
3F
Nefndasvið 

Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Sj ómannadagsráð
í Reykjavík og Hafnarfirði

H rafn is ta  v/Brúnaveg • 104 Reykjavík 

Símar: 585 9 3 0 1 • 585 9302 • 585 9500 

Fax: 585 9308 • N e tfang:sim i@ hrafn is ta .is

Reykjavík, 18. október2018.

EFNI: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
sjúkratryggingar, nr. 112/2008, með síðari breytingum 
(heilbrigðisþjónusta í hagnaðarskyni), 11. mál.

Sjómannadagsráð hefur gengt mjög mikilvægu samfélagslegu hlutverki fyrir 
íslendinga í áttatíu ár. Sjómannadagsráði hefur tekist með atorku sinni og 
útsjónarsemi að koma á fót stærstu fyrirtækjum landsins sem sérhæfa sig í að þjóna 
öldruðum. Nú er svo komið að félög Sjómannadagsráðs veita daglega á annað 
þúsund aldraðra íslendinga þjónustu með ýmsum hætti.

Fremst í flokki þeirra fyrirtækja er Hrafnista sem í dag rekur hjúkrunarheimili á sex 
stöðum í fimm sveitarfélögum. íbúar þeirra eru samtals um 600, sem eru um 20% 
allra hjúkrunarrýma á íslandi og hefur starfsemin nú varað í 60 ár. Að auki eru 300- 
400 aðrir aldraðir einstaklingar sem njóta þjónustunnar en Hrafnista er meðal annars 
stærsti rekstraraðili dagdvala hér á landi. Um 1.200 starfsmenn starfa á 
Hrafnistuheimilunum sem skipar starfseminni á bekk með fjölmennari vinnustöðum 
landsins. Starfsfólk Hrafnistu leggur mikinn metnað í að veita góða og markvissa 
þjónustu þannig að heimilisfólki líði sem allra best.

Þá rekur Sjómannadagsráð einnig fyrirtækið Naustavör sem leigir út rúmlega 200 
íbúðir fyrir aldraða í þremur sveitarfélögum. Sérstaða íbúðanna byggist á því að þær 
eru allar sérhannaðar til að mæta þörfum aldraðra og eru tengdar beint með 
innangengum göngum við þjónustu sem veitt er á Hrafnistuheimilunum. í þessum 
íbúðum búa nú tæplega 300 aldraðir íslendingar, en langflestir þeirra eru eldri en 80 
ára.

Á þessum 80 árum hefur mikið áunnist í málefnum aldraðra. Teljum við að sá 
drifkraftur sem kemur af hugsjón sem ýmis velferðar- og heilbrigðisþjónusta byggist 
á, hafi verið ástæða þess að koma ótrúlega mörgum samfélagslegum verkum áfram, 
sem annars hefðu ekki orðið að veruleika.

Sagan segir okkur að fjölbreytni rekstrarforma í heilbrigðis- og velferðarþjónustu séu 
lykilþættir í velgengi íslensk velferðarsamfélags. Án fjölbreyttra rekstrarforma væri 
velferðar- og heilbrigðiskerfið öðruvísi og samfélagið sannarlega fátækara.

Að fara nýjar brautir í veitingu þjónustu og taka skrefin áfram krefst oft á tíðum kjarks, 
elju, og frumkvæðis sem oftar en ekki er að finna hjá aðilum utan ríkisgeirans og 
hvetjum við þingmenn til hafa það í huga.
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