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Efni: Umsögn Kennarasambands Íslands um tillögu til þingsályktunar um greiningu á samúðarþreytu og 
tillögur að úrræðum, þingskjal 341 -241. mál.

Kennarasamband Íslands (KÍ) hefur fengið til umsagnar tillögu til þingsályktunar um greiningu á 
samúðarþreytu og tillögur að úrræðum.

KÍ fagnar framangreindi þingsályktunartillögu og telur afar mikilvægt að skipaður verði starfshópur sem 
hefur það að markmiði að koma með tillögur að fyrirkomulagi sem gerir fagfólki, kleift að efla geðheilsu 
sína eins og tillagan gerir ráð fyrir.

Fjölmargir félagsmenn KÍ sem m.a. starfa í leik-, grunn-, framhalds- og tónlistarskólum finna fyrir 
einkennum samúðarþreytu þ.m.t. kulnunar. Ástandið var slæmt fyrir COVID faraldurinn en sterkar 
vísbendingar eru um að ástandið hafi versnað til muna eftir faraldurinn hófst. Aukning langvarandi 
veikinda, m.a. kulnunar, félagsmanna KÍ á síðustu árum hefur m.a. leitt til þess að skerða hefur þurft 
réttindi félagsmanna KÍ til sjúkradagpeninga vegna hættu á að Sjúkrasjóður KÍ myndi tæmast.

Rannsóknir sem gerðar voru eftir efnahagshrun bentu til þess að kulnunareinkenni, tilfinningaþrot og 
örmögnunarröskun hefði aukist og má ætla að COVID19 hafi ekki haft góð áhrif þar á.1 Nýjar rannsóknir 
sýna einnig að einkenni kulnunar hafi enn aukist. Hjördís Sigursteinsdóttir, dósent við viðskiptadeild 
Háskólans á Akureyri, hafa unnið að rannsókn reglulega frá árinu 2010. Í rannsókn ársins 2019 mældust 
33% grunnskólakennaranna með engin merki um kulnun í starfi, 43,8% með nokkur atriði sem 
einstaklingur ætti að vera meðvitaður um, 20,5% grunnskólakennaranna mældust með kulnunareinkenni 
sem þeir ættu að gera eitthvað í og 2,7% kennaranna mældust svo útbrunnir að þeir ættu að leita sér 
tafarlaust hjálpar til að breyta stöðu sinni. Árið 2021 var sami spurningarlisti lagður fyrir og kom í ljós að 
hlutfall grunnskólakennara með kulnunareinkenni sem þeir ættu að gera eitthvað í var hærra en árið 
2019, eða 23,6%. Einnig hafði hlutfall grunnskólakennara sem voru svo útbrunnir að þeir ættu að leita sér 
tafarlaust hjálpar til að breyta stöðu sinni, eða 3,6%.2

Samúðarþreyta þ.m.t. kulnun og önnur vanlíðan getur valdið þeim starfsmönnum sem í slíku lenda 
verulegu andlegu, líkamlegu og fjárhagslegu tjóni. Tjónið er þó ekki aðeins bundið við þá heldur hefur

1 Sif Einarsdóttir, Regína Bergdís Erlingsdóttir, Amalía Björnsdóttir og Ásta Snorradóttir (2019). Kulnun kennara og 
starfsaðstæður: Þróun og samanburður við aðra opinbera sérfræðinga. Netla - Veftímarit um uppeldi og menntun. 
Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Sótt af http://netla.hi.is/greinar/2019/ryn/12
2 Árni Sæberg. (2021, 16. október). Segja fjórðung grunnsólakennara sýna einkenni kulnunar í starfi. Vísir. Sótt af: 
https://www.visir.isZg/20212170371d
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þetta einnig áhrif á fjölskyldu og vini. Afleiddur kostnaður er mikill fyrir samfélagið í heild. Samúðarþreyta 
þ.m.t. kulnun getur leitt til þess að starfsmenn verða óvinnufærir sem leiðir til aukinna útgjalda 
vinnuveitanda sem í tilviki félagsmanna KÍ eru oftast ríki og sveitarfélög þar sem starfsmenn eiga almennt 
rétt til launa í veikindaforföllum. Hafi starfsmenn ekki náð heilsu þegar þeir hafa fullnýtt rétt til launa í 
veikindaforföllum þá geta þeir átt rétt til greiðslu úr sjúkrasjóði viðkomandi stéttarfélags, frá ríkinu 
og/eða lífeyrissjóðum. Það er því ljóst að til mikils er að vinna bæði fyrir starfsmenn og samfélagið allt að 
greina vandann svo starfsmenn detti ekki út af vinnumarkiði þ.m.t. rannsaka orsakir og koma með tillögur 
að úrræðum.
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f.h. Kennarasambands Íslands
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