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MINNISBLAÐ til þingmanna Norðvesturkjördæmis og 
Fjárlaganefndar Alþingis vegna verkefna í Stykkishólmi.

1. Hafnargerð.

Við endurskoðun Sam gönguáæ tlunar verði eftirfarandi verkefni tekin inn í áæ tlun. 

Deiliskipulag hafnarsvæðis, ferjuaðstaðan, sjóvarnir, dýpkun, viðhald stofnbrautar.

a) Unnið er að nýju deiliskipulagi hafnarinnar vegna vaxandi umferðar ferðamanna. Fjölga þarf 
bílastæðum og bæta aðstöðu farþegabáta. Stefnt er að því að markaðssetja höfnina enn frekar fyrir 
smærri skemmtiferðaskip. Með komu skemmtiferðaskipa hafa tekjur hafnarinnar aukist.

b) Gera verður ráð fyrir dýpkun hafnarinnar í samræmi við áætlun um viðhaldsdýpkun 
hafnarinnar.

c) Vaxandi flutningar með Breiðafjarðarferjunni Baldri og aukin umferð um höfnina kallar á 
stöðugar endurbætur ferjuhafnar.

d) Gerð verði ný áætlun um sjóvarnir með ströndinni innan hafnarsvæðis frá Maðkavík að 
austan til Skipavíkur og Búðaness að vestan.

e) Mikil þörf er á endurbótum slitlagsins á stofnbrautunum Aðalgötu, Hafnargötu og 
Súgandiseyjargötu að ferjuhöfn.

f) Samningur Vegagerðar við sveitarfélagið vegna viðhalds stofnbrautar í gegnum bæinn er 
óviðunandi. Auka þarf fjárveitingar til viðhalds og endurbóta stofnbrautar.

g) Lenging stálþils í Skipavíkurhöfn og landfylling vegna stækkunar skipasmíðastöðvar og vegna 
þörungavinnslu á hafnarsvæðinu.

Við gerð Samgönguáætlunar mun Vegagerðin leggja fram kostnaðarmat vegna allra þessara liða í 
samráði við starfsmenn bæjarins og hönnuði mannvirkja.

2. Fjölbrautaskóli Snæfellinga.

Fjölbrautaskóli Snæfellinga skiptir miklu máli fyrir Snæfellinga og íbúa á sunnanverðum 
Vestfjörðum. Sérstaða skólans er veruleg í mörgu tilliti. Hann sinnir fremur fámennu svæði, en hefur 
tryggt nemendum framhaldsnám í heimabyggð, sem varðar fjárhag fjölskyldna miklu. Skólanefnd og
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skólameistari hafa gert sínar áætlanir og verður mennta og menningarmálaráðuneytinu gerð grein 
fyrir fjárþörfinni miðað við starfsemi skólans.

3. Sjúkrahús HVE í Stykkishólmi

a) Vinnuhópur sem ráðherra skipaði 5. maí 2014 um samþættingu öldrunarþjónustu og eflingu 
Bak og hálsdeildar í Stykkishólmi hefur skilað ráðherra skýrslu. Vinnuhópurinn leggur til að 
hjúkrunardeildin á Dvalarheimilinu, sem er rekin við ófullnægjandi aðstöðu, verði sameinuð 
Sjúkrahúsi HVE í Stykkishólmi með því að innrétta hluta sjúkrahússins sem hjúkrunardeild . Með því 
næst mikil hagræðing, sem nýta má til þess að efla aðra starfsemi á sjúkrahúsinu.

b) Ljúka þarf hönnun breytinga í sjúkrahúsinu svo koma megi framkvæmdum við endurbætur á 
húsnæðinu af stað sem fyrst. Hér er um að ræða endurbætur eldra húsnæðis. Ætla má að æskilegur 

fyrsti áfangi verksins kosti um 350 milljónir króna.

c) Sjúkrahúsið þarf að fá heimild til þess að ráða lækni að Bakdeildinni. Fjöldi sjúklinga af öllu 
landinu er á biðlista um að komast í meðferð læknis og sjúkraþjálfara vegna bakverkja. Öll aðstaða er 
til staðar í sjúkrahúsinu og sundlaugin í Íþróttamiðstöðinni með hið heilnæma vatn sem þar er skapar 
sérstök skilyrði til lækninga að mati lækna og sjúkraþjálfara. Samkvæmt mati stjórnenda hjá HVE má 
ætla að viðbótarkostnaður við að ráða að nýju í stöðu heilsugæslulæknis sem geti einnig sinnt starfi 
við Bakdeildina kosti um 26milljónir króna.

