ríkissáttasemjari, 2014). 

Kjaradeilum Skurðlæknafélags Íslands annars vegar og Læknafélags Íslands (LÍ) hins 

vegar við ríkið var formlega vísað til sáttasemjara 18. og 20. júní 2014. Það fóru nokkrir 

fundir fram sama mánuð en svo var gert samkomulag um að málið færi í forgang hjá 

sáttasemjara strax að sumarleyfum loknum. LÍ boðaði hins vegar til verkfalls þann 27. 

október eftir að hafa lýst yfir að viðræður bæru ekki árangur. Verkfallsaðgerðir fóru 

þannig fram að starfsemi lækna stöðvaðist tímabundið (einn til tvo daga) á sumum þeirra 

deilda og stofnanna sem þeir störfuðu á. Verkfallsaðgerðir Skurðlæknafélagsins var með 

svipuðum hætti en aðgerðir þess hófust 4. nóvember 2014 (Ríkissáttasemjari, 2014). 

Verkfallsaðgerðir félaganna tveggja stóðu í tæpar 11 vikur. Frekari verkfallsaðgerðum 

var aflýst þann 7. janúar 2015 þegar nýr kjarasamningur Læknafélags Íslands og ríkisins 

var undirritaður. Skurðlæknafélag Íslands og ríkið undirrituðu sinn samning daginn eftir, 

8. janúar 2015. Miklar breytingar þurfti að gera á eldri kjarasamningum til þess að hægt 

væri að leysa úr deilunum sem voru með þeim umfangsmeiri á árinu. Hélt 

ríkissáttasemjari alls yfir 80 formlega fundi í þessum tveim deilum (Ríkissáttasemjari, 

2014). 

Ekki liggur fyrir hversu margir vinnudagar töpuðust af völdum verkfalls lækna en áhrif 

þeirra voru veruleg fyrir sjúklinga og aðra þá sem leita þurftu heilbrigðisþjónustu. 

Samkvæmt mati heilbrigðisstofnana höfðu verkfallsaðgerðir lækna meðal annars þau 
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áhrif að fresta þurfti tæplega 1.000 skurðaðgerðum, 1.600 myndgreiningum og rúmlega 

4.400 komum á dag- og göngudeildir (Ríkissáttasemjari, 2014). Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, (2018) dósent við Háskóla Íslands tók saman ítarlegri tölur í grein sinni 

„Læknafélag Íslands 100 ára - Læknar í verkfalli“. Þar kemur fram að yfir 80 sáttafundir 

voru haldnir, 983 skurðaðgerðum frestað ásamt 108 hjartaþræðingum, 1599 

myndgreiningum, 4413 komum á dag- og göngudeildir og 725 öðrum aðgerðum. 

Í grein Viðskiptablaðsins (Ritstjórn Viðskiptablaðsins, 2014) segir að kröfur lækna um 

hækkun launa hljóði uppá 30-36% hækkun á grunnlaunum. Þá er tekið fram að óskað hafi 

verið eftir því við samninganefnd Læknafélags Íslands (LÍ) að fá upplýst hver heildarlaun 

lækna væru en samninganefndin hafi ekki viljað gefa það upp.  Þá segir einnig að formaður 

LÍ, Þorbjörn Jónsson, hafi einnig neitað að gefa upp heildarlaun lækna þegar hann var 

spurður að því í Kastljósi 27. október. Á flokkráðsfundi Sjálfstæðisflokksins þann 1. 

nóvember hafi Bjarni Benediktsson, fjármála- og efnahagsráðherra, sagt að launakröfur 

lækna í baráttu þeirra væru ekki raunhæfar. 

Upplýsingar sem fengust frá Landspítala segja að heildarlaun almennra lækna hafi 

verið 655.413 krónum á mánuði árið 2006 en verið komin í 825.400 krónur árið 2013 og 

á sama tímabili hafi heildarlaun sérfræðilækna hækkað úr 870.491 í 1.237.081 krónu á 

sömu árum. Samkvæmt þeim upplýsingum hækkuðu laun lækna því um 30-42% 

samanborið við laun opinberra starfsmanna sem hækkuðu um 53% á sama tímabili. 

