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Løgtingsmál nr. 87/2016: Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar 

Anordning om ikrafttræden for Færøerne  af Sundhedsloven 

 

Uppskot til  

 

Ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar  

Anordning om ikrafttræden for Færøerne  af Sundhedsloven 

 

Mælt verður ríkismyndugleikunum til at seta í gildi fyri Føroyar Anordning om ikrafttræden 

for Færøerne af Sundhedsloven, hjálagt sum skjal 1.  

 

 

Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

1.1. Orsøkir til uppskotið 

Neyðugt er at dagføra galdandi reglur í Føroyum um sjúklingarættindi, sjúklingatrygd, líksýn, 

obduktión, transplantatión v.m. og ásetingar um Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for 

Patientsikkerhed, Landslæknan og Statens Seruminstitut. 

 

1.2. Galdandi lóggáva 

Tá ið «Sundhedsloven» varð sett í gildi í Danmark tann 1. januar 2007, vórðu ásetingar um 

uppgávur, veitingar og umsiting í danska heilsuverkinum samlaðar í einari lóg, og áður 

galdandi lóggáva varð sett úr gildi.  

 

Ein partur av «Sundhedsloven» snýr seg um veitingar til borgaran, herundir koma ásetingar um 

sjúkrahúsverk, kommunulæknar, heilsusystraskipan, heimasjúkrarøktarfrøðiskipan, 

skúlalæknaskipan, tannrøkt og sjúkratrygging. Av tí, at føroyingar yvirtóku lóggávuheimildina 

á hesum økjum við «lov nr. 316 af 17. maj 1995 om Sundhedsvæsenet på Færøerne» og síðani 

hava sett løgtingslógir í gildi á hesum økjum, ber ikki til at seta hesar partar av 

«Sundhedsloven» í gildi fyri Føroyar. 

 

Hin parturin av „Sundhedsloven“ snýr seg um sjúklingarættindi, sjúklingatrygd, eftirlit, 

líkskoðan, obduktión/líkskurð, transplantatión, at staðfesta deyða, ásetingar um 

Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Statens Seruminstitut. Ásetingar um hesi 

viðurskifti í Føroyum eru í dag í niðanfyristandandi kongligu fyriskipanum: 

 

 Lov om patienters retstilling, der er sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning nr. 

827 af 30. september 2002. 

Løgtingið  

6. mars 2017 

Mál: 16/00192-109 
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 Lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v., der er sat i kraft for Færøerne ved 

kongelig anordning 268 af 20. april 2001. 

 Lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse, der er sat i kraft for Færøerne ved kongelig 

anordning nr. 634 af 20. juli 1995. 

 Lov om embedslægeinstitutioner m.v., der er sat i kraft for Færøerne ved kongelig 

anordning nr. 633 af 20. juli 1995. 

 

Tá ið danir settu í gildi ”Sundhedsloven”, vórðu m.a. ”lov om patienters retsstilling”, ”lov om 

ligsyn, obduktion og transplantation”, ”lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse” og ”lov om 

embedslægeinstitutioner” settar úr gildi.   

 

Av tí, at hesar lógir ikki longur eru galdandi í Danmark, er ikki møguligt hjá okkum í Føroyum 

at gera broytingar í kongligu fyriskipanunum á økinum. Til ber heldur ikki hjá okkum at seta 

tær kunngerðir í gildi í Føroyum, sum verða settar í gildi í Danmark við heimild í 

”Sundhedsloven”. 

 

Hetta er ein avbjóðing, serliga í mun til rættartrygdina hjá sjúklinginum. Ásetingar í lóg og 

kunngerðum um m.a. sjálvsavgerðarrætt hjá sjúklingum, samtykki, innlit, tagnarskyldu og 

ásetingar um sjúklingatrygd, kunnu í løtuni ikki dagførast í Føroyum. 

 

Landsstýrismaðurin metir tað verða neyðugt at seta hjáløgdu kongligu fyriskipan í gildi fyri 

Føroyar, soleiðis at ásetingar um sjúklingarættindi, líksýn, obduktión, transplantatión og 

ásetingar um umsitingina hjá Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Statens 

Seruminstitut kunnu verða dagførdar í Føroyum. 