4. Náttúrustofa Vesturlands

Tryggja þar fjárframlög til starfsemi Náttúrustofu Vesturlands sem er með starfstöð í Stykkishólmi. 
Hlutur ríkisframlags er einungis hluti þeirra tekna sem reksturinn byggir á, en Stykkishólmsbær leggur 
eitt sveitarfélaga á Vesturlandi til rekstrarfjármuni á móti ríkisframlagi. Verkefni vegna vöktunar og 
úrvinnslu rannsóknargagna eru vaxandi og því mjög mikilvægt að tryggja fjármuni af fjárlögum til 
þeirrar starfsemi. Meðfylgjandi eru tvö minnisblöð um fjármál Náttúrustofunnar. Annað fjallar um að 
hækka þarf grunnframlag ríkisins til náttúrustofa úr 16,5 milljónum í 25 milljónir árið 2016 
(sameiginlegt minnisblað Samtaka náttúrustofa). Hitt minnisblaðið fjallar um þrjú möguleg verkefni 
sem ríkið gæti vistað á NSV. Hvert þeirra er metið á 11 milljónir kr. Fyrirmyndin á því fyrirkomulagi er 
komin frá Náttúrustofu Norðausturlands, þangað sem ráðuneytið hefur undanfarin ár veitt hliðstæðri 
fjárhæð til vöktunar fuglalífs í Þingeyjarsýslum.
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5. Hækkun daggjalda til hjúkrunar- og dvalarheimila.

Á mörgum undanförnum árum hefur Dvalarheimili aldraðra í Stykkishólmi verið rekið með 
umtalverðum halla. Á Dvalarheimilinu eru 13 hjúkrunarrúm og 5 dvalarrými og er einingin ekki 
hagkvæm miðað við það ef starfsemin væri hluti af sjúkrahúsinu svo sem að er stefnt og tillögur liggja 
fyrir um að gera. Daggjalda greiðslur eru áætlaðar á þessu ári um 130milljónir og má ætla að hallinn 
verði ekki undir 10% af þeirri upphæð. Hvatt er til þess að Fjárlaganefnd beit sér fyrir því að 
daggjöldin verði hækkuð auk þess að samið verði við sveitarfélögin um lífeyrisgreiðslur dvalar og 
hjúkrunarheimila svo sem gert hefur verið við einhverjar hinna einkareknu öldrunarstofnana.

Stykkishólm i, 17. septem ber 2015  

Sturla Böðvarsson

Bæjarstjóri Stykkishólmsbæjar 

sturla@stykkisholmur.is
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Minnisblað Samtaka náttúrustofa um hækkun 
ríkisframlags til náttúrustofa, 25.9.2015

Náttúrustofur starfa nú sjö talsins vítt og breitt um landið samkvæmt lögum nr. 60/1992 (m.s.br.) um
Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur.

Nokkrir punktar um stöðu náttúrustofa:
• Náttúrustofur eru farsælar og mikilvægar einingar, sem bætt hafa þekkingu á náttúrufari, 

veitt stjórnendum sveitarfélaga mikilvæga ráðgjöf og stuðlað að atvinnuuppbyggingu.
• Haustið 2015 starfa 28 manns á náttúrustofunum, en 14 til viðbótar unnu þar fyrr á árinu, 

flestir í sumarstörfum.
• Hlutfallslegt framlag ríkisins á hvert stöðugildi er það lægsta sem gerist meðal sambærilegra 

stofnana, en ríkisframlagið er þó grunnstoðin í rekstrinum.
• Langflestir starfsmenn náttúrustofa eru háskólamenntaðir náttúrufræðingar og hafa 

stofurnar því stuðlað að hærra menntunarstigi í sínum samfélögum á landsbyggðinni.
• Fjárveiting ríkisins til náttúrustofa hefur rýrnað um hartnær 40% að verðgildi frá árinu 2008

(1. mynd), eða sem nemur einu stöðugildi (10 m.kr.) á hverja náttúrustofu.
• Á þessu tímabili hafa störf og þekking flust frá landsbyggðinni til höfuðborgarsvæðisins, sem 

gengur þvert gegn byggðastefnu stjórnvalda og sóknaráætlunum landshlutanna.
• Vegna aðhaldsaðgerða og neikvæðs rekstrarafgangs sumra náttúrustofa undanfarin ár má að 