Læknar hafa því fengið hlutfallslega minni hækkun launa en aðrir opinberir starfsmenn á 

þessu tímabili (Ritstjórn Viðskiptablaðsins, 2014). 



 

31 

Miðað við að þær launahækkanir sem Læknasamband Íslands fer fram á í kjarabaráttu 

sinni væru 30-36%, þá yrðu heildarlaun almennra lækna 1.133.692 krónur og heildarlaun 

sérfræðilækna 1.645.317 krónur á mánuði (Ritstjórn Viðskiptablaðsins, 2014). Heimild:  

Mynd 4 Launaþróun lækna á Landspítala frá 2006, kröfur og tilboð 

Heimild: Viðskiptablaðið, 9. Nóvember 2014. 

Myndin hér fyrir ofan sýnir okkur launaþróun lækna, bæði almennra- og 

sérfræðilækna, samanborið við launaþróun opinberra starfsmanna á sama tímabili. Einnig 

sýnir hún okkur hver launakrafa lækna er samanborið við það launatilboð sem ríkið var 

tilbúið að bjóða læknum. 

Í umfjöllun Alþingis um verkföll og launakröfur ríkisstarfsmanna þann 19. okt 2015 

hafði Bjarni Benediktsson, fjármála- og efnahagsráðherra, orð á að koma þyrfti böndum 

á verkföll opinberra starfsmanna, í svari sínu til þingmanns stjórnarandstöðunnar, 

Svandísar Svavarsdóttur V.g.. Bjarni Benediktsson nefndi sem dæmi um slíkt verkföll 

kennara í grunn- og framhaldsskólum landsins á þeim tíma er hann var við nám og má 

skilja úr orðum hans að hægt væri að færa rök fyrir því að verkfallsréttur opinberra 

starfsmanna ætti að vera skertur til að sporna við áhrifum á efnahagskerfi landsins. 

Sérstaklega þar sem ekki væri hægt að samþykkja kröfur sem færu umfram vöxt 

framleiðni í landinu án þess að auka verðbólgu og hækka vexti sem leiddi af sér minni 

kaupmátt (Bjarni Benediktsson, 2015). 
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Einsog sjá má hér að ofan höfðu laun lækna dregist aftur úr launum annarra opinberra 

starfsmanna og má því segja að hluti launahækkunarinnar hafi verið launaleiðrétting. 

Þrátt fyrir hræðslu við annað hefur ekki borið á því að kjarasamningar lækna hafi komið 

af stað höfrungahlaupi í þeim kjaraviðræðum sem fylgdu á eftir, enda var almennt mikil 

samstað hjá þjóðinni með kjarabaráttu lækna og virtist þjóðin vera sammála um að 

læknar ættu skilið kjarabætur, jafnvel umfram þær kjarabætur sem aðrar stéttir höfðu 

náð fram. Því er ekki að sjá að það sem var túlkað sem skortur á hófsemi í kjarabaráttunni 

af stjórnvöldum hafi verið þrándur í götu lækna eða skaðað málstað þeirra.  
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 Stefnir í annað verkfall? Staðan í dag. 

Það má vel færa rök fyrir því að staðan í dag sé að mörgu leyti lík þeirri stöðu sem var uppi 

árið 2014 er læknar fóru í verkfall. Mikið álag er á heilbrigðisstéttum og heilbrigðiskerfinu 

og mikil umfjöllun hefur verið um stöðu heilbrigðiskerfisins, þá helst bráðadeildar, síðustu 

mánuði. Olía á eld þeirrar umræðu hefur svo án efa verið heimsfaraldur COVID-19, sem 

hefur sett enn meira álag á lækna og annað heilbrigðisstarfsfólk og að sama skapi skapað 

mikla samstöðu hjá almenningi með þeim og þeirri vinnu sem þau vinna inná 

heilbrigðisstofnunum landins. 

