
Skýrsla stjórnar fyrir árið 2017-2018



Stjórn Líf

Í stjórn Líf sitja 6 manns auk framkvæmdarstjóra

7 stjórnarfundir voru haldnir á starfsárinu 2017-2018

Framkvæmdarstjóraskipti urðu á haustmánuðum þar sem 
Þórunn Hilda kom inn í stjórnina aftur eftir 7 mánaða 

fjarveru.



Stjórn Líf er skipuð

Formaður: Sigrún Arnardóttir

Varaformaður: Guðmundur Ingi Hjartarson

Ritari: Anna Haarde

Meðstjórnendur: Björn Ásbjörnsson, Anna 
Kristín Kristjánsdóttir og Inga Arnardóttir

Framkvæmdarstjóri/ gjaldkeri: Þórunn Hilda 
Jónasdóttir



Aðalfundur félagsins var haldin 25 apríl 2017

Engin breyting varð á stjórn á þeim aðalfundi.

Lífsfélagar eru undirstaðan fyrir starfsemi Líf 

og eru 1473( + 3 nýjir) skráðir lífsfélagar sem 
annaðhvort borga mánaðargjöld eða árgjald.

Meðaltal mánaðargjalda er 1400 kr

Miðlun heldur utan um lífsfélaga fyrir okkur en eitt að 
hlutverkum okkar er að senda út fréttabréf til lífsfélaga  
reglulega, reynum að gera það 3-4 x á ári.



Biðstofurnar kláraðar

Við gerðum upp  biðstofur fyrir göngudeild 
mæðraverndar og fæðingarvaktar á vorönn 
2017  og var mikil ánægja með þær 
framkvæmdir.

Ævar Guðmundsson áhugaljósmyndari gaf 
okkur 4 myndir sem starfsfólk deildanna valdi 
af heimasíðu hans sem nú prýða veggi 
biðstofanna. 





Æfingadúkkan Sophie

Líf gaf fæðingarvaktinni Sophie og mömmu 
hennar. Þetta er æfingartæki sem hjálpar 
starfsfólki að æfa fæðingarhandbrögðin til að 
minnka líkur á fæðingarskaða bæði hjá móður 
og barni. Strax hafa þessar æfingar skilað sér í 
lækkandi tíðni alvarlegra rifa á fæðingarvegi.

• Kostnaður við kaup á dúkkunni var um 1,6 
milljónir.





John Snorri á hæstu tinda heims

• John Snorri Sigurjónsson leitaði til okkar í 
byrjun árs 2017 og sagðist vera að fara á topp 
K2 og vildi gera það í nafni Líf og safna 
áheitum  fyrir félagið á þessu ferðalagi. Áætlað 
var að ferðin tæki um 4 mánuði .Kvöddum við 
hann í anddyrir kvennadeildar 1 april, 
lánuðum honum Líf fánann og tókum það heit 
af honum að hann myndi skila fánanum aftur 
við heimkomuna.





Lífsspor.is

• Við fylgdumst með ferðum John Snorra á 

lífsspor síðunni (www.lifsspor.is) og var mikil 
spenna í lofti þegar hann náði toppi erfiðasta 
fjalls heims K2 sem er 8125 metra hátt ( 2 hæðsta 
fjall í heimi) þann 28 júli. RÚV náði viðtali við John 
Snorra á toppnum og var það magnað viðtal þar 
sem hann þakkaði fjölskyldu sinni og Líf fyrir að 
hafa trúað á sig allan tímann. 

• TAKK John Snorri fyrir þitt frækilega afrek og 
stuðninginn við Líf.

http://www.lifsspor.is/


Mynd



Líf á Bessastaði

• 17 ágúst 2017 bauð forseti Íslands Guðni Th
Jóhannesson stjórn Líf og John Snorra og 
fjölskyldu á Bessastaði í tilefni  þessa magnaða 
afreks John Snorra.

• Í ræðu sinni talaði Forsetinn og hve mikilvægt 
það væri fyrir mannkynið að eiga frumkvöðla 
sem þora að ögra sjálfum sér, fara út fyrir öll 
þægindarmörk til að kanna nýjar slóðir. 



Mynd



Reykjavíkurmaraþon

• Líf er eitt að þeim fjölmörgu styrktarfélögum sem 
hægt er að styrkja í RM

• 18 hlauparar hlupu fyrir Líf árið 2017 og söfnuðu 
samanlagt  456.895 kr

• Íslandsmeistari í maraþoni kvenna var 

Ásta Reynisdóttir Parker og erum við mjög stolt af 
því að hún hafi hlaupið fyrir Líf

• Tómas Þorsteinsson safnaði mest allra

(um 200.000kr ) og hljóp hann heilt maraþon





Globeathon 2016



Globeathon er alþjóðlegt átak til að vekja athygli á 
krabbameinum í kvenlíffærum. Líf hefur staðið fyrir 
ráðstefnu og hlaupi tengt þessu átaki undanfarin 4 ár.