óbreyttu gera ráð fyrir fækkun stöðugilda á næstu mánuðum.
• Niðurskurður og rýrnun ríkisframlags undanfarin ár vegur alvarlega að tilvist náttúrustofa og 

er rekstrargrundvöllur nokkurra þeirra í raun horfinn, á meðan aðrar berjast við að halda uppi 
öflugri starfsemi.
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1. mynd. Þróun rekstrarframlaga ríkis og sveitarfélaga til náttúrustofa frá  2003-2015 að núvirði.1 Ríkisframlagið  
hefur dregist verulega saman en fram lag sveitarfélaga haldið verðgildi sínu mun betur.

Náttúrustofur óska eftir þ ví að við afgreiðslu fjárlaga 2016 verði tekið tillit til alvarlegrar stöðu 
þeirra í  kjölfar undangengins niðurskurðar og rýrnunar á framlagi ríkisins til rekstrar. Miðað verði 
við að raungildi ríkisframlags verði fæ rt til fyrra horfs, sem þýðir að grunnframlag ríkis til hverrar 
náttúrustofu verði 25 m.kr.

1 Sýnd er þróun verðgildis framlags ríkisins til hverrar náttúrustofu. Raungildi var leiðrétt með breytingum á launavisitölu (70% vægi) og 
vísitölu neysluverðs (30% vægi). Ekki var tekið tillit til sérstakra byggðatengdra fjárveitinga til náttúrustofanna á Vestfjörðum og 
Norðausturlandi.



Stykkishólmi 25. september 2015

Minnisblað um sérverkefni á Náttúrustofu Vesturlands
Verkefni sem æskilegt og hagkvæmt væri að hýsa á Náttúrustofu Vesturlands (NSV), með samningi við 
umhverfis- og auðlindaráðuneytið.

Kostnaður a f framkvæmd hvers a f verkefnunum bremur er um 11 milliónir króna. 

1) Vöktun minkastofnsins á landsvísu

Minkur er framandi, ágeng tegund í íslenskri náttúru. Reynt hefur verið að stemma stigu við útbreiðslu hans 
í áratugi með miklum tilkostnaði ríkis og sveitarfélaga. Til að afla upplýsinga, sem nýta má til að minnka tjón 
af hans völdum og bæta veiðistjórnun, er nauðsynlegt að vakta stofninn. Starfsmenn NSV öfluðu fjármagns 
til að safna sýnum úr stofninum á landsvísu á árunum 1997-2006 og einnig var safnað sýnum á Snæfellsnesi 
og við Eyjafjörð á árunum 2007-2010 vegna tilraunaverkefnis um útrýmingu minks á þessum svæðum. 
Þessar rannsóknir gáfu mikilvægar upplýsingar um þá ferla sem stýrðu stærð stofnsins á þessum árum. Eftir 
árið 2010 hefur stofninn hins vegar ekki verið vaktaður á neinn hátt vegna niðurskurðar til NSV. Minkur 
er lykiltegund í lífríki Íslands og er þetta því grafalvarlegt ástand sem verður að bæta úr hið fyrsta. Eðlilegt 
er að ríkið kosti árlega vöktun minkastofnsins og að það verði gert með samningi við NSV, þar sem starfa 
einu virku minkasérfræðingar landsins.

Helstu kostnaðarliðir eru laun og rekstur starfsmanns, ásamt sendingarkostnaði minkahræja og rekstri 
rannsóknastofu vegna krufninga og aldursgreininga.

2) Fuglavöktun á Vesturlandi

Náttúrustofan hefur á hverju ári um árabil aflað upplýsinga um ýmsar fuglategundir á Vesturlandi, en 
niðurskurður hefur sett þau verkefni í uppnám. Eðli vöktunargagna er þannig að margra ára vöktunarsería 
getur borið óbætanlegan skaða ef eitt eða fleiri ár detta út. Vöktunargögn um ýmsar fuglategundir skila hins 
vegar oft mikilvægum upplýsingum um ástand náttúrunnar og er því aðkallandi að koma vöktun fugla í 
fastan, áreiðanlegan farveg, ekki síst í ljósi þeirra breytinga sem yfirvofandi eru í sjó og á landi vegna 
loftslagsbreytinga af mannavöldum. Efling fuglavöktunar NSV mun felast í bæði styrkingu þeirra rannsókna 
sem nú þegar standa yfir og upphafi nýrra vöktunarverkefna. Áhersla verður lögð á sjófugla, sem gefa 
áreiðanlegar vísbendingar um ástand sjávar og geta þannig verið efnahagslega mikilvægar. Með sérstökum 
samningi við NSV um verkefnið ætti að vera hægt að koma flestum mikilvægustu fuglavöktunarverkefnum á 
Vesturlandi í betra horf. Þetta á m.a. við um sjófugla, mófugla og vatnafugla.