Verkfalli lækna lauk og nýjir samningar voru undirritaðir í byrjun árs 2015, en þeir 

samningar voru í gildi til 30. apríl 2017 (Jónas Atli Gunnarsson, 2017). Nýr  samningur var 

svo aftur undirritaður rétt rúmum mánuði eftir að fyrri samningur rann út, eða þann  6. 

júní 2017, og voru læknar því samningslausir í mun skemmri tíma þá en þegar að þeir fóru 

í verkfall. Samningurinn var samþykktur með atkvæðagreiðslu 19. Júní sama ár með 65% 

atkvæða. Kosningaþáttaka var 56,6% sem er öllu lægra en hún var þegar kosið var um 

nýjan samning árið 2015, þá var þátttakan yfir 80%. Niðurstaða kosningarinnar  var að 

341 læknir kaus með samningnum, 164 læknar kusu gegn honum og 19 skiluðu auðu. 

Launahækkanir í samningnum veittu almennum læknum 5% launahækkun og 

sérfræðingum og yfirlæknum 2% launahækkun. Þá hækkuðu mánaðarleg grunnlaun 

kandítata í 470.000kr. Launahækkanir tóku gildi 1. maí og var gildistími samningsins til 28. 

febrúar 2019 (Jónas Atli Gunnarsson, 2017). 

Því er erfitt að halda því fram að kröfur lækna og aðgerðir tengdar fyrri kjarabaráttu 

hafi verið fordæmisgefandi eða gefið tónin fyrir komandi kjarabaráttu tveimur árum síðar. 

Kröfur lækna og sá samningur sem samþykktur var gerði ráð fyrir hóflegum 

launahækkunum og ekki var gripið til verkfallsvopnsins. Ekki er þó að sjá að 

viljayfirlýsingin sem undirrituð var við undirritun fyrri samninga og tók meðal annars til 

frekari samráðs við lækna um stefnumótun og nýtingu fjármagns og að laun og vinnuálag 

lækna yrði gert samkeppnishæfara, hafi haft mikil áhrif á heilbrigðiskerfið sjálft og það 

ástand sem þar hafði skapast sem og vinnuumhverfi lækna. Þetta má til dæmis sjá í grein 

eftir Reyni Arngrímsson, þáverandi formanni Læknaráðs Landspítala, sem birtist undir 

fyrirsögninni „Fer góðærið fram hjá Landspítalanum - aftur? í desember 2016. Í greininni 

talar Reynir um mikilvægi starfsemi spítalans, sem virðist þó hafa lítið vægi þegar kemur 



 

34 

að fjárúthlutun ríkisjóðs og hafi starfsemin jafnframt þurft að sitja undir stöðugum 

niðurskurði. Ráðamenn þjóðarinnar séu sammála mikilvægi hennar þegar það henti þeim 

en ekkert sé gert þegar til kastanna kemur þrátt fyrir víðtækan stuðning almennings í 

landinu (Reynir Arngrímsson, 2016). Reynir bendir einnig á að mörg ný verkefni hafi verið 

færð frá öðrum sjúkrahúsum yfir til Landspítalans með talsverðum kostnaðarauka í 

rekstri. Eins hafi breytingar í samfélaginu aukið álag og kostnað fyrir spítalann. Þar má 

meðal annars nefna breytingar á lýðfræðilegri samsetningu þjóðarinnar og almennri 

fjölgun landsmanna. Framlög hafi hins vegar ekki verið hækkuð í takt við þessar breyttu 

aðstæður (Reynir Arngrímsson, 2016). 

Samningar lækna losnuðu snemma árs 2019 og enn hefur ekki verið endursamið. 

Alvarleg staða heilbrigðiskerfisins hefur ennfremur verið talsvert í umræðunni á sama 

tíma, og má þá sem dæmi nefna skýrslu sem kom út í september 2019 -  „Eftirfylgniúttekt 

vegna alvarlegrar stöðu á bráðamóttöku Landspítalans“. Skýrslan var unnin af eftirlits- og 

gæðasviði embættis landlæknis í þeim tilgangi að fylgja eftir hlutaúttekt sem gerð var af 

embætti landlæknis árið 2018. 