 

1.3. Endamálið við uppskotinum 

Endamálið við uppskotinum er at betra um sjúklingarættindi og sjúklingatrygdina í Føroyum, 

umframt at betra um góðskuna og eftirlitið við føroyska heilsuverkinum.  

 

1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

Í hjálagda uppskoti til kongliga fyriskipan, verða ásetingarnar um sjúklingarættindi, líksýn, 

obduktión og transplantatión, umframt ásetingar um Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for 

Patientsikkerhed og Statens Seruminstitut dagførdar. Harumframt eru ymsar nýskipanir í 

kongligu fyriskipanini, sum greitt skal verða frá niðanfyri. 

 

Í broti III eru ásetingar um sjúklingarættindi. Ásetingarnar eru tiknar úr galdandi «lov om 

patienters retsstilling», men ávísar broytingar eru gjørdar í mun til galdandi rætt. Ásetingarnar 

í broti III, kap. 4-11, undantikið kap. 6a, eru galdandi fyri sjúklingar, sum innan heilsuverkið 

ella aðrastaðni, har heilsufakligt virksemi fer fram, fáa ella hava fingið viðgerð av 

heilsustarvsfólki, jb. § 13 í hjáløgdu kongligu fyriskipan. 

 

Í føroyskari lóggávu eru ongar ásetingar um persónligar ávaringarskipanir og inntriv í 

sjálvsavgerðarrættin. Í kapitli 6a í hjáløgdu kongligu fyriskipan, eru ásetingar um møguleikar 

hjá heilsustarvsfólki at gera inntriv í sjálvsavgerðarrættin hjá sjúklingum við atliti til at kunna 

veita best møguliga umsorgan og verja sjúklingin á best møguligan hátt við nýtslu av 

persónligum ávaringarskipanum. Hesar ásetingar í lógini eru galdandi fyri sjúklingar, 15 ár og 

eldri, sum eru innlagdir á einari somatiskari deild á einum almennum sjúkrahúsi, jb. § 27c í 

hjáløgdu kongligu fyriskipan. 
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Umframt hetta, eru ásetingar um skráseting, fráboðanarskyldu og kærumøguleikar í sambandi 

við inntriv í sjálvsavgerðarrættin hjá sjúklingum. 

 

Ávísar broytingar eru viðvíkjandi ásetingunum um víðarilatan av sjúkraupplýsingum í 

sambandi við viðgerð og eftirviðgerð av sjúklingi. M.a. er ein víðkan av ásetingunum um, nær 

upplýsingar kunnu latast víðari uttan samtykki frá sjúklinginum, jb. § 41, stk. 2. 

 

Í Føroyum eru ongar reglur um innheintan av elektroniskum heilsuupplýsingum v.m., í 

sambandi við viðgerð av sjúklingum. Í § 42 a-c í hjáløgdu kongligu fyriskipan eru reglur ásettar 

um hvat, nær og hvør kann innheinta sjúkraupplýsingar v.m. í elektroniskum skipanum. 

 

Í Føroyum eru í dag reglur um víðarilatan av sjúkraupplýsingum til avvarðandi og lækna 

viðvíkjandi sjúklingum, ið hava latið lív. Í § 45, 1. pkt. í hjáløgdu kongligu fyriskipan er tó ein 

broyting í mun til galdandi rætt, soleiðis at læknin hjá tí deyða kann fáa víðarilatið upplýsingar, 

hóast avvarðandi hjá tí deyða ikki hava biðið um at fáa upplýsingarnar. 

