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- Apríl-maí 2019 - 
 

Gæðastund var haldin á Greifanum 12.04.2019. 

Að þessu sinni var efni gæðastundar rýni stjórnenda. Þrír fyrirlesarar frá aðildafélögum okkar             
sögðu frá tilhögun rýni stjórnenda í sínum fyrirtækjum. Tuttugu félagsmenn mættu á            
gæðastundina, enda efnið áhugavert og snertir öll fyrirtæki sem nota gæðastjórnunarkerfi í sínum             
rekstri, hvort sem þau eru formlega tekin út og vottuð af skoðunarstofu eða ekki. 

Hulda Rafnsdóttir frá Sjúkrahúsinu á Akureyri var með fyrsta fyræðsluna. Áhugavert erindi enda             
rekstur gæðastjórnunarkerfa í stórri stofnun flókinn og miklu skiptir að ferlum sé fylgt             
nákvæmlega. Fram kom í máli Huldu að góður undirbúningur fyrir rýni skipti miklu máli og einnig                
að miklu hefði breytt fyrir tímalengd rýnifunda að senda út öll rýnigögnin tímanlega og að               
stjórnendum sé skylt að koma undirbúnir til rýninnar.  

Þá er einnig gaman að geta þess að SAk hefur fengið endurnýjun á gæðavottun á starfsemi sinni                 
sem það hlaut upphaflega í desember 2015 og bætti nú við til viðbótar vottun samkvæmt               
alþjóðlega gæðastaðlinum ISO 9001:2015. Þar með markar sjúkrahúsið það spor að vera fyrsta             
heilbrigðisstofnunin á Íslandi til að hljóta slíkar viðurkenningar. Alþjóðlega faggildingarfyrirtækið          
Det Norske Veritas (DNV-GL) er vottunaraðilinn, en það er eitt öflugasta fyrirtækið á sínu sviði í                
heiminum. 

  

Hrönn Brynjarsdóttir frá Norðurorku var næst með sitt erindi. Norðurorka selur neysluvatn ásamt             
orku og þarf eins og önnur matvælafyrirtæki að uppfylla ýmsar kröfur og staðla. Norðurorka er               
með vottun samkvæmt HACCP auk ISO 9001 vottunar síðan 1998. Megin áherslur rýnifundar hjá              
þeim eru að eftir fundinn eiga allir stjórnendur sem sátu fundinn að vera með sömu sýn á árangur                  
og stöðu fyrirtækisins síðastliðið ár. Hvernig fyrirtækið stóð sig síðasta ár, hvar liggja styrkleikar              
eða veikleikar og hverjar eru helstu ógnir og tækifæri í ytra umhverfi. 



 

 

 

Jón Garðar Steingrímsson frá Genís á Siglufirði var síðan með þriðja erindið. Fram kom í máli hans                 
að fyrirtækið hefur byggt upp sitt eigið “gæðastjórnunarkerfi” sem byggt er á GMP-stöðlum til að               
tryggja hámarks gæði varanna sem þeir framleiða. Kerfið er ekki vottað en teymi innan              
fyrirtækisins, eins konar gæðaráð, fylgist með því að kerfið virki og þau gera einnig tillögur að                
breytingum sem eru svo innleiddar eftir ákveðnu ferli.  

Öll erindin voru fróðleg og gaman að sjá mismunandi nálgun ólíkra fyrirtækja við sömu verkefni,               
þ.e. að rýna gæðaferla til að tryggja að vörur eða þjónusta sem fyrirtækin veita, standi kröfur og                 
ávallt sé horft fram á við hvernig hægt er að bæta ferla til að mæta auknum kröfum og óskum                   
þeirra sem þiggja þjónustuna/vöruna.  

 

 

Aðalfundur GSFN var haldinn þann 16. maí á Múlabergi á Hótel KEA. 

Formaður GSFN, Kristbjörg Góa Sigurðardóttir setti fundinn, Egill Thoroddsen var kosinn           
fundarstjóri og Anna Fr. Blöndal ritari fundar. Góa kynnti skýrslu stjórnar, þar sem farið var yfir                
starfsemi félagsins á liðnu starfsári. Eins og fram hefur komið í fréttabréfum vetrarins hefur              
starfsemin verið fjölbreytt og víða komið við. 

 

Guðni Örn Hauksson lagði svo fram reikninga í fjarveru Huldu Rafnsdóttur gjaldkera. Reikningar             
voru samþykktir samhljóða. 



 

 

Þegar á heildina er litið má segja að árið hafi verið gott, þó að þátttaka í viðburðum hefði stundum                   
mátt vera meiri. Hvetjum við aðildarfélög til að taka virkan þátt í viðburðum félagsins og eins og                 
við höfum sagt áður, er öllum aðildarfélögum velkomið að senda fleiri en einn fulltrúa á hvern                
viðburð.  

Kristbjörg Góa og Hulda gengu úr stjórn eftir tveggja ára setu og í stað þeirra voru kjörnir þeir Jón                   
Þór Backman hjá Sæplast og Steinþór Þorsteinsson hjá Slippnum Akureyri. Einnig hætti Hannes             
Garðarsson sem skoðunarmaður reikninga og Hanna Dögg Maronsdóttir tekur við því hlutverki.            
Varamaður í stjórn var kosin Kristín Hrund Kjartansdóttir hjá MS. 

 

Nýja stjórnin f.v.: Steinþór Þorsteinsson, Anna Fr. Blöndal, Guðni Hauksson, Anna Lilja Benidiktsdóttir og Jón Þór Backman. 

 

Fráfarandi stjórn þakkar fyrir sig og óska nýrri stjórn velfarnaðar á næsta starfsári. 
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