
MINNISBLAÐ

Dags. 16. desember 2017

Til: Alþingismanna Suðurkjördæmis, Alþingismanna í fjárlaganefnd
Frá: Halldóri Jónssyni, forstjóra Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja

Efni: Fjárlög 2018. Fjárveitingar til Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja

Þörf fyrir heilbrigðisþjónustu í heilbrigðisumdæmi Suðurnesja á starfssvæði 
Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja (HSS) hefur aukist gríðarlega mikið undanfarin ár. Reynt 
hefur verið að bregðast við því eins og mögulegt var en töluvert vantar upp á að 
þjónustuframboð sé í samræmi við þörf. Þyngst vegur veruleg fjölgun íbúa á þjónustusvæði 
HSS, sérstaklega árin 2016 og 2017. Árið 2016 fjölgaði íbúum á svæðinu um 6,6% og fyrstu 
níu mánuði þessa árs var fjölgunin 6,5%. Frá árinu 2013 til 1. október 2017 fjölgaði íbúum á 
þessu svæði um 20,5% og var fjölgun í öllum sveitarfélögunum. Á þessu árabili var mesta 
fólksfjölgun á hverju einasta ári í heilbrigðisumdæmi Suðurnesja. Ekkert heilbrigðisumdæmi 
hefur orðið að takast á við slíka breytingu og fjárveitingar hafa hvergi nærri tekið mið af þeim 
breytingum sem orðið hafa á grunnforsendum þjónustuþarfar í umdæminu. Fjöldi íbúa 1. 
október s.l. á þjónustusvæði HSS var 25.560 og allt bendir til áframhaldandi mikillar 
fjölgunar.
Tveir aðrir mikilvægir þættir hafa einnig mikil áhrif á þjónustuþörf svæðisins; mikil fjölgun 
ferðamanna og nálægð Keflavíkurflugvallarins, en þar starfa yfir 6.000 starfsmenn og 
ferðamönnum, sem um völlinn fara, fjölgar um tugi prósenta á hverju ári.
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Þörf fyrir aukna þjónustu HSS er á flestum deildum starfseminnar. Má þar m.a nefna móttöku 
lækna, hjúkrunarfræðinga, ljósmæðra o.fl., slysa- og bráðaþjónustu og heimahjúkrun. Einnig 
starfsemi sjúkradeildarinnar svo og stoðdeilda s.s. rannsóknadeildar og röntgendeildar. 
Almennt gildir að álag á starfsfólk hefur aukist og það svigrúm sem HSS hefur og/eða þarf til 
að mæta sífellt aukinni þjónustuþörf er alls ekki til staðar lengur. Auk þess uppfyllir húsnæði, 
búnaður og tæki HSS alls ekki lágmarks kröfur og/eða þarfir og nauðsynlegt að bæta úr því 
svo skjótt sem verða má.
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Í árslok má gera ráð fyrir að íbúar svæðisins verði nálægt 26.000.

Stjórnendur og starfsmenn Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja vilja leggja sitt af mörkum til að 
mögulegt verði að styrkja og efla heilbrigðisþjónustuna á svæðinu á öllum þeim sviðum sem 
hagkvæm og skynsamleg eru í góðu samstarfi við aðrar heilbrigðisstofnanir/sjúkrahús með 
það að markmiði að íbúar svæðisins fái góða heilbrigðisþjónustu innan þess tíma sem lög og 
reglur kveða á um og koma þannig í veg fyrir að íbúar þurfi að sækja nauðsynlega 
grunnþjónustu og sérhæfða þjónustu, sem samkomulag er um að sé í boði á þjónustusvæðinu, 
út fyrir umdæmið.
Til þess að svo megi verða þarf að auka fjárveitingar til stofnunarinnar umfram 
núverandi frumvarp til fjárlaga 2018.
Helstu áherslur vegna fjárlaga 2018 eru:

• Öryggisgæsla í húsnæði HSS Reykjanesbæ 25 - 30 millj
o Kvöld, helgar og aðra frídaga

• Aukin mönnun hjúkrunarfræðinga 25 - 35 millj.
o Heilsugæsla 
o Slysa- og bráðadeild 
o Legudeild

• Aukin mönnun lækna 45 -  55 millj.
o Heilsugæsla 
o Legudeild

• Ljósmæðravakt 7 millj.
o Engin sumarlokun

• HSS Víðihlíð og heimahjúkrun Grindavík 21 millj.
o Aukin mönnun sjúkraliða og hjúkrunarfræðinga

• Sálfélagsleg þjónusta 13 millj
• Innkaupadeild 7 millj.

o Nýtt innkaupa- og vörukerfi
• Stöður verkefnastjóra, launafulltrúa og ritara 23 millj
• Minni sértekjum v/nýs greiðsluþátttökukerfis sem nemur 18 millj.

Samtals er gert ráð fyrir að launakostnaður þurfi að hækka um 135 -  155 
millj. á næsta ári og annar rekstrarkostnaður 60 til 70 millj.

Auk þess er fyrirliggjandi listi um nauðsynleg tæki og búnað 92 millj.

Ég vænti þess að mögulegt verði að auka fjárveitingar til Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja í 
samræmi við þá þróun sem er og verið hefur í íbúafjölda svæðisins og auknu álagi vegna 
fjölgunar ferðamanna og aukinnar starfsemi á Keflavíkurflugvelli.

Með kveðju,

Halldór Jónsson, forstjóri
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