 

Í galdandi lóggávu í Føroyum, eru ongar reglur ásettar um sjálvsavgerðarrætt í mun til 

lívfrøðiligt tilfar. Í kapitli 7 í hjáløgdu kongligu fyriskipan, eru reglur ásettar um eitt 

«Vævsanvendelsesregister». Ein sjúklingur kann avgera, at lívfrøðiligt tilfar, sum sjúklingurin 

hevur latið í sambandi við viðgerð, bert má nýtast til viðgerð av viðkomandi sjúklingi og til 

endamál, sum hava beinleiðis tilknýti til viðgerðina. Avgerðin hjá sjúklinginum verður skrásett 

í «Vævsanvendelsesregisteret». 

 

Ætlanin er at arbeiða fram ímóti at stovna eitt føroyskt «Vævsanvendelsesregister». Møguleiki 

er fyri hesum við orðingini í § 29 í hjáløgdu kongligu fyriskipan. Í fyrstu atløgu verður tað tó 

møguligt hjá føroyskum sjúklingum at skráseta seg í danska «Vævsanvendelsesregisteret». 

Persónar við bústaði í Føroyum hava ikki eitt danskt CPR-nummar, men eitt føroyskt P-tal. Tá 

ið «Sundhedsloven» verður sett í gildi fyri Føroyar, kunnu føroyingar skráseta seg í 

«Vævsanvendelsesregisteret» við at nýta eitt danskt CPR-nummar. Um ein persónur, ið hevur 

ynski um at skráseta seg, ikki hevur eitt danskt CPR-nummar, kann hann fáa eitt administrativt 

CPR-nummar, fyri at verða skrásettur í skipanini. 

 

Í kapitli 7 eru harumframt ásetingar um goymslu og víðarilatan av lívfrøðiligum tilfari, 

ásetingar um lívfrøðiligt tilfar, sum verður latið til privatar fyritøkur, rætturin til burturbeining, 

og rætturin til at fáa lívfrøðilgt tilfar útflýggja. 

 

Ásetingarnar í hjáløgdu kongligu fyriskipan um transplantatión samsvara í høvuðsheitum við 

galdandi ásetingar um transplantatión í «anordning nr. 268 af 20. april 2001 om ikrafttræden 

for Færøerne af lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v.». 

 

Tó er broyting í mun til § 56, stk. 1, har ásett verður, at ásetingarnar í kapitli 12 í lógini, eisini 

eru galdandi viðvíkjandi børnum, sum eftir 22. viku verða fødd uttan lívstekin (deyðfødd børn). 

 

Í kapitli 61 eru nýggjar ásetingar um sjúklingatrygd. Fyri at betra um sjúklingatrygdina, eru tað 

í donsku «Sundhedsloven» ásettar reglur um fráboðan av ótilætlaðum hendingum ella 

«utilsigtede hændelser». Hesar reglur eru settar inn í hjáløgdu kongligu fyriskipan. 

 

Ein ótilætlað hending er ein hending undir viðgerð ella undir uppihaldi á viðgerðarstovni, har 

ikki alt gongur sum ætlað og har ein sjúklingur kemur til skaða, ella hevur verið í vanda fyri at 



HEILSU- OG INNLENDISMÁLARÁÐIÐ  

Síða 4 av 16 

koma til skaða, orsakað av ótilætlaða tilburðinum. Skipanin við ótilætlaðum hendingum er 

galdandi innan heilsuverkið ella aðrastaðni, har heilsustarvsfólk starvast. 

 

Við at fráboða og viðgera ótilætlaðar hendingar, kann heilsuverkið eftirmeta sína viðgerð og 

fáa møguleika fyri at betra um sjúklingatrygdina. 

 

Ætlanin er, at Landslæknin, áðrenn kongliga fyriskipanin verður sett í gildi tann 1. januar 2018, 

skal seta á stovn eina skipan við fráboðan av ótilætlaðum hendingum. Ætlanin er at nýta 

líknandi skipan, sum verður nýtt í Danmark í dag undir Styrelsen for Patientsikkerhed.  

 

Kapittul 66 ásetir reglur um uppgávur, heimildir og eftirlit við heilsuverkinum hjá 

Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed, herundir Landslæknanum. 

