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Félag íslenskra fótaaðgerðafræðinga
Drög úr ársskýrslu formanns
Flutt á aðalfundi FÍF þann 17. okt. 2014.
Ágætu fundarmenn.
Þriðja ári mínu sem formaður er senn að ljúka.
Eftir mjög skemmtilegt og fræðandi starfsár tek
ég mínu fjórða ári fagnandi. Ég er afar þakklát fyrir
þá góðu samvinnu sem við í stjórn og nefndum
höfum átt.
Stjórnarfundir voru 6 talsins, auk samráðsfunda
með nefndum og tókum við á þeim verkefnum
sem upp komu og höfðum áhuga á að vinna að.
Stjórnar og nefndarmenn búa nokkuð dreift um
landið og hafa tölvusamskipti auðveldað okkur
vinnuna til muna.
Rætt hefur verið um að uppfæra heimasíðuna. Það
kostar mikla vinnu og fjármagn svo það er
spurning hvað félagsmenn vilja gera í þeim
málum? Þá var ákveðið af stjórn að stofa síðu á
Facebook sem svo margir nýta sér nú til dags.
Ég vil nefna að stéttarfélög flugfreyja og flugþjóna
greiða eina fótaaðgerð á ári fyrir sína félagsmenn
og vona ég að fleiri félög fylgi eftir. Það mætti e.t.v.
benda ýmsum stéttarfélögum á þann möguleika.
Ég og varaformaður heimsóttum Fótaaðgerðaskóla
Íslands tvisvar á þessu starfsári, þar sem við
kynntum félagið fyrir nemum á lokaönn og lögðum
áherslu á mikilvægi þess að vera í fagfélagi að námi
loknu. Það er vilji stjórnar að hafa gott samstarf við
skólann.
Workshop var haldið þann 22. febrúar að Kríunesi
og tókst það frábærlega. Það er svo nauðsynlegt að
hittast og miðla reynslu sinni og þekkingu,
skemmta sér saman og eiga góðar stundir.
Af tilefni alþjóða fótverndarmánaðarins í maí, var
haldinn fræðslufundur þann 28. maí. Baldur Tumi

Frá jólafundi að Hannesarholti.

húðsjúkdómalæknir var með fræðsluerindi og
Auður hjúkrunarfræðingur kynnti og sýndi okkur
zinkmeðferðir.
Í maí var aðalfundur FIP haldinn í Reykjavík, sem
tókst að öllu leyti mjög vel. Vil ég þakka Margréti
Jónsdóttur, Sólrúnu Siguroddsdóttur og Ásdísi
Arngeirsdóttur fyrir að standa að undirbúningi
hans. Vil ég hvetja ykkur til að gerast félagar á
heimasíðu FIP „fip-ift.org“ og endilega nýta það sem
þar er boðið uppá.
Í dag var haldin 10 ára afmælisráðstefna SUMS,
sem eru þverfagleg sárasamtök. Þau eru til að efla,
fræða og styrkja okkur sem heilbrigðisstarfsmenn.
Þar tóku margir frábærir læknar, hjúkrunarfræðingar og fleiri þátt í fræðslu og umræðum. Þess má
geta að Magnea Gylfadóttir fótaaðgerðafræðingur

og félagi í FÍF sem starfar m.a. á sykursýkisdeild
Landspítalans tók þátt í erindi og umræðum um
sykursýkissár, meingerð, einkenni og meðferð
þeirra. Það er afar mikilvægt og gefur okkur
tækifæri til að tengjast öðrum heilbrigðisstarfsmönnum að vera virkur og sækja þessar ráðstefnur.
Ef þið eruð ekki nú þegar aðilar að þessum samtökum, skora ég á ykkur að gerast aðilar. Einnig vil
ég benda á heimasíðu samtakanna, sem er full af
fróðleik. „sums.is“.
Fyrirhugað er að hafa jólafund 28. nóvember og
verður sú stund auglýst nánar síðar.
Linda B. Júlíusdóttir hættir störfum í fræðslunefnd
og úr ritnefnd fer Anna Valdimarsdóttir. Einnig
lætur Jóhanna Sigurbjörnsdóttir af störfum úr
stjórn og vil ég færa þeim mínar bestu þakkir fyrir
gott samstarf og vel unnin störf.
Fjórar umsóknir í félagið hafa verið samþykktar og
verða þær formlega teknar inn hér á eftir.
Það að vera í stjórn og nefndum er lærdómsríkt,
gefandi og gaman að taka þátt í að móta félagið
okkar. Það er okkar allra hagur að félagið blómstri
og það gerist ekki nema með þátttöku ykkar. Svona
vinnu, vinnur enginn einn. Ég mun gefa kost á mér
í eitt ár enn og efa ég ekki að það verði jafn gefandi
og skemmtilegt og þau þrjú ár sem liðin eru.
Takk fyrir,
Hrafnhildur Hjálmarsdóttir.