Helstu kostnaðarliðir eru laun og rekstur starfmanns, ásamt ferðakostnaði við fuglaathuganir.

3) Vernd Breiðafjarðar

Breiðafjörður er einstakt náttúrufyrirbrigði og er verndaður með sérstökum lögum. Fyrir skömmu var ný 
verndaráætlun fyrir svæðið samþykkt og gefin út. Hins vegar er með öllu óráðið hvernig eigi að framfylgja 
verkefnum í áætluninni með markvissum hætti. NSV leggur til að samið verði við stofuna um eitt stöðugildi 
sem hefur það að markmiði að vinna verkefni á verndaráætlun og auka fræðslu og önnur samskipti við íbúa 
og ferðamenn á svæðinu.

Helstu kostnaðarliðir eru laun starfsmanns og rekstur hans, ásamt ferðakostnaði vegna eftirlits, skráninga 
og fundahalds með íbúum.

F.h. Náttúrustofu Vesturlands,

Róbert A. Stefánsson, forstöðumaður



Samþætting stofnanaþáttar öldrunarþjónustu í Stykkishólmi 
Skýrsla starfshóps

Inngangur
Þann 5. maí 2014 skipaði Kristján Þór Júlíusson heilbrigðisráherra þriggja manna starfshóp sem var falið 
það verkefni að gera tillögur um „samstarf Stykkishólmsbæjar, Heilbrigðisstofnunar Vesturlands og 
velferðarráðuneytis um samþættingu stofnanaþáttar öldrunarþjónustu". Starfshópnum var ætlað að 
styðjast við skýrslur og samantektir sem unnar hafa verið á síðustu misserum varðandi 
endurskipulagningu öldrunarþjónustu í Stykkishólmi. Í skipunarbréfi kom fram að ráðuneytið vænti þess 
að tillögur starfshópsins styrki alla starfsemi HVE í Stykkishólmi.
Starfshópurinn átti að skila tillögum eigi síðar en 31. ágúst 2014. Áfangaskýrsla var send 26. ágúst og 
óskað eftir fresti til að skila endanlegum tillögum.

Í starfshópinn voru skipuð:
Jóhanna Fjóla Jóhannesdóttir, tilnefnd af HVE, formaður 
Lárus Ástmar Hannesson, tilnefndur af Stykkishólmsbæ 
Sturla Böðvarsson, án tilnefningar 
Varamenn
Hrafnhildur Jónsdóttir, tilnefnd af HVE 
Guðlaug Ágústsdóttir, tilnefnd af Stykkishólmsbæ

Starfshópurinn hélt átta fundi og fór að auki ásamt fulltrúum bæjarstjórnarinnar í Stykkishólmi í 
heimsókn á hjúkrunar- og dvalarheimilið Brákarhlíð og fékk góða kynningu á starfsemi og skipulagi. Þá 
hélt hópurinn kynningarfund um niðurstöðu starfshópsins, þangað voru boðaðir stjórnendur frá HVE í 
Stykkishólmi, dvalarheimilinu og Stykkishólmsbæ.

Starfshópurinn studdist við eftirtaldar skýrslur og teikningar:
❖  Endurskoðun starfsemi Heilbrigðisstofnunar Vesturlands í Stykkishólmi (júní 2011).
❖  Uppbygging á þjónustu og búsetuúrræðum fyrir aldraða og fatlaða í Stykkishólmsbæ (febrúar 

2010).
❖  Niðurstöður verkefnahóps um rekstrarlegar hliðar mögulegs samstarfs um þjónustu við fólk í 

hjúkrunar- og dvalarrýmum í Stykkishólmi (febrúar 2012).
❖  Teikningar frá ARKIS (2012 og 2013).
❖  Hugmyndir um endurinnréttingu á St. Franciskusspítalanum í Stykkishólmi (Ægir B. Jóhannsson, 

umsjónarmaður fasteigna HVE Stykkishólmi, júní 2014)
❖  Skipulag hjúkrunarheimila: Lágmarksviðmið um byggingu og starfsemi hjúkrunarheimila og 

hjúkrunarrýma (önnur útgáfa, júní 2014)