 

Í mun til galdandi rætt, eru broytingar viðvíkjandi tí eftirliti, ið verður framt við heilsuverkinum 

í Føroyum. Eftir ásetingunum verður tað framhaldandi Landslæknin, sum hevur ítøkiliga 

eftirlitið við føroyska heilsuverkinum. Men broyting verður í, hvussu hetta eftirlit verður framt. 

Eftir galdandi reglum, hevur Landslæknin eitt sokallað «reaktivt eftirlit» við heilsuverkinum. 

Hetta eftirlit verður broytt, soleiðis at skyldan hjá Landslæknanum at fremja eftirlit, verður 

nágreinað og supplerað við einari skyldu at fremja eitt generelt «risikobaserað» eftirlit, soleiðis 

at eftirlitið verður betrað. Sostatt verður eftirlitið ikki bara bygt á útifrákomandi upplýsingar 

um atferð og viðurskifti, sum ikki liva upp til galdandi krøv, men eisini út frá einari leypandi 

meting av, hvar kann verða størstur vandi fyri sjúklingatrygdini. 

 

1.5.Ummæli og ummælisskjal 

Uppskotið hevur verið til ummælis hjá: Landssjúkrahúsinum, Klaksvíkar sjúkrahúsi, 

Suðuroyar sjúkrahúsi, Sjúklingaráðnum, Løgmansskrivstovuni, Fíggjarmálaráðnum, 

Almannamálaráðnum, Mentamálaráðnum, Uttanríkis- og vinnumálaráðnum, Heilsutrygd, 

Deildini fyri Arbeiðs- og Almannaheilsu, Ílegusavninum, Landsapotekaranum, 

Landslæknanum, Sjúklingahotellinum Tórshavn, Læknafelag Føroya, Serlæknafelagnum, 

Felagnum fyri Yngri læknar, Kommunulæknafelag Føroya, Dátueftirlitinum, 

Kriminalforsorgen, Føroya Landfúta, Felagnum Føroyskir Sjúkrarøktarfrøðingar, 

Ergoterapeutfelagnum, Fysioterapeutfelagnum, Føroya 

Tannlæknafelag,  Heilsurøktarafelagnum, Ljósmøðrafelag Føroya, Bioanalytikarafelagnum, 

Tannrøktarafelagnum, Radiografum, 10 optikarabúðum, 16 statsgóðkendum fótarøktarum, 

tveimum kiropraktorum, Føroya Kommunufelag, Almannaverkinum, Bláa Krossi Føroya, 

Heilbrigdi, Vísindasiðseminevndini. Harumframt hevur uppskotið verið til ummælis hjá 

donsku myndugleikunum: Sundhedsstyrelsen, Statens Seruminstitut, Danska Dátueftirlitinum 

og Styrelsen for Patientsikkerhed. 

 

Niðanfyri er ein samandráttur av innkomnu hoyringssvarunum, umframt viðmerkingar frá 

landsstýrismanninum. 

 

 

Hoyrings-

partur 

Samandráttur  

av hoyringssvari 

Tikið til eftirtektar ella 

ikki 

 

Sjúkra-

røktar-

frøðideildin, 

Viðmerkingar til kap. 61 (§§ 198 og 199) um 

ótilætlaðar hendingar: 

Felagið førir fram, at av tí, at vit hava eitt so lítið 

samfelag í Føroyum, áttu fráboðanirnar at verið 

Ikki tikið til eftirtektar. 

Skipanin er soleiðis bygd 

upp, at fráboðað verður í 

tveimum liðum, fyrst til 
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Fróðskapar-

setur  

Føroya 

meira anonymar og beinleiðis til Landslæknan at 

skráseta. 

 

Viðmerkingar til § 26 um lívstestamenti: 

Deildin spyr, um føroyskar skrásetingar av 

lívstestamenti skulu goymast í donsku 

skrásetingini. Deildin spyr eisini, um 

atkomuligheit skal verða hjá føroyskum 

heilsustarvsfólki til skrásetingina. 