Í skýrslunni (Embætti landlæknis, 2019) segir að helstu niðurstöður séu þær að 

bráðamóttöku takist áfram að sinna sínu hlutverki, þeir sem í neyð eru fái þá þjónustu 

sem þeir eigi að fá og meðaldvalartími sjúklinga sem útskrifast haldist óbreyttur eða um 

5 klst. Þó sé bráðamóttakan með það markmið að yfir 90% sjúklinga í forgangi 2 fái 

læknisskoðun innan 30 mínútna en það náist aðeins í 67% tilvika. Hins vegar er þjónusta 

gagnvart sjúklingum sem bíða þess að vera lagðir inn á spítalann ekki nægilega góð. 

Meðaldvalartími þeirra sjúklinga sé enn allt of langur og sjúklingum sem dvelja í marga 

daga á bráðamóttökunni fjölgar (Embætti landlæknis, 2019). 

Sá fjöldi sjúklinga sem dvelji til lengri tíma sé of mikill miðað við það húsnæði sem 

bráðamóttakan er í, húsnæðið þoli einfaldlega ekki allan þennan fjölda til langs tíma. Laga 

þarf sérstaklega þá þætti sem snúa að sýkingarvörnum (Embætti landlæknis, 2019). Í 

samantektarkafla skýrslunnar segir orðrétt  

„Í Heilbrigðisstefnu, stefnu fyrir íslenska heilbrigðisþjónustu til ársins 2030, er 
áhersla lögð á að rétt þjónusta fari fram á réttum stað, að mannauður sé 
tryggður og að öryggi sé grundvallaratriði í heilbrigðisþjónustu. Miðað við 
núverandi aðstæður er ljóst að þjónusta á Landspítala er ekki alltaf á 
viðeigandi þjónustustigi. Enn fremur er hætta á að ekki sé hægt að tryggja 
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öryggi sjúklinga og starfsfólks við þær aðstæður sem á bráðamóttöku eru“ 
(Embætti landlæknis, 2019, bls. 2). 

Í umfjöllun Ríkisútvarpsins (Freyr Gígja Gunnarsson, 2019)  um skýrsluna kemur fram 

að sjúklingar liggi á göngum bráðamóttökunnar í stað þess að liggja inni á stofu. Erfitt sé 

að vita hvar þeir sjúklingar liggja og auki það hættuna á að mistök eigi sér stað sem og að 

ekki sé hægt að tryggja öryggi þeirra eða friðhelgi einkalífs. Ástæða þess að sjúklingar liggi 

á göngum bráðamóttökunnar sé sú að mikil fjölgun hefur orðið á sjúklingum sem þurfi að 

liggja inni á bráðamóttökunni í marga daga og biðtími sjúklinga eftir innlögn á spítalann 

sem komið hafa á bráðamóttökuna sé ,,allt of langur.“ 

Umfjöllun um ástand heilbrigðiskerfsins og þá sértaklega bráðamóttöku einskorðast 

ekki við þessa skýrslu. Læknar hafa rætt bága stöðu heilbrigðiskerfisins í fjölmiðlum og í 

eigin riti – Læknablaðinu og má þar nefna grein er eftir Má Kristjánsson yfirlækni 

smitsjúkdómalækninga Landspítala undir yfirskriftinni „Stórslys í aðsigi á 

bráðamóttökunni“ sem birtist í Janúar 2020 (Gunnhildur Arna Gunnarsdóttir, 2020). 

Í greininni talar Már um hversu slæmt ástandið á bráðamóttökunni sé. Hann leggur 

áherslu á að þrefalt fleiri sjúklingar liggi inni á bráðamóttökunni í dag en gerðu árið 2018 

og því liggi stöðugt á að sjúklingar séu útskrifaðir. Spítalinn er, samkvæmt Má, löngu 

komin fram yfir þolmörk sín og það sé vitað, en þó séu engar áætlanir um aðgerðir til að 

stemma stigu við ástandinu. „Ég hef miklar áhyggjur af vetrinum. Það er stórslys í aðsigi“ 

(Gunnhildur Arna Gunnarsdóttir, 2020). Már segir enn fremur að læknar séu settir í mjög 

slæma stöðu og að öryggi sjúklinga sé ógnað í þessum aðstæðum því vegna slæmrar 

aðstöðu geti starfsfólk ekki sinnt sjúklingum nægilega vel og stundum þurfi sjúklingar að 

liggja frammi á gangi.  

