
Fundur Næringarhóps MNÍ, haldinn  22.október kl. 16.00-18.00 í stofu 132 
í Öskju, Sturlugötu 7, 101 Reykjavík. 
 
Mættir (26) 
Ingibjörg Gunnarsd, Ólöf Guðný, Guðlaug Gíslad, Guðrún Jóna, Ellen Alma, Áróra Rós, 
Anna Ragna, Bryndís Eva, Sigga Eysteinsd, Gísela, Svava Engilbertsd, Elva Gíslad, 
Zulima, Kristín Jónsd, Bára Hlín, Bogga Sigurgergsd, Helga Sigurðard, Guðrún Kristín, 
Elísabet Margeirsd, Ólöf Helga, Gréta, Rannveig Björnsd, Bertha María, Fríða Rún, 
Kolbrún Einarsd, Inga Þórsdóttir. 
 
Dagskrá 
 

 Ólöf Guðný Geirsdóttir kynniri kjörsvið í klínískri næringarfræði.  

 Starfsheitin næringarfræðingur og næringarráðgjafi - er þörf á að breyta kröfum 
fyrir löggildinguna? 

 Aðkoma Sjúkratrygginga - staða mála og framtíðarsýn. 

 Hvernig sjáum við fyrir okkur aðkomu stéttarinnar í heilsugæslu og annarri 
heilbrigðisþjónustu í framtíðinni? 

 Hvernig sjáum við fyrir okkur aðkomu stéttarinnar í samfélaginu? 

 Hvernig komumst við þangað sem við ætlum okkur sem stétt? 

 Framtíðarsýn næringarhóps MNÍ 
 

 
Bryndís Eva Birgisdóttir og Ingibjörg Gunnarsdóttir munu stýra umræðum í samstarfi við 
næringarhóp MNÍ og taka saman ályktanir fundarins. 
 
Þeir næringarfræðingar/næringarráðgjafar sem á einhverjum tímapunkti hafa tekið þátt í 
vinnu t.d. varðandi aðkomu Sjúkratrygginga/ Tryggingastofnunar eru vinsamlegast 
beðnir að setja sig í samband við Ingibjörgu eða Bryndísi þannig að hægt sé að 
undirbúa umræðurnar sem allra best. 
 
Við vonumst til að sjá sem flesta! 
 
Ingibjörg Gunnarsdóttir (ingigun@hi.is) 
Bryndís Eva Birgisdóttir (beb@hi.is) 

 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.eyjar.is/webmail/src/compose.php?send_to=ingigun%40hi.is
http://www.eyjar.is/webmail/src/compose.php?send_to=beb%40hi.is


FUNDARGERÐ 22/10/14 

Ólöf byrjar og kynnir Klínískt kjörsvið (MSc).  Fer yfir grunninn BSc. Undirbýr nema undir hvað 

sem er – geta farið margar leiðir, ekki allir eins.  

Fer síðan yfir klíníska námskeiðið í næringarráðgjöf á þriðja ári í BSc næringarfræði og í 

áframhaldi markmið og hæfniviðmið kjörsviðsins í klínískri næringarfræði/ráðgjöf. Einnig hvaða 

kúrsar eru kenndir. Fer yfir Þverfræðilega námskeiðið og klíníska námið á HEILSUTORGI. 

Vísindi og verkferlar, starfsnám, Samskiptafræði – sálarfræði, Samskiptafræði-klínísk aðferð, 

Forysta, kennsla, fræðsla, klínísk aðferð- samskiptafræði II, Náttúrulyf, Vettvangsnám – fór vel 

yfir það og mikilvægi handleiðslunnar og gæði hennar, klínískt verkefni. Stjórnun og 

leiðtogahæfni – mikilkvægur þáttur. 

Handleiðsla starfsfólks og nema. Þarf að vera til fyrir þá sem handleiða líka. Vinna í því áfram 

að koma því vel á. 

Umræður sem Ingibjörg G stýrir 
 

 Starfsheitin næringarfræðingur og næringarráðgjafi - er þörf á að breyta kröfum 
fyrir löggildinguna? 

   
o Allir með MS í næringarfræði frá HÍ fá sjálfkrafa löggildingu en þeir sem 

koma frá öðrum skólum þurfa að fá samþykki Matvæla- og 
næringarfræðideildar. Hvert tilfelli metið fyrir sig.  

 
o Rætt um að nota frekar næringarmeðferð eða næringarþjálfun í staðinn 

fyrir næringarráðgjöf (veldur ruglingi í samfélaginu) og að breyta nafni 
næringarráðgjafa. ATHS frá ritara: Í sumum klínískum leiðbeiningum er 
talað um að tala við næringarRÁÐGJAFA þyrfti að leggjast yfir það og 
breyta!! 