 

Viðmerkingar til § 29 um 

“Vævsanvendelsesregisteret”: 

Deildin spyr, hvussu føroyingar verða stillaðir her, 

tá ið talan er um danska skráseting. Deildin spyr, 

hvør hevur ognarrættin til lívfrøðiliga tilfarið. 

 

Viðmerkingar til kap. 66, § 212 a 

Deildin spyr, hvørjir fakligir førleikar verða settir 

til limir í hesa eind í Føroyum. Um hugsað verður 

bæði um løgfrøðiligar- og heilsufakligar førleikar. 

Deildin finst at, at ummælisfreistin hevur verið ov 

stutt. 

 

lokalt lið og síðani til 

Landslæknan.  

 

Viðv. § 26:  

Møguleikin at skráseta seg í 

Livstestamenteregisteret er 

galdandi í dag sambært “lov 

om ligsyn, obduktion og 

transplantation”. Ætlanin er 

ikki at broyta verandi skipan. 

 

Viðv. § 29: talan er um eina 

skráseting, har ein kann boða 

frá, at blóðroyndir, ið ein 

tekur, bert skulu nýtast til 

viðgerð. Talan er ikki um at 

skráseta lívfrøðiligt tilfar. 

 

Viðv. § 212a: Greinin snýr 

seg um donsku 

myndugleikarnar á økinum. 

Talan er ikki um at seta 

føroyingar í starv. 

 

Mentamála-

ráðið 

Mentamálaráðið hevur ongar viðmerkingar til 

uppskotið.  

 

Mentamálaráðið mælir ríkismyndugleikunum til at 

seta í gildi fyri Føroyar “anordning om 

ikrafttræden for Færøerne af forskellige love om 

ændring af lov om autorisation af 

sundhedspersoner og om sundhedsfaglig 

virksomhed”. Ráðið hevur sent uppskotið til 

undirliggjandi stovnar til viðmerkingar. 

 

Tikið til eftirtektar 

Felagið 

Føroyskir 

Sjúkrarøkta

rfrøðingar 

 

Til § 6: Tað eigur at verða útgreinað í 

viðmerkingunum, hvørjir persónar kunnu handla 

undir ábyrgd hjá autoriseraðum persónum. 

 

 

Til §§ 4-8: Felagið fegnast um, at lógin leggur upp 

til skipaði viðurskifti um “patienters retsstilling og 

selvbestemmelse”. Mælt verður til, at 

landsstýrismaðurin hevur fastlagt neyðugar reglur 

og mannagongdir sambært lógaruppskotinum, 

áðrenn lógin fær gildi. 

 

 

Til kap. 10 Tolkebistand: 

Viðv. § 6: Ikki tikið til 

eftirtektar. Hetta verður 

nágreinað í 

autorisatiónslógini umframt 

kunngerðum, vegleiðingum 

v.m. til lógina. 

Viðv. §§ 4-8: Tikið til 

eftirtektar. Ætlanin er at 

tilevna uppskot til 

kunngerðir, so hesar eru 

klárar, tá ið lógin verður sett 

í gildi. 

Til kap. 10: Tað er ikki 

møguligt at áseta reglur um 

tulk í hesi lóg, av tí at 
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Felagið undrast yvir, at hesin kapittul er tikin úr 

lógini. 

 

Til § 198: Felagið metir, at tað í lógini eigur at 

standa, at kommunal samstørv eisini eru fevnd av 

“kommunalbestyrelsen”. 

 

føroyingar hava yvirtikið 

lóggávuheimildina á 

økinum. 

 

Til § 198: Tikið til eftirtektar 

 

Vísinda- 

siðsemi- 

nevndin 

Til kap. 61: 

Vísindasiðseminevndin tekur undir við øllum 

skilagóðum tiltøkum fyri at betra um 

sjúklingatrygdina. Spurt verður um ein 

kostnaðarmeting er gjørd av hesi skipan.  

 

Við leiklutinum hjá Styrelsen for Patientsikkerhed 

er tað eisini viðkomandi at tryggja, at føroysku 

myndugleikarnir hava umboðan har, sum 

karmarnir verða lagdir. 