Þessar áhyggjur lækna hafa farið víða, en Svandís Svavarsdóttir, núverandi 

heilbrigðisráðherra,  átti lokaðan fund með læknaráði 13. janúar 2020. Þar talaði Svandís 

beint til lækna og  sagði  að það væri „töluverð áskorun fyrir ráðherra að standa með 

Landspítala þegar koma ályktanir á færibandi sem tala um það að þessi stofnun sé nánast 

hætt við“ (Steindór Grétar Jónsson, 2020). Fréttaflutningur af fundinum birtist meðal 

annars undir fyrirsögninni „Svandís ávítti lækna: „Töluverð áskorun fyrir ráðherra að 

standa með Landspítala““ (Steindór Grétar Jónsson, 2020) og var ljóst að mikið bar í milli 

lækna og heilbrigðisráðherra þegar kom að því að meta og ræða stöðu bráðadeildar. 
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Læknar bentu á að mörgu væri ábótavant á bráðadeild og bentu á að það gæti hreinlega 

talist brot á lækaneiðnum að segja ekki frá því slæma ástandi sem þar ríkti. 

Heilbrigðisráðherra óskaði eftir stuðningi lækna og bað þá um að tala ekki spítalann niður. 

Það er því ljóst að það er mikil umræða um ástand heilbrigðiskerfisins, og þá 

sérstaklega bráðamóttöku í fjölmiðlum nú og má segja að sú umræða minni um margt á 

umræðuna sem var í samfélaginu fyrir verkfall lækna árið 2014. Læknar hafa verið 

samningslausir í rúmlega ár þegar þetta er ritað og mætti vel færa rök fyrir því að læknar 

og aðrir heilbrigðisstarfsmenn eigi enn meiri góðvild og stuðning hjá landsmönnum nú en 

þá vegna undangenginni atburða.  Í þessu samhengi er einnig áhugavert að skoða 

samninga við hjúkrunafræðinga, en hjúkrunarfræðingar hafa verið samningslausir síðan 

1. Apríl 2019 (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2015) og felldu nýverið drög að nýjum 

kjarasamning í atkvæðagreiðslu (Ritstjórn hjukrun.is, 2020). 

Ef núverandi ástand er skoðað í sögulegu samhengi er því ekki allskostar ólíklegt að 

læknar grípi aftur til verkfallsvopnsins og er líklegt að samúð landsmanna liggi hjá þeim 

frekar en viðsemjendum þeirra. Það sama væri mögulega hægt að segja um 

hjúkrunarfræðinga, sem nú standa í samningaviðræðum, þó lögbann hafi verið sett á 

síðasta verkfall þeirra. Mögulega hefði almennigsálit áhrif á viðbrögð ríkisins við slíkum 

verkfalli og hefur það álag sem heilbrigðisstarfsfólk hefur verið undir undanfarna mánuði 

vegna COVID-19 vafalaust áhrif á hvar sú samúð liggur.  
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 Niðurstöður og lokaorð 

Verkfall lækna árið 2014 var hið fyrsta í sögu Læknafélagsins á Íslandi, þrátt fyrir að 

verkföll opinberra starfsmanna væru tiltölulega algeng almennt. Læknar hafa vissulega 

átt í kjarabaráttu á einhvern hátt í gegnum söguna, en aldrei áður höfðu læknar gripið til 

verkfalla til að reyna að knýja fram kjarbætur. Það væri því hægt að halda því fram að um 

neyðarúrræði hafi verið að ræða, þar sem að störf lækna eru mjög mikilvæg og hefur það 

víðtæk áhrif þegar að læknar kjósa að leggja niður störf. Áhyggjur af öryggi sjúklinga koma 