 
Ályktun fundarins: 
o JÁ að til að fá löggildingu sem næringarráðgjafi þurfi MS próf. 
o JÁ að hafa eitt heiti fyrir næringarfræðinga og næringarráðgjafa sem 

verður þá Klínískur næringarfræðingur. Nefnt í umræðunni að 

næringarráðgjafi verði þá óverndað og hver sem er getur tekið það upp. Ákveðið 
samt að það verði þannig að vera og að við ættum að kynna það vel þegar þessi 
breyting á sér stað. 
Einnig umræða um þá sem eru með löggildingu í dag en eru ekki klínískir, þarf 

að ræða. Sá sem er með löggildingu sem næringarráðgjafi í dag verður klínískur 

næringarráðgjafi.  

 Farið yfir Lög nr.34/ 012(10.gr. og 13. gr) og skoðað hvernig þau eru brotin í 
Heilsugæslunni samkvæmt auglýsingum  á heimasíðum stöðvanna. 

Ályktun fundarins: 



o JÁ að senda bréf til mottaka@landlaeknir eða til Önnu Bjargar hjá 
Embætti landlæknis, visa í lögin og spyrja hvort ekki sé verið að brjóta 
þessi lög. 

o Nefnt í umræðunni: Allir að veita ráðgjöf, hvernig búum okkur til vettvang, komum 

aldrei í veg fyrir allt.  Vera ráðgefandi og handleiðandi fyrir aðrar heilbrigðisstéttir. 

Leita eftir samstarfi við heilsugæsluna áfram og kannski velja einn 

vettvang svo sem diabetes þar sem einna virðist helst vanta upplýsingar 

og aðstoð.   

 

o JÁ við að endurreisa litla MNÍ til að byrja með eftir nokkra umræðu. MNÍ 
borgar í dag félagsgjöld fyrir næringarfræðinga í Alþjóðlegu samtökin 
(IUNS), Evrópusamtökin (FENS) og Evrópusamtök klínískra 
næringarfræðinga og næringarrekstrarfræðinga og 
lýðheilsunæringarfræðinga (EFAD). Rætt um heiti næringarhóps MNÍ 
hvort það ætti frekar að kallast næringarfræðideild MNÍ, faghópur MNÍ um 
næringu, faghópur um næringu innan MNÍ. (ekki tekin ákvörðun). Ákveðið 
að litla MNÍ skipti amk um nafn og það þarf að kjósa “stjórn” sem yrði í 
forsvari fyrir þennan hóp, innan MNÍ. Senda svo erindi til stjórnar um breytt 
nafn þegar það er komið. 

 

 Elva bað um að þegar ályktun um sykurskatt verður lögð fram á alþingi sendi 
faghópurinn stuðningsyfirlýsingu til alþingismanna 

 

 Ákveðið að hittast aftur fljótlega og helst að hittast tvisvar á hvoru misseri, alls 4 * 
á ári. Næsti fundur boðaður í janúar. 
 

 
 

Reykjavík, 23. Október 2014 
Guðrún Kristín Sigurgeirsdóttir 

Matvæla- og næringarfræðingur 
Bryndís Eva Birgisdóttir,  

  
 

 
 
 

 

 

 

Ekki náðist að klára að fara yfir allt efni fundarins auk þess að fleiri spurningar komu upp 

sem hópurinn gæti rætt síðar: ENDILEGA BÆTA VIÐ 



- Heiti næringarhóps 

- Næringarforrit til næringarútreikninga (ræða þá einnig framtíð gagnagrunnsins 

um efnainnihald matvæla) 

- Endurmenntun, klínískir næringarráðgjafar sem ekki vinna við fagið? 

 MUNA: Elfa bað um að þegar ályktun um sykurskatt verður lögð fram sendi 
faghópurinn stuðningsyfirlýsingu til alþingismanna 

 Aðkoma Sjúkratrygginga - staða mála og framtíðarsýn. 

 Hvernig sjáum við fyrir okkur aðkomu stéttarinnar í heilsugæslu og annarri 
heilbrigðisþjónustu í framtíðinni? 

 Hvernig sjáum við fyrir okkur aðkomu stéttarinnar í samfélaginu? 

 Hvernig komumst við þangað sem við ætlum okkur sem stétt? 

 Framtíðarsýn næringarhóps MNÍ 
 

-  

 