Allt frá því St. Franciskusreglan hóf rekstur spítalans í Stykkishólmi árið 1935 hefur öldrunarþjónusta og 
almenn sjúkrahúsþjónusta verið veitt þar og var starfssvæði þeirrar þjónustu til skamms tíma allt 
Snæfellsnesið. Auk almennrar sjúkrahúsþjónustu hefur frá árinu 1992 verið starfrækt sérhæfð deild fyrir 
fólk með háls- og bakvandamál. Í dag er spítalinn hluti af Heilbrigðisstofnun Vesturlands. Árið 1978 
hófst rekstur Dvalaheimilis aldraðra á vegum Stykkishólmsbæjar þar sem rekið hefur verið 
hjúkrunarheimili og dvalarheimilisþjónusta.

Árið 2011 skipaði Guðbjartur Hannesson velferðarráherra nefnd sem hafði það meginhlutverk að fjalla 
um framtíð háls- og bakdeildar í Stykkishólmi, mögulegar breytingar á rekstrarfyrirkomulagi 
einingarinnar og samspil við aðra starfsemi stofnunarinnar á staðnum. Nefndin fór yfir alla þætti og 
skilaði skýrslu ásamt tillögum um endurskoðun starfsemi Heilbrigðisstofnunar Vesturlands (HVE) í 
Stykkishólmi. Í skýrslunni kom fram að húsnæði dvalarheimilisins í Stykkishólmi væri komið til ára sinna, 
endurbóta væri þörf og húsnæðið ófullnægjandi miðað við nútímakröfur. Þá kom fram að húsrými á 
HVE væri meira en þörf er á fyrir almenna heilbrigðisþjónustu í Stykkishólmi enda sniðið að 
rekstrarháttum fyrri tíma þegar legutími var yfirleitt langur og meira gert af því að leggja fólk inn á 
sjúkrahús. Nefndin komst að þeirri niðurstöðu að rekstur hjúkrunarrýma á tveimur stöðum í 
Stykkishólmi gæti ekki talist rekstrarvænt fyrirkomulag og taldi að best væri að styrkja þá starfsemi með 
samruna í húsnæði HVE.

Í apríl 2013 fundaði þáverandi velferðarráðherra með starfsfólki og gestum HVE þar sem kynntar voru 
breytingar sem fyrirhugaðar voru á starfsemi í húsakynnum HVE í Stykkishólmi. Stefnt var að 
sameiningu dvalar- og hjúkrunarheimilisins í bænum og þjónustu HVE í húsinu. Unnið hafði verið að 
málinu frá árinu 2011 og fyrir lágu aðalteikningar og kostnaðaráætlun að umfangsmiklum 
framkvæmdum sem hefjast áttu sumarið 2013. Veitt var heimild til þess að hefja framkvæmdir við 
fyrsta áfanga með endurnýjun aðstöðu mötuneytis á 1. hæð en ekki tókst að ljúka því verki á árinu 2013 
og var verkið boðið út og er þess að vænta að þessum áfanga verði lokið í ár og eldhús og matsalur 
tekinn í notkun.

Á sjúkrahúsi HVE í Stykkishólmi hefur starfsemin verið svo sem hér segir: 7 hjúkrunarrými, 3 sjúkrarými 
og 13 rúm fyrir þá sem njóta þjónustu Háls og- bakdeildar. Samtals 23 rúm. Á Dvalarheimili aldraðra eru 
13 hjúkrunarrými og 5 dvalarrými. Samtals 41 rúm á báðum stofnunum. Að auki eru 2 dagdvalarrými á 
dvalarheimilinu.