ítrekað upp þegar að verkföll heilbrigðisstarfsfólks koma til tals, þó rannsóknir virðist 

benda til þess að þær áhyggjur eigi sér litla stoð í raunveruleikanum og öryggi sjúklinga sé 

ekki ógnað, hið minnsta þegar að verkföll lækna eigi í hlut. Í þessu samhengi er einnig rétt 

að skoða hvort að verkföll lækna og barátta þeirra fyrir bættum kjörum þjóni ekki beinlínis 

hagsmunum sjúklinga, þar sem að auðvelt er að færa rök fyrir því að bætt kjör geri íslenska 

heilbrigðiskerfið að fýsilegri vinnustað og hvetji þannig lækna til að vinna á Íslandi fremur 

en erlendis og stuðli þannig að aukinni nýliðun í stéttinni og geri yfirmönnum kleift að 

ráða inn hæfasta fólkið hverju sinni.  

Verkfall lækna hafði einnig sterka tengingu við stöðu heilbrigðiskerfisins almennt og 

voru kjör lækna sett í beint samhengi við afdrif heilbrigðiskerfisins almennt á Íslandi. Þetta 

var gert bæði hvað varðar nýliðun í stéttinni og þá staðreynd að sífellt fleiri læknar kusu 

að starfa erlendis frekar en á Íslandi, sem og stöðu heilbrigðiskerfisins almennt.  

Þrátt fyrir víðtæk áhrif verkfallsins nutu læknar mikils stuðnings almennings í sinni 

kröfugerð. Í skoðunakönnun Capacent Gallup sem framkvæmd var á meðan verkfallinu 

stóð kom fram að rétt rúmlega 78% landsmanna studdu kjarabaráttu lækna á meðan 

rúmlega 11% sögðust hvorki styðja hana né ekki og einungis 10% sögðust ekki styðja hana. 

Þetta þykir mikill stuðningur þá sérstaklega þar sem læknar voru að fara fram á 

umtalsverða launahækkun, eða allt að 30%-36% hækkun á grunnlaunum.  

Fjölmiðlar fjölluðu mikið um verkfall lækna á meðan á því stóð og voru fréttir af slæmri 

stöðu Landsspítalans nánast daglegt brauð. Sú umfjöllun hafði mikið að segja um stuðning 

almennings við lækna. Læknafélag Íslands réði Gunnar Stein Pálsson almannatengil sér til 

aðstoðar og veitti hann félaginu ráðleggingar um hvort, hvernig og hvenær ætti bregðast 

við ákveðnum málefnum sem og hvaða efni félagið birti og hvenær. Ég tel að aðkoma 

Gunnars Steins eigi stóran þátt í því hvernig umræðan um verkfall lækna fór fram í 
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fjölmiðlum, sem aftur stýrði, hið minnsta að einhverju leyti, upplifun almennings af 

kjarabaráttunni og verkfallinu. Það er að mínu mati alveg ljóst að læknar hefðu ekki náð í 

gegn jafn góðum samningum og þeir gerðu ef stuðningur almennings hefði ekki verið eins 

mikill og raun bar vitni. Sá stuðningur gerði það að verkum að erfitt hefði verið fyrir ríkið 

að hafna kröfum lækna og nánast ómögulegt að setja lögbann á verkfall þeirra án þess að 

mæta mikilli mótspyrnu almennings. Þó ekki virtist koma til greina að setja lögbann á 

verkfall lækna þá virtist ekkert því til fyrirstöðu að setja lögbann á verkfall 

hjúkrunarfræðinga á svipuðum tíma. Lögbannið var sett á með þeim rökum að 

hættuástand væri á Landspítalanum og því þyrfti að stemma stigu við því.  

Þegar þetta er skoðað nánar vakna upp margar spurningar:  

• Er með þessu verið að segja að hjúkrunarfræðingar séu mikilvægari hluti af 
öryggi sjúklinga en læknar? Stór hluti af rökstuðningi lækna við 
verkfallsaðgerðir var hversu slæmt ástand ríkti á Landspítalanum og því ekki 
hægt að segja að aðstæður til verkfalls hafi verið með besta móti.  