Fræðslufundur þann
28. febrúar n.k.
Kæru félagar!
Fræðslufundur verður
haldinn laugardaginn
28. febrúar kl. 12:00-14:00
á Hotel Natura þingsal 8.
Þar mun verða:

• Kynning frá skóvinnustofunni
Austurveri á innleggjum ofl.
•Lyfís heldur fræðsluerindi á
Amorolfin lakki við naglasvepp.
•Þá mun Fritz Berndsen
skurðlæknir vera með fræðslu
um aðgerðir á inngrónum
nöglum sem hann framkvæmir.

Vonandi sjáumst
við sem flest!

Ábending!

Með því að reyna hið ómögulega má ná eins
langt og hægt er.

August Strindberg

Ef einhverjir fótaaðgerðafræðingar
taka að sér að fara í
heimahús þá gæti verið
gott fyrir hina félagana
að hafa nöfn þeirra
til að geta bent fólki á
viðkomandi.
Hægt er að koma
upplýsingum til
hrafnhildur65@gmail.com.

Kæru félagar FÍF.
Í haust hætti ég sem varaformaður eftir fjögurra ára setu.
Ég get sagt það að strax er ég
farin að sakna þess að hitta ekki
reglulega þessar frábæru konur,
sem hafa unnið gott starf fyrir
félagið.
Þegar ég tók þá ákvörðun í haust
að gefa ekki kost á mér áfram,
var ekki hlaupið að því að finna
annan félaga til að taka við. Ekki
það að við treystum fólki ekki,
heldur það að margir félagsmenn
innan FÍF eru ekki tilbúnir að
gefa kost á sér í störf fyrir félagið.
Að lokum kom fram einn félagsmaður á aðalfundinum sem var
tilbúin að taka við. Nú í haust
hefur Hrafnhildur ákveðið að
gefa ekki kost á sér áfram sem
formaður félagsins. Af þeirri
ástæðu langar mig að biðja
félagsmenn að velta því fyrir
sér hvert við viljum stefna með
félagið. Viljum við hafa öflugt
félag? Það er nú svo að með
nýju fólki koma nýjar hugmyndir og nýjar áherslur. Mig langar
að segja frá því að ég hef ekki
aðeins starfað þessi fjögur ár
fyrir félagið, heldur hef ég verið í
stjórn og nefndum s.l. tuttugu ár.
Ég held það hafi verið ca. tveimur
árum eftir að ég útskrifaðist að
til mín var leitað um að koma í
stjórn. Ég tók þessari áskorun,
ung, nýkomin úr námi, bjó í
Keflavík og átti ekki einu sinni bíl.
En ég leit upp til þessara kvenna
sem leituðu til mín (óreynda
stelpu kjánans) og hvöttu áfram.
Það er nefnilega ótrúlega gott
fyrir okkur sem störfum margar
hverjar einar, að hitta kollega
okkar reglulega. Það er eitt að
fara í gegnum skólann og annað
að öðlast reynslu og fá stuðning
frá félögum okkar. Það er nú
svo að lífið er skóli og að fá að
taka þátt og vera í forsvari fyrir
félagið er einmitt einn hluti af
skóla lífsins. Það er á okkar valdi

Mynd frá Workshop helginni á Kríunesi. Hér sést Jóhanna festa titanspöng.
Anna og Linda fylgjast spenntar með.

allra félagsmanna og ég meina
ALLRA, hvert við viljum stefna
með félagið okkar. Viljum við
leggja það niður, eða viljum við
að ekkert sé gert? Mitt svar er
nei, og ég vona að þið hin séuð
sem flest eða öll sammála mér.
Leggjumst því á eitt og tökum
þátt í starfi félagsins. Hvert starf
er mikilvægt, hvort heldur sem er
í nefnd eða stjórn. Horfum ekki á
það hvernig einhver hefur
unnið það starf sem við tökum
að okkur, heldur hvernig ætlum

við að stefnumóta það. Auðgum
líf okkar og starf innan FÍF =)
Megi Félag Íslenskra Fótaaðgerðafræðinga lifa um ókomin ár.
Takk fyrir mig og takk fyrir það
traust sem mér hefur verið sýnt.
Ég er þakklát fyrir þessa reynslu
sem ég hef eignast með því að fá
að fylgja ykkur félagar góðir.
Óska ykkur farsældar í störfum á
komandi árum.
Jóhanna Björk Sigurbjörnsdóttir

Gaman saman. Workshop helgin á Kríunesi. Erna, Jónína, Guðbjörg og Linda.

Vinsamlegast
athugið!

Vertu vitrari en aðrir ef þú getur,
en nefndu það ekki við nokkurn mann.

Chesterton

Verið er að setja upp heimasíðu
félagsins þar sem m.a. verða
upplýsingar um okkur og
starfsstöðvar okkar,
ásamt fræðslu fyrir okkur
sem fagmenn og einnig
fyrir almenning.
Félagar eru beðnir að senda inn
breytingar á upplýsingum um sig
eða starfsstöðvar sínar til
hrafnhildurh65@gmail.com
eða hilpal@simnet.is.
Það er okkar allra hagur að
upplýsingarnar séu sem
réttastar á síðunni.

Fótaverndarmánuðurinn
í maí næstkomandi
verður tileinkaður
ungum fótum