 

Til § 42a-c – ásetan av reglum um elektroniska 

innheintan av sjúkraupplýsingum í sambandi við 

viðgerð av sjúklingum. Spurt verður, um ein 

meting er gjørd av, um hesar leiðbeiningar kunnu 

íverksetast við verandi skipanum, ella fer hetta at 

krevja kostnaðarmiklar tekniskar broytingar í 

talgildum skipanum og mannagongdum. 

 

Til kap. 7 um “Vævsanvendelsesregister”: 

Spurt verður, um tað er í andsøgn við galdandi 

lóg, og um ætlanin er, at føroyingar skulu skráseta 

seg í donskum “Vævsanvendelsesregister”, tá 

Ílegusavnið longu umsitur eina “Vevnaðarskrá” í 

Føroyum. 

 

Til § 34- “Ret til udlevering”: 

Sambært hesi grein tykist tað verða sera trupult 

hjá sjúklingum at fáa sítt egna tilfar útleverað, og 

metir VSN hetta verða óheppið.  

 

Broytingar viðv. eftirliti: 

VSN tekur undir við øllum skilagóðum tiltøkum 

fyri at betra um sjúklingatrygdina, men hevur 

fyrispurning um, hvørt tað er gjørd 

kostnaðarmeting av hesi skipan. VSN vil fegið 

hava lim í “Styrelsen for Patientsikkerhed”. 

 

Til § 222 um Statens Seruminstitut: 

VSN undrast á, at “Statens Serum Institut er 

centrallaboratoriet” í Føroyum, og spyr um hetta 

er so. Hvønn heilsumálaráðharra verður sipað til í 

hesi grein, tann føroyska ella tann danska. 

Til kap. 61: Tað verður 

Styrelsen for 

Patientsikkerhed sum rindar 

fyri at stovnseta skipanina. 

Útreiðslur hjá føroyskum 

myndugleikum liggja í at 

fráboða til skipanina. Mett 

verður ikki, at hetta fer at 

hava við sær stórvegis 

útreiðslur. 

SFP er danskur myndugleiki. 

Tað er ikki talan um at fáa 

føroyska umboðan har. 

Til § 42 a-c: Mett verður 

ikki, at stórvegis kostnaður 

stendst av hesum.  

 

 

Til kap. 7: 

“Vævsanvendelsesregisteret” 

er ein skrá, har ein kann 

boða frá, at blóðroyndir, ið 

ein tekur, bert skulu nýtast til 

viðgerð. Talan er ikki um 

somu skrá sum 

“Vevnaðarskráin”, har 

blóðroyndir verða skrásettar. 

Til § 34: Ongar reglur eru 

ásettar í dag viðv. 

blóðroyndum v.m. hjá 

sjúklingum. Við ásetingum í 

hesari lóg verða greiðar 

reglur ásettar á økinum.  

Viðv. eftirliti: Talan er um 

danskt málsøki, sum danir 

hava ábyrgd av at fíggja. Í 

hesum førinum verður tað 

SFP, sum fíggjar 

eftirlitsskipanina. 

Til § 222: Í § 24 í galdandi 

kgl. fyriskipan nr. 634/1995 

um Sundhedsvæsenets 

Centralstyrelse er ásett, at 
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 “Statens Serum Institut er 

landets centrallaboratorium”. 

Broytingar verða ikki 

gjørdar hesum viðvíkjandi. 

Uttanríkis- 

og 

vinnumála-

ráðið 

Ráðið hevur ongar viðmerkingar til uppskotini til 

ríkislógartilmælir.  

Tikið til eftirtektar 

Fíggjar-

málaráðið 

Ráðið hevur ongar viðmerkinar til uppskotini til 

ríkislógartilmælir. 

 

Tikið til eftirtektar 

Ílegusavnið Viðmerkingar til kap. 7, § 29 um 

“Vævsanvendelsesregisteret” 

Ílegusavnið fegnast um, at ein skrá kemur, har 

borgarin kann skráseta, hvørt hann ikki vil luttaka 

í granskingarverkætlanum við lívfrøðiligum tilfari. 