• Er það möguleiki að ríkistjórnin teldi sig frekar komast upp með lögbann á 
verkfall hjúkrunarfræðinga þar sem stuðningur almennings virtist minni?  

• Er hugsanlegt að meiri virðing sé borin fyrir starfsstétt lækna, bæði af 
kjörnum fulltrúum og almenningi? 

• Gæti hluti af því verið vegna þess að hjúkrunarfræðingar eru kvennstétt?  

• Ef svo er, verða þá meiri líkur á að sett verði lögbann á verkfall lækna í 
framtíðinni þar sem mikil fjölgun kvenna er í stéttinni? 

Ég á ekki svör við þessum spurningum, en mögulega fáum við svör við einhverjum þeirra 

í komandi kjarabaráttu lækna og hjúkunarfræðinga, en báðar stéttir hafa verið 

samingslausar í rúmlega ár þegar þetta er ritað.  

Verkfall lækna stóð yfir í 11 vikur og ljóst er það hafði víðtæk áhrif. Ekki liggur fyrir 

hversu margir vinnudagar töpuðust af völdum verkfalls lækna en áhrif þeirra voru veruleg 

fyrir sjúklinga og aðra þá sem leita þurftu heilbrigðisþjónustu. Verkfallsaðgerðir lækna 

höfðu meðal annars þau áhrif að fresta þurfti 983 skurðaðgerðum ásamt 108 

hjartaþræðingum, 1599 myndgreiningum, 4413 komum á dag- og göngudeildir og 725 

öðrum aðgerðum. 

Þann 7. og 8. janúar 2015 var nýr samningur undirritaður og frekari verkfallsaðgerðum 

var aflýst. Samningurinn var samþykktur með yfirburðum af læknum. Nýr samningur var 
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í gildi til 30. apríl 2017. Á sama tíma og kjarasamningarnir voru undirritaðir þann 8. Janúar 

þá var einnig undirrituð viljayfirlýsing í átta liðum af forsætisráðherra, fjármála- og 

efnahagsráðherra, heilbrigðisráðherra, formanni Læknafélags Íslands og varaformanni 

Skurðlæknafélags Íslands. Í viljayfirlýsingunni er meðal annars fjallað um leiðir til að skapa 

heilbrigðisstarfsmönnum betri starfsskilyrði, áhersla lögð á byggingu nýs Landspítala og 

að aukið samráð verði haft við lækna varðandi stefnumótun og nýtingu fjármagns í 

heilbrigðiskerfinu. Einnig er fjallað um að laun, vinnuálag og vaktarfyrirkomulag lækna 

verði samkeppnishæf og  færist meira í áttina að því sem þekkist á hinum 

Norðurlöndunum. 

Læknar hafa verið samningslausir í rúmt ár núna eða síðan snemma árs 2019. Læknar 

hafa mikið rætt um ástand Landspítalans, aðalega bráðamóttökunnar, í fjölmiðlum 

seinustu mánuði  og líkist umræðan  að sumu leyti þeirri umræðu sem átti sér stað þegar 

læknar fóru í verkfall. Stuðningur almennings virðist sérstaklega mikill núna enda hefur 

COVID-19 heimsfaraldurinn látið mikið reyna á heilbrigðiskerfi þjóða og hefur Ísland 

komið þar sérstaklega vel út miðað við margar aðrar þjóðir. Þessu er auðvitað að stórum 

hluta heilbrigðisstarfsfólki okkar að þakka og ættu læknar og aðrir heilbrigðisstarfsmenn 

því að hafa nokkuð sterkt bakland þegar kemur að því að setjast að samingaborðinu á 

nýjan leik. Það þarf samt að hafa í huga að mikil efnahagslægð hefur fylgt faraldrinum 

sem getur gert baráttu þeirra erfiðari fyrir vikið. Í þessu samhengi er áhugavert að skoða 

stöðu hjúkrunarfræðinga sem hafa verið samingslausir í rúmt ár þegar þetta er skrifað. 