Niðurstöður starfshópsins
Rekstur tveggja lítilla eininga eins og 10 rúma sjúkradeildar og 18 rúma dvalarheimilis þar sem halda 
þarf uppi þjónustu 24 klst. alla daga ársins eru ekki vænlegar rekstrareiningar. Auk þess eru dvalarrými 
á undanhaldi og samkvæmt mati er ekki þörf fyrir 20 hjúkrunarrými í Stykkishólmsbæ þ.e. 7 hjá HVE og 
13 á dvalarheimilinu.
Það er samdóma álit okkar undirritaðra að með samþættingu þessarar þjónustu verði hægt að reka 
þessa starfsemi undir sama þaki og megi ná mikilli hagræðinu sem ætti að nýtast til þess að efla og 
styrkja alla starfsemina og bæta allan aðbúnað aldraðra í Stykkishólmi sem þurfa á hjúkrunarrými að 
halda.

Lagt er til að starfssemi sjúkrasviðs HVE og dvalarheimilisins verði sameinuð og verði miðað við 18 rúma 
hjúkrunarheimili þ.e. 17 hjúkrunarrými, 1 rými fyrir hvíldarinnlagnir, 4 sjúkrarými og 13 gistirými fyrir
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Háls- og bakdeild. Samtals 35 rúm á einni stofnun. Gera verður ráð fyrir aukinni heimahjúkrun og 
félagslegri heimaþjónustu ásamt aukinni dagvistun þar sem ekki verður lengur boðið upp á dvalarrými. 
Eftir breytinguna verður rekið eitt eldhús og eitt þvottahús þar sem áður var tvennt af hvoru á tveimur 
stofnunum.
Með þessari samþættingu stofnanaþáttar öldrunarþjónustu teljum við unnt að ná fram hagræðingu til 
framtíðar og tryggja jafnframt góða þjónustu. Við metum það svo að a.m.k. fimm stöðugildi sparist með 
sameiningunni og að auki felist mikill sparnaður í því að nýta betur húsnæði HVE og hætta rekstri 
Dvalarheimilisins.

Helstu áhersluatriði varðandi öldrunarþjónustuna:
❖  Lögð verði áhersla á Eden hugmyndafræðina á hjúkrunarheimilinu með það að markmiði að öll 

þjónusta verði með heimilisbrag.
❖  Sér inngangur verði í rými hjúkrunarheimilisins og tryggt að húsnæði þess verði sem mest 

aðskilið frá húsnæði sjúkrasviðsins.
❖  Hvíldarinnlagnir verði hluti af rýmum hjúkrunarheimilis í stað sjúkradeildar.
❖  Dvalarrými falli út og dagdvalarþjónusta, félagleg heimaþjónusta og heimahjúkrun aukin.
❖  Dagdvalarrýmum aldraðra verði fjölgað og flytjist á hjúkrunarheimilið. Tekið verði mið af því við 

hönnun þ.e. tómstundaiðkun, hvíldaraðstöðu, máltíð, aðstöðu til léttra líkamsæfinga og jafnvel 
aðstoð við böðun.

❖  Húsnæði dvalarheimilis verði breytt í íbúðir.
❖  Komið verði á fót formlegri samvinnu félaglegrar heimaþjónustu og heimahjúkrunar í 

Stykkishólmi og tekið verði upp notkun mælitækis sem gefur áreiðanlegar grunnupplýsingar um 
þjónustuþörf í heimaþjónustu/-hjúkrun.

Almenn sjúkrahúsþjónusta í sjúkrarýmum
Samþætting öldrunarþjónustunnar mun auðvelda rekstur sjúkrarýma í sama húsi. Við teljum að fjögur 
sjúkrarými ættu að nægja miðað við þau verkefni sem sjúkradeildin sinnir fyrir íbúa í Stykkishólmi og á 
Snæfellsnesi. Þau áform um að flytja hvíldarinnlagnir af sjúkradeildinni yfir á hjúkrunarheimilið er í 
samræmi við þróun á öðrum stöðum.

Sérhæfð þjónusta fyrir fólk með háls- og bakvandamál
Í skýrslunni frá 2011 var lagt til að rekstur háls- og bakdeildar yrði endurskoðaður með eflingu að 
markmiði ásamt því að fjármögnun og sértekjumöguleikar deildarinnar kannaðir. Þeirri vinnu er ekki 
lokið. Þá er að störfum samráðshópur á vegum embættis landlæknis sem skipaður var árið 2012 og var 
m.a. falið að gera tillögur um samhæfingu og ráðgjöf þeirra sérfræðinga og fagaðila sem taka þátt í 
greiningu og meðferð langvinnra verkja í hálsi og baki.
Í teikningum frá 2012 er gert ráð fyrir stórbættri endurhæfingaraðstöðu og henni komið fyrir á einni 
hæð sem er mjög til bóta.