Ílegusavnið metir tó ikki, at føroyingar skulu 

skráseta seg í donsku skipanini. Ílegusavnið 

heldur, at tað er umráðandi, at ein slík skrá verður 

gjørd í Føroyum, sum tó kann samstarva við 

danska “Vævsanvendelsesregisteret”, tá tað snýr 

seg um blóðroyndir hjá føroyskum sjúklingum, 

sum eru viðgjørdir í danska heilsuverkinum. 

 

Viðmerkingar til kap. 67 (§ 222) um Statens 

Seruminstitut. 

Ílegusavnið heldur, at tað er neyðugt at seta inn 

eina orðing um, at “videnskabelig forskning med 

væv og data fra færøske borgere kan kun foretages 

i henhold til gældende færøske lovgivning”. 

 

Ætlanin er at arbeiða fram 

ímóti at stovna eitt føroyskt 

«Vævsanvendelsesregister». 

Møguleiki er fyri hesum við 

orðingini í § 29 í hjáløgdu 

kongligu fyriskipan. Í fyrstu 

atløgu verður tað tó møguligt 

hjá føroyskum sjúklingum at 

skráseta seg í danska 

Vævsanvendelsesregisteret.  

 

 

 

Tikið til eftirtektar á tann 

hátt, at hetta er sett inn í 

serligu viðmerkingarnar til 

kongligu fyriskipanina.  

Almanna-

verkið 

Almannaverkið hevur ongar viðmerkingar til 

ætlaðu broytingarnar. 

 

Tikið til eftirtektar 

 

Kommunu-

felagið 

Kommunufelagið og Barnaverndarstovan hava 

ongar viðmerkingar til uppskotið 

 

Tikið til eftirtektar 

Lands- 

sjúkrahúsið 

Yvirskipað metir Landssjúkrahúsið, at tað er 

týdningarmikið at seta í gildi fyri Føroyar 

ríkislógartilmælini. 

 

Viðmerkingar til “Vævsanvendelsesregisteret”  

(§ 29) 

Landssjúkrahúsið spyr, hví føroyingar skulu 

skrásetast í danskari skráseting. Upplýst verður, at 

tað eru bert sjúklingar, sum verða sendir gjøgnum 

“Uttanlandstænastuna”, sum fáa administrativt P-

tal. Ongar blóðroyndir ella aðrar royndir hava 

administrativt P-tal. 

 

 

 

Til § 29: 

Ætlanin er at arbeiða fram 

ímóti at stovna eitt føroyskt 

«Vævsanvendelsesregister». 

Møguleiki er fyri hesum við 

orðingini í § 29 í hjáløgdu 

kongligu fyriskipan. Í fyrstu 

atløgu verður tað tó møguligt 

hjá føroyskum sjúklingum at 

skráseta seg í danska 

Vævsanvendelsesregisteret. 
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Spurt verður, um hetta ikki er sama skráseting, sum 

er hjá Ílegusavninum. 

 

 

Til § 30: 

Spurt verður, um hetta ikki skal vera føroyska 

Dátueftirlitið. 

 

 

Til § 33: 

Viðmerkt verður, at ongin trupulleiki er við tilfari, 

sum kannað verður á Rannsóknarstovuni. Spurt 

verður, hvussu vit handfara prøvar, sum verða 

kannaðir uttanlands. Hesir prøvar verða handfarnir, 

sum rannsóknarstovur uttanlands plaga at 

handfara/goyma aðrar prøvar. Allir hesir prøvar fáa 

fiktiv P-tøl, tí danskt administrativt P-tal ikki kann 

fara við hesum prøvum. 

 

Til § 42a: 

Spurningur verður settur við, hvussu vit kunnu 

tryggja, at lógin ikki fer at spenna fót fyri, at 

heilsustavsfólk  fáa atgongd til data tvørturum 

sjúkrahúsini. Eitt nú innan urologi. 