Hjúkrunarfræðingar hafa staðið í kjarabaráttu undanfarið, í miðjum heimsfaraldri, þegar 

að stuðningur almennings við heilbrigðisstarfsmenn hefur verið í hæstu hæðum. Þrátt 

fyrir þetta voru viðtökur við nýjum samningi hjúkrunarfræðinga ekki betri en svo að hann 

var feldur í atkvæðagreiðslu og eru hjúkrunarfræðignar því enn samingislausir. Það er því 

spurning hvort að við sjáum fram á að hjúkrunarfræðingar beiti verkfallsvopninu á ný á 

næstunni og væri áhugavert að sjá hvort aðstæður hefðu breyst á þann hátt að ekki yrði 

vel tekið í lögbann, eða hvort allt er enn við sama heygarðshornið. 

Það er sérstakt að árið 2014 hafi Læknafélag Íslands, þá 96 ára gamalt, í fyrsta skipti 

farið í verkfall, miðað við hversu tíð verkföll opinberra starfsmanna hafa verið á þessum 

tíma.  Við vitum hvað varð til þess að læknar fóru í verkfall, t.d. að þeir vildu hærri laun,  

aukið fjármagn í heilbrigðiskerfið og að spornað yrði við því að íslenskir læknar færu í 
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auknu mæli til annarra landa að starfa.  Spurningin er því kannski helst sú hvort nógu 

mikið hafi breyst til þess að koma í veg fyrir að þetta endurtaki sig. Síðustu 

kjarasamingisviðræður gengu hratt og vel fyrir sig, en nú eru læknar komnir í þá stöðu á 

ný að vera samningslausir til lengri tíma og reynslan hefur mögulega sýnt þeim að verkföll 

séu hraðvirk leið til að knýja fram kjarabætur.   

 Vinnumarkaður lækna á Íslandi er lítill og er ríkið í raun eini stóri vinnuveitandi lækna 

hér á landi. Það gerir það að verkum að nánast engin samkeppni er á þessum 

vinnumarkaði og er því erfitt fyrir lækna sem skara fram úr að fá hærri laun eða nýtt og 

betra starfsumhverfi. Þessi markaðsstaða getur því vel ýtt undir að læknar horfi hýru auga 

út fyrir landssteinana. Áður en til verkfalls kom og þær kjarabætur sem komu í kjölfarið á 

því tóku gildi höfðu læknar farið í stórum stíl til annara ríkja, einkum hinna 

Norðurlandanna, að starfa, einna helst vegnna hærri launa. Veikt gengi íslensku 

krónunnar spilaði þar stórt hlutverk og er sú staða komin upp aftur í dag. Miðað þau 

ummæli sem læknar höfðu haft um íslenskt heilbrigðiskerfi seinustu mánuði, áður en að 

COVID-19 faraldurinn skall á, þá er vert að hugsa til þess hvort blikur séu á lofti um að 

læknar taki aftur upp á því að flytjast erlendis til starfa.  

Það að missa reynda lækna minnkar bæði gæði heilbrigðiskerfis okkar og kostar ríkið 

háar fjárhæðir. Tíminn og fjármagnið sem fer í að mennta og þjálfa lækna er fjárfesting 

sem á að skila sér til baka með tímanum. Þegar ungir læknar flytja út fljótlega eftir nám 

eða eftir að hafa lokið kandídatsári þá tapast sú fjárfesting, mögulega til frambúðar. 

Hafandi þann eina annan valkost að flytja erlendis til þess að færa sig um set í vinnu er 

mun meira mál fyrir fólk og krefst þess að það komi sér fyrir í nýju landi, skjóti rótum og 

mögulega ali upp börn sín á þeim stað. Það er ekki auðvelt að snúa aftur heim og því getur 

verið að þetta fólk dvelji þar lengur en það hafði upprunalega hugsað sér. Það er því ljóst 

að það er til mikils að vinna fyrir íslenskt samfélag að gera íslenska heilbrigðiskerfið að 

samkeppnishæfum vinnustað, sama hvaða aðferðum er í raun beitt við það. 
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