
Fundur í stjórn Öldungaráðs Suðurnesja haldinn að Nesvöllum, mánudaginn 6. 
maí 2019 kl. 17.00   
Mætt Jóngeir Hlinason formaður, Eyjólfur Eysteinsson varaformaður, Sigurbjörg 
Jónsdóttir, Magnús Magnússon, Sigurður Jónsson og Sigurbjörg Eiríksdóttir sem 
ritaði fundargerð.  
 
Samþykkt var í upphafi fundar að skora á þingmenn Suðurnesja að fylgja eftir 
tillögu þingmanna Suðurkjördæmis um mat á stöðu sveitarfélaganna á 
Suðurnesjum. Þar verði kannað hvernig efla megi þjónustu ríkisins við íbúa á 
Suðurnesjum og mæta mikilli fólksfjölgun þar. 
 
Tekið fyrir: 
 

1. Heimsókn þingmanna og gagnsemi. 
Stjórnin er sammála um að dropinn holi steininn og vonast til að sjá 
aðgerðir til úrbóta í heilsugæslu og málefnum aldraðra á Suðurnesjum á 
næstu misserum. 
 

2. Heimsókn til forstjóra HSS. 
 
Rætt var um heimsókn stjórnarinnar til forstjóra HSS, sem var mjög 
fróðleg og vonast stjórnin til að þær hugmyndir sem þar komu fram verði 
framkvæmdar sem fyrst. 
 

 Hér á eftir fylgja minnispunktar sem Sigurður Jónsson tók saman eftir  
 fund með forstjóra HSS,  ákveðið var að þeir væru settir inn í 
 fundargerðina óbreyttir. 
 
 Stjórn Öldungaráðs Suðurnesja mætti á fund hjá nýjum forstjóra  
            Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja Markúsi I. Eiríkssyni  
            miðvikudaginn17.apríl 2019 kl 10:00. 

 
           Fundarstaður:             Skrifstofa forstjóra HSS. 
 
Mætti frá stjórn Öldungaráðs: Jóngeir Hlinason, formaður,  Eyjólfur 
Eysteinsson,  Þórdís Kristinsdóttir,  Magnús S. Magnússon og Sigurður 
Jónsson. 
Forstjóri HSS bauð fulltrúa Öldungaráðs velkomna og fagnaði að geta átt 
samtal við stjórnina. 
Markús lagði áherslu á að bæta þyrfti mjög þjónustuna og nauðsynlegt 
væri að byggja hana upp með sameiginlegu átaki. Í dag eru starfandi 9 
heimilislæknir við HSS en þyrftu að vera 22-23 svo hægt væri að sinna 
þjónustunni virkilega vel. 
Það væri einnig vandræði með að fá hjúkrunarfræðinga til starfa. Staðan 
er þannig núna að það er alltof mikið álag á starfsfólkinu. 
Það vantar betri starfsaðstöðu. Einnig er nauðsynlegt að framkvæma 
endurbætur á húsnæði. 
Eftir að Markús hafði farið yfir stöðuna ræddu fundarmenn um stöðuna 
almennt og leiðir til að bæta ástandið. 



Fram kom að verulega vantar uppá fjárveitingar frá ríkisvaldinu til að 
mæta þeirri miklu íbúafjölgun sem er staðreynd á Suðurnesjum. Einnig 
hefur ekki verið tekið tillit til mikillar aukningar erlendra ferðamanna um 
Keflavíkurflugvöll. En HSS þarf að sinna mörgum tilfellum vegna 
ferðamanna. 
Í máli fulltrúa Öldungaráðs kom fram að lögð hefði verið áhersla á þessi 
mál í viðræðum ráðsins við Svandísi Svavarsdóttur, heilbrigðisráðherra. 
Fram kom að nýlega hefði heilbrigðisráðherra úthlutað rúmum 50 
milljónum til tækjakaupa. Það ber að fagna því en enn vantar mikið uppá 
fjárveitingar til að HSS geti sinnt sínu hlutverki af meiri krafti. 
Rætt var um stöðu þjónustu við aldraða. Fram kom að baráttan héldi 
áfram að fá nýtt hjúkrunarheimili en viðræður standa yfir við stjórnvöld 
um það. 
Einnig rætt um að auka dagdvalarþjónustu í sveitarfélögunum á 
Suðurnesjum. 
Rætt um nauðsyn þess að koma upp heilsugæslustöð í Suðurnesjabæ. 
Einnig rætt um samþættingu heimaþjónustu og heimahjúkrunar. 
Rætt um nauðsyn þess að bæta stöðu HSS 
 
 

3. Heimboð á Alþingi. Ásmundur Friðriksson bauð stjórn Öldungaráðs 
Suðurnesja á Alþingi 30. apríl 2019, hélt Öldungaráðið fund með 
Ásmundi og einnig hitti ráðið að nokkra þingmenn Suðurkjördæmis að 
frumkvæði Ásmundar. Fjórir af fimm þingmönnum sem búsettir eru á 
Suðurnesjum hafa þegið heimboð ráðsins og fengum við þarna tækifæri 
til að ræða við fleiri þingmenn. Vonandi skilar það einhverju. 
 

4. Staða mála eldri borgara og heilsugæslu í Suðurnesjabæ. Stjórn hefur enn 
og aftur rætt afleitt aðgengi að HSS og sárlega vöntun á heilsugæslu í 
Suðurnesjabæ. 

 
5. Ákveðið að næsti formlegi fundur stjórnar Öldungaráðsins verði í byrjun 

september. 
 
 
Fleira ekki skráð. Fundi slitið 18.10. 
 
Sigurbjörg Eiríksdóttir. 