 

Til “Afsnit VIII”, Sterilisation og kastration: 

Landssjúkrahúsið viðmerkir, at gott hevði verið við 

dagføring av hesari lóggávu í Føroyum. 

 

Til §§ 198 og 199: 

Landssjúkrahúsið sær helst, at heitið “ótilætlaðar 

hendingar” (ÓTH) verður nýtt í sambandi við 

verksetanina av lógini og ikki “óvæntaðar 

hendingar”. 

 

Til § 199, stk. 2 verður spurt, um hetta merkir, at 

Landssjúkrahúsið kann fáa álagt at nýta ávísa 

skipan. 

 

Til § 199, stk. 3 og 4 verður spurt, um tað er 

skilagott at blanda lærandi og sanktionerandi 

systemið saman. T.v.s. at landslæknin er tann, ið 

ÓTH skal rapporterast til samstundis sum hann skal 

taka sær av kærumálum. 

 

Til § 200, stk. 2 verður spurt, um ásetingin er 

viðkomandi fyri Føroyar. 

 

 

Til kap. 64 Specialeplanlægning (§§ 207-209): 

Hetta er ikki sama 

skráseting, sum er á 

Ílegusavninum.  

 

Til § 30: Í serligu 

viðmerkingunum er 

nágreinað, at tá ið talan er 

um donsk viðurskifti verður 

danska dátueftirlitið spurt, 

og tá ið talan er um føroysk 

viðurskifti, verður føroyska 

dátueftirlitið spurt. 

Til § 33: Tá ið blóðroynd 

verður send uttanlands til 

kanningar av 

Landssjúkrahúsinum, hevur 

Landssjúkrahúsið ábyrgdina 

av blóðroyndini. Um 

sjúklingur ynskir, at 

blóðroyndin skal 

burturbeinast, skal 

sjúkrahúsið fylgja ásetingini 

í § 33. 

Til § 42a: Mett verður ikki, 

at § 42a fer at spenna fót fyri 

atgongd til data tvørturum 

sjúkrahúsini. 

Til Afsnit VIII: Ætlanin er at 

tilevna løgtingslóg um 

sterilisatión og kastratión. 

Avgjørt er ikki, nær hetta 

arbeiðið fer í gongd. 

Til §§ 198 og 199: Tikið til 

eftirtektar. 

 

 

 

Til § 199: Landslæknin 

uppbyggir nýggja skipan 

viðv. ótilætlaðum 

hendingum. SFP rindar 

skipanina. 

Til hetta er at siga, at 

líknandi skipan, ið er 

galdandi í Danmark, verður 

sett í gildi í Føroyum. 

 

Til § 200: Ásetingin er 

partur av samlaðu skipanini 

um ótilætlaðar hendingar. 
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Landssjúkrahúsið er av teirri áskoðan, at hesi 

punktini áttu at verið dagførd í Føroyum. 

 

Til §§ 212 og 212a: 

Landssjúkrahúsið skilir hetta soleiðis, at 

landslæknin hevur tveir leiklutir. Í summum 

støðum heldur Landssjúkrahúsið, at tað kann 

tykjast heldur óheppið, av tí at tað er ein vandi við 

at knýta ÓTH saman við eftirlitsvitjanum. 

 

Til § 213d: 

Landssjúkrahúsið spyr, hvørja upphædd talan er 

um. 

 

Til kap. 67: Statens Serum Institut: 

Til § 222, stk. 1 spyr Landssjúkrahúsið, um Statens 

Serum Institut ikki er ein stovnur undir Heilsu- og 

innlendismálaráðnum. Spurt verður eisini um 

Statens Serum Institut er okkara 

centrallaboratorium. Til síðsta punktum í § 222, 

stk. 1 verður spurt, um tað ikki er Ílegusavnið í 

Føroyum, sum varar av “videnskabelig forskning 

og yder rådgivning og bistand på områder, der 

vedrører instituttets opgaver.” 

 

Til § 222, stk. 2 spyr Landssjúkrahúsið, um vit 

skulu gjalda fyri at fáa tilfar (prøