
Fundargerð Öldungaráðs Suðurnesja 20. Janúar 2020 kl. 17:00 á Nesvöllum. 

Mættir: Eyjólfur Eysteinsson formaður Reykjanesbæ, Sigurður Jónsson vara 

formaður Suðurnesjabæ, Sigurbjörg Jónsdóttir Sveitarfélaginu Vogar, Þórdís Elín 

Kristinsdóttir Reykjanesbæ, Magnús S. Magnússon Suðurnesjabæ og Jóngeir H. 

Hlinason gjaldkeri Sveitarfélaginu Vogar. 

Fyrir var tekið: 

Formaður setti fund og bauð stjórnarfólk velkomið til starfa á nýju ári. Formaður 

fór yfir stöðu mála. Stjórn Öldungaráðs samþykkir eftirfarandi: 

1. Stefna ber að því að endurreisa sjúkradeild (skurðdeild) HSS í framtíðinni en nú 

eru sjúklingar fluttir til Reykjavíkur til aðgerðar sem áður var hægt að sinna á 

sjúkrahúsinu í Reykjanesbæ. Fjölga verður hjúkrunarfræðingum og 

sérfræðilæknum við sjúkrahúsið. Forstjóri og stjórn HSS tilkynntu nýlega að ekki 

verði breytingar á þjónustu HSS. Kemur fram á vef HSS sem birtir fréttina nýlega 

og jafnframt að stefnt verði að því að jafna rekstrarhalla HSS.. Stefna ber að því að 

nýta betur fæðingardeildina. Miklar breytingar hafa orðið á rekstri fæðingardeildar 

sjúkrahússins. Fæðingum hefur fækkar frá því sem áður var en þær voru yfir 200 

fyrir árið 2004 en eru nú um 100 á seinni árum. Til þess að skapa fæðandi konum 

og barni aukið öryggi verður fæðingalæknir, svæfingalæknir og skurðlæknir að 

starfa við sjúkrahúsið. 

2. Fjölga læknum enn frekar og ráðnir verði heimilislæknar á heilsugæslustöðina 

og fjölga verður hjúkrunarfræðingum. Bæta verður viðveru lækna og móttöku 

þeirra á sjúklingum að deginum. Vinna þarf að því að koma upp heilsugæslustöð í 

Suðurnesjabæ. 

3. Ákveðið er að byggja nýtt 60 rúma hjúkrunarheimili á Nesvöllum í 

Reykjanesbæ. Hjúkrunarrýmum fjölgar þá um 30 á Suðurnesjum en Hlévangur 

verður lagður niður. Áætlað er að byggingu hjúkrunarheimilis verði lokið árið 

2023..Hugsa verður til framtíðar því að enn fjölgar íbúum á Suðurnesjum. 

4. Samþætting á þjónustu við heimahjúkrun og félagslegrar heimilishjálpar er hafin 

í Reykjanesbæ. Stefna þarf að sama marki hvað varðar Suðurnesjabæ og 

Sveitarfélagið Voga. 

5. Fjárlög fyrir 2020 gera ekki ráð fyrir auknu á fjármagni til Heilbrigðisstofnunar 

Suðurnesja og mikið vantar á að fjárframlög ríkisins til heilbrigðismála á 

Suðurnesjum jafnist á við framlög til annarra heilbrigðisumdæma og eru langt frá 

því að mæta þeirri fólksfjölgun sem orðið hefur á Suðurnesjum. 

6. Fundargerð aðalfundar Öldungaráðs Suðurnesja 26. nóvember 2019 var kynnt á 

fundi í Öldungaráði Reykjanesbæjar. 



7. Stefnt er að opnum fundi með ráðherra heilbrigðisrmála um stöðu 

heilbrigðismála á Suðurnesjum. Eyjólfi og Sigurði falið að semja bréf til Svandísar 

Svavarsdóttur heilbrigðisráðherra. 

8. Fundur áætlaður 24.febrúar 2020 kl. 17:00. 

Fundinum lokið kl 18:30 

Fundargerð ritaði Sigurður Jónsson í forföllum Sigurbjargar Eiríksdóttur ritara 

Öldungaráðs. 

 