Húsnæði
Starfshópurinn hefur í samráði við starfsmenn sjúkrahússins lagt mat á þær breytingar sem þarf að gera 
á húsnæðinu til þess að koma fyrir hjúkrunarrýmum í samræmi við þær kröfur um stærð herbergja á 
hjúkrunarheimilum samkvæmt nýjum viðmiðjum sem gefin voru út í júní sl. og settar hafa verið í 
reglugerð um endurgerð eldri hjúkrunarstofnana.
Starfshópurinn hefur skoðað möguleika á kostnaðarminni breytingum á húsnæði HVE og vill gera 
nokkrar breytingatillögur við teikningar sem ARKIS vann fyrir tveimur árum. Um er að ræða 
breytingatillögur á hluta fyrirkomulags á 2., 3, og 4. hæð sem við teljum að gæti lækkað kostnað við
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framkvæmdir umtalsvert þar sem m.a. yrði fallið frá hugmynd um að lyfta þakinu þar sem 18 hjúkrunar- 
og fjórum sjúkrarýmum verði komið fyrir á tveimur hæðum þ.e. 2. og 3. hæð. Eftir sem áður má nýta 
hluta 4. hæðarinnar í þágu félagsstarfs og afþreyingar fyrir eldri borgara. Þá leggjum við einnig til minni 
herbergi til samræmis ný viðmið.
Við teljum mikilvægt að hafa aðkomu og inngang fyrir hjúkrunarheimilið sér þannig að ekki þurfi að fara 
í gegnum heilsugæsluna eða sjúkradeildina. Þá leggjum við áherslu á útivistasvæði við bygginguna.
Við vinnu hópsins hafa komið fram tvær hugmyndir að breytingum á fyrirliggjandi teikningum sem við 
leyfum okkur að leggja fram og fela sérfræðingum að meta.
Tillögur okkar eru:

❖  Skurð- og sprautustofa færist á 1. hæð eins og teikningar gera ráð fyrir. Fimm hjúkrunarrými 
ásamt fjórum sjúkrarýmum og bráðaherbergi verði á 2. hæð. 13 hjúkrunarrými verði á 3.hæð 
og 13 rými fyrir háls- og bakdeild verði á 4.hæð.

❖  13 hjúkrunarrými verði á 2. hæð. Skurð- og sprautustofa verði áfram á 3. hæð í óbreyttu 
húsnæði ásamt fjórum sjúkrarýmum, bráðaherbergi og fimm hjúkrunarrýmum í nýja hlutanum. 
13 rými fyrir háls og bakdeild verði á 4. hæð.

Við teljum ekki raunhæft að áætla um breytingar á húsnæðinu í smáatriðum en gerum að tillögu okkar 
að hönnuðir leggi mat á kostnað við breytingar í samræmi við tillögur og sett verði nú þegar af stað 
vinna við fullnaðar hönnun breytinga á húsnæði sjúkrahússins. Leggja verður áherslu á að fjárveitingar 
fáist til verksins á fjárlögum ársins 2015 svo ljúka megi nauðsynlegum endurbótum og breytingum svo 
sameina megi þessar tvær stofnanir svo fljótt sem verða má.
Eins og áður kom fram þá er það samdóma álit undirritaðra að með samþættingu þessarar þjónustu 
verði hægt að koma rekstri hennar undir sama þak. Þetta teljum við mögulegt með minni tilkostnaði en 
áður var gert ráð fyrir og mikil hagræðing muni nást sem getur nýst, ekki aðeins til að bæta aðbúnað og 
þjónustu við aldraðra í Stykkishólmi, heldur einnig til að efla og styrkja starfsemina sem fyrir er og þá 
sérstaklega þjónustu við sjúklinga með háls- og bakvandamál sem og heimahjúkrun.

Mikilvægt er að taka fljótt næstu skref í að búa öldruðum íbúum í Stykkishólmi vistlegt og heimilislegt 
hjúkrunarheimili. Frekari frestun framkvæmda kemur sé afar illa og langt óvissutímabili hefur slæm 
áhrif á íbúa og þá sem starfa á þeim stofnunum sem um ræðir.

Virðingarfyllst,

Jóhanna Fjóla Jóhannsdóttir 

Lárus Ástmar Hannesson 

Sturla Böðvarsson

Afrit: Anna Lilja Gunnarsdóttir ráðuneytisstjóri
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