Globeathon ráðstefnana var haldin í húsakynnum 
krabbameinsfélagsins 7 september og tókst vel til og 
mættu um 100 manns. 

Globeathon hlaupið var síðan 10 september og mættu um 
350 manns og hlupu( eða gengu) 5 eða 10 km

Ágóði af globeathon hlaupinu var 895.700kr og mun fara í 
það að bæta aðstöðu á kvenlækningardeildinni 21A.



Fyrirlesarar Globeathon ráðstefnunnar





Sigurvegarar hlaupsins 



Fyrirlestrar John Snorra og 
háfjallakvöld FÍ

• John Snorri fór í 9 fyrirtæki í nafni Líf  með fyrirlestur í 
máli og myndum um ferðalag sitt á K2. Í þessari 
fyrirlestraröð safnaði hann um 

1 milljón króna.

Söfnun John Snorra lauk síðan með háfjallakvöldi FÍ í 
Háskólabíó þar sem fullt var út úr dyrum. Allur 
aðgangseyrir rann til Líf. Magnað kvöld og ótrúlegt að 
sjá þessar stórbrotnu myndir á stóru bíótjaldi

Ágóðinn af þessu kvöldi var 1,4 milljónir og var 
afhending á þeim pening í húsi FÍ á afmælisdegi Líf 

7 des 2017





Takk John Snorri og FÍ

Ferðalagið á K2 safnaði rúmlega 3 milljónum 
króna og mun sá peningur fara í að gera upp 
setustofu sjúklinga og vaktherbergi 
starfsmanna á 3 hæð fæðingarvaktar. Er sú 
framkvæmd komin á teikniborðið og verður 
vonandi kláruð á árinu. 



Vinnufundir með Ingrid Kulman

• Ingrid Kulman var í stjórn Líf fyrstu árin.

• Við leituðum til hennar á haustönn og báðum 
hana um að hjálpa okkur að skerpa á hlutverki 
Líf. Við hittum hana á 2 vinnufundum í 
nóvember, fórum í naflaskoðun og komum út 
með skýrari sín á hlutverk Líf og hvert við 
stefnum.  Takk Ingrid.



Afmæli Líf

7 desember héldum við upp á 8 ára afmæli Líf.

Við notuðum tækifærið og færðum John Snorra

blóm og þökkuðum honum fyrir ótrúlega

gefandi og skemmtilegt( ögrandi) samstarf á 

árinu 





Höldum áfram að jólaskreyta deildina

Árið 2016 gáfum við 120 jólakransa í glugga

Kvennadeildar. Í ár bættum við um betur og

keyptum 50 kransa í viðbót ,núna fyrir C álmuna

sem er starfsmannaálman( skrifstofur) því

starfsmenn kvennadeildar skipta okkur líka miklu

máli.





Pampers og Líf

• ÍSAM leitaði til okkar á haustmánuðum og vildi 
safna pening fyrir Líf. 

• Ákveðið var að 250 kr af hverjum pampers
bleyjupakka í oktober-nóvember færi til Líf

• Safnaðist  1,4 milljónir króna í þessu átaki.

• Ákveðið hefur verið að kaupa 10 hvíldarstóla 
fyrir fæðingarherbergin fyrir peningana.





Hvað höfum við keypt á árinu fyrir 
deildirnar? 

22A : 3 hjólastólar( 368.250), 7 náttborð(546.000)
22B : Fósturgreiningardeild: 2 skoðunarbekkir

( 500.000)  
Mæðravernd: 2 skoðunarljós (500.000)

2 ómskoðunartæki ( 5,5 milljónir
Biðstofur: blóm 45.000

21A: Hjólaborð fyrir aðgerðarstofu, áhaldavagn(247.000)
4 skúffuvagna á allar skoðunarstofurnar( 1,5 milljónir)
2 kvenskoðunarbekkir( 2,4 millj)
blóðþrýstingsmælir( 342.000)
Vökvateljarar 3 stk( 300.000)



23A: Verkjalyfjadælur 10 stk ( 1,5 milljónir)

Dúkkan Sophie (1,6 milljónir)

10 hvíldarstólar ( 1,4 milljónir) 

K2 verkefnið ( 4 milljónir) 

Auk þess keyptum við húsgögn

(stóla og ljós)fyrir biðstofurnar og borguðum 
hönnun fyrir þessi rými.

Samtals : 20.748.250 kr

Vel gert allir…..



Lífsfélagar eru okkur lífsnauðsynleg

• Lífsfélagar eru þeir félagar sem vilja bæta 
aðbúnað á kvennadeild LSH. 

• Við erum að fá um 12 milljónir króna á ári frá 
lífsfélögum. 


