
 
Fársjúk heilbrigðisstofnun 

 
Nú er svo komið að mér er ekki lengur orða bundist. Ég er að springa, ekki bara 
vegna þess að ég er komin 36 vikur á leið og mér finnst ég bókstaflega geta 
sprungið á hverjum degi en aðallega af því að ég er að springa úr reiði og 
vonbrigðum. Reiði í garð þeirra frambjóðenda sem ég lagði allt mitt traust á, 
þeirra frambjóðenda sem ég var viss um að myndu forgangsraða rétt, myndu 
styrkja grunnþjónustu landsbyggðarinnar allrar. Jú, skref hafa verið tekin í rétta 
átt, dregið úr ,,gæluverkefnum” og reynt að ná fram hallalausum rekstri sem er 
eina leiðin úr sívaxandi skuldasöfnun þjóðarinnar og göfugt markmið. En ég er 
mjög minnug þess þegar hæstvirtur iðnaðarráðherra, fjármálaráðherra, og 
margir þingmenn kjördæmisins komu inn fyrir dyr Heilbrigðisstofnunar 
Vestmannaeyja og gengu út klökk með grátstafina í kverkum að manni þótti bera 
skynbragð á það skelfilega ástand sem ríkti á stofnuninni. Hallarekstur 
stofnunarinnar var það mikill að birgjar voru búnir að loka fyrir pantanir, lyf og 
ýmislegan nauðsynlegan búnað var erfitt að fá vegna þess að HSVE var jú í 
rauninni gjaldþrota. 
 

Súrefnisskortur 
 
Nú um hálfu ári síðar virðist þessi skilningur háttvirtra þingmanna fokinn út í 
veður og vind. Í fjárlögum 2014 er HSVE eina heilbrigðisstofnunin á 
landsbyggðinni sem má sæta enn frekari niðurskurði. Heilbrigðisstofnun 
Suðurlands sem hæstvirtur heilbrigðisráðherra sagði á starfsmannafundi HSVE 
vera með mesta hallareksturinn á landsbyggðinni fær 7,5% aukningu á meðan 
HSVE sætir 11% niðurskurði (skv. heimildum Eyjafrétta). Í fyrradag varð svo 
ástandið á sjúkradeild HSVE slíkt að starfsfólki var uppálagt að fara mjög 
sparlega með súrefni þar sem ekki eru til nægir peningar til að liggja með þetta 
lífsnauðsynlega efni á lager. Því má með sanni segja að fjárhagslegir 
erfiðleikar stofnunarinnar séu bókstaflega að svipta sjúklinga í 
Vestmannaeyjum réttindunum á nægu súrefni! Telja þingmenn þessa 
kjördæmis þetta vera viðunandi ástand? 
 

Aftur í moldarkofana 
 
Nú hefur skurðstofu í Vestmannaeyjum verið formlega lokað, starfsmenn þar 
fengið uppsagnarbréf og þrátt fyrir að sú ákvörðun sé tekin af 
framkvæmdastjórn HSVE, þvert gegn vilja ráðuneytis og væntanlega 
bæjarfélagsins í heild sinni hefur ekkert verið aðhafst í því að snúa þeirri 
skelfilegu ákvörðun. Starfandi læknar á heilsugæslu og sjúkradeild hafa sent 
yfirlýsingu til landlæknis um að þeir afsali sér ábyrgð á fæðingarþjónustu sem 
hingað til hefur verið á herðum skurðlæknis. Því er öll ábyrgð á fæðandi konum 
og nýburum þeirra einvörðungu á herðum einu starfandi ljósmóður 
Vestmannaeyja. Samkvæmt skilgreiningu landlæknis við val á fæðingarstöðum 
jafngilda þessar aðstæður í dag lægsta fæðingarþjónustustiginu; D-2 sem eru 
sömu aðstæður og við heimafæðingar en sú þjónusta hefur einmitt nýlega verið 
umdeild innan læknastéttarinnar. Með sanni má segja að fæðingarþjónusta í 
Vestmannaeyjum falli m.a.s. utan þessa lægsta flokks því samhangandi 



skilgreiningu á fæðingarstað D2 kemur fram að þar sé aðgangur að fæðingarstað 
með hærra þjónustustig (A-C) en aðstæður geta, hafa og munu koma upp í 
Vestmannaeyjum þar sem samgöngur liggja alveg niðri og við höfum því ekki 
alltaf greiðan aðgang að meginlandinu, enda er sérstaklega minnst á 
landfræðilega einangrun Vestmannaeyja í þessum leiðbeiningum landlæknis. Í 
ljósi þessa var sú erfiða ákvörðun tekin af ljósmóður að allar barnshafandi konur 
skyldu sendar af eyjunni fyrir áætlaða fæðingu. Ætla þingmenn að sitja 
aðgerðarlausir og horfa uppá þessa þróun? 
 

Treystum á sjúkraflug norðan af landi 
 
Í skelfilegum slysum og bráðum veikindum geta starfandi svæfingarlæknir og 
skurðlæknir skilið á milli lífs og dauða, enda oft fleiri klukkutímar sem sjúklingar 
í Vestmannaeyjum þurfa að bíða til að geta komist undir læknishendur í 
höfuðborginni þ.e.a.s. ef það er möguleiki yfir höfuð vegna veðurs, vinda og fleira. 
Sjúkraflutningavélin sem Eyjamenn munu nú þurfa í síauknum mæli að treysta á 
er staðsett á Akureyri sem eykur töluvert viðbragðstíma. Í því samhengi má 
nefna að nú í vikunni frestaði heilbrigðisráðherra fundi með starfsfólki á 
stofnuninni í tvígang því hér lenti ekki flugvél í á annan sólarhring.  Ætla 
þingmenn kjördæmisins virkilega að bjóða þessum einangraða þéttbýliskjarna 
upp á að hverfa aftur um a.m.k. hálfa öld í heilbrigðisþjónustu? 
 

Hver ber ábyrgðina? 
 
 Jú heilbrigðisráðuneytið hefur tekið vel í það síðasta hálmstrá bæjarstjórnar 
Vestmannaeyja í varnarbaráttu samfélagsins fyrir HSVE að taka að hluta til 
ábyrgð á því mikilvæga hlutverki sem heilbrigðisþjónusta við landsmenn alla er. 
Sveitarfélagið er s.s. tilbúið að fara út fyrir sitt hlutverk og ýta við bakið á ríkinu, 
sem sannarlega eitt og sér ber ábyrgð á að allir landsmenn njóti viðunandi 
heilbrigðisþjónustu en sem hefur satt best að segja dregið lappirnar alvarlega í 
þeim efnum. Þeirri viðleitni sveitarfélagsins og ráðuneytis ber að fagna og mun 
vonandi verða farsæl að endingu. Hins vegar er ekki von á að einhverjar 
haldbærar niðurstöður úr slíkri vinnu muni leysa þann vanda sem steðjar að 
stofnuninni þessa dagana fyrr en í fyrsta lagi á næsta ári. Ekki er verið að vinna 
að mönnun skurðstofu þar sem yfirstjórn stofnunarinnar hefur ekki fé til að 
borga starfsfólki á skurðstofu laun, stjórnendur vísa á ráðuneyti sem vísar til 
baka á stjórnendur og á meðan er ástand Heilbrigðisstofnunarinnar vægast sagt 
óviðunandi og batnar ekki. Læknaflótti er orðinn alvarlegur við stofnunina og 
munu einungis tveir heimilislæknar vera að störfum eftir áramót ef allt fer fram 
sem horfir, enginn sjúkrahúslæknir, skurðlæknir né svæfingalæknir og ekki 
virðist vera unnið að frekari mönnun við stofnunina. 
 

Aukin skattheimta á samfélagið 
 
Þeir íbúar Vestmannaeyja sem hafa áttað sig á að þeir búa við þetta falska öryggi 
eru farnir að upplifa sig sem annars flokks manneskjur, líf þeirra virðast ekki 
vera metin að jafn miklum verðleikum og líf einstaklinga á höfuðborgarsvæðinu. 
Í einfeldni minni hélt ég að þegar verið væri að setja ofurskatt á nokkur  
byggðarfélög, eins og raunin er með Fjarðabyggð og Vestmannaeyjar með nýja 



veiðileyfagjaldinu, en framlag Vestmannaeyja vegna þess mun t.d. skila 2300 
milljónum til ríkissjóðs, að hægt væri að minnsta kosti að gefa veika fólkinu í 
Vestmannaeyjum nægt súrefni. 
 
Ég mun ekki una fyrr en tekið hefur verið í taumana og stöðugra ástandi komið á 
stofnunina og ásættanlegri heilbrigðisþjónustu og sönnu öryggi komið á fyrir 
þegna þessa ágæta lands sem telja sig eiga jafnan rétt og aðrir til heilbrigðis þrátt 
fyrir landfræðilega einangrun. Því biðla ég nú til þingmanna minna sem ég treysti 
á að taki nú höndum saman og snúi þessu ástandi við hið fyrsta.  
 
 

Síðasti Vestmannaeyingurinn? 
 
Að endingu þá veit ég ósköp vel að ég valdi mér að búa í Vestmanneyjum, ég vel 
mér líka á hverjum degi að búa á Íslandi, ég valdi að eignast börn og þannig fjölga 
Íslendingum . Að sama skapi þá valdi ég að mennta mig, ég valdi að starfa áfram á 
Íslandi og skila tekjum í ríkissjóð, ég valdi að vera virkur þegn í mínu samfélagi, 
óhrædd við að hafa skoðanir á hlutunum og tjá þær. En þrátt fyrir það mikla 
valfrelsi sem íslenskt samfélag hefur gefið mér og ég þakka fyrir á hverjum degi 
þá hef ég í dag ekkert val varðandi þennan mikilvæga og eftirvæntingarfulla 
atburð í mínu lífi þar sem öllum barnshafandi konum er nú vísað til 
höfuðborgarsvæðisins. Ég þarf að flytjast búferlum upp á land í guð má vita hve 
langan tíma því fæðingardagur barns er langt frá því að vera nákvæm vísindi. Ég 
þarf að vera frá eiginmanni og syni, þar sem við höfum ekki tök á að vera bæði 
frá vinnu í langan tíma og ekki hef ég leikskólaúrræði önnur en í mínu eigin 
sveitarfélagi. Sem betur fer á ég góða að sem skjóta skjólshúsi yfir mig þannig að 
ekki þarf ég að standa straum af leigukostnaði en veit um aðra sem eru í þeim 
sporum. Ætlar fæðingarorlofssjóður að bæta þessum konum upp tekjumissinn 
sem þær verða fyrir? Ætlar heilbrigðisráðuneyti að greiða leigukostnað vegna 
þessara aðstæðna? Ætlar núverandi ríkisstjórn virkilega að svipta íbúa 
Vestmannaeyja þessu mikla öryggisneti sem starfandi skurðstofa er  fyrir jafn 
einangraða byggð. Slík ákvörðun myndi væntanlega hafa skelfilegar afleiðingar á 
íbúaþróun samfélagsins og gera þann jákvæða viðsnúning sem fjölgun 
Vestmannaeyinga undanfarin ár er, að engu. Kom virkilega síðasti 
Vestmannaeyingurinn fæddur í Eyjum í heiminn í síðustu viku? 
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Höfundur er barnshafandi Vestmannaeyingur, 
sjúkraþjálfari og varabæjarfulltrúi. 
 
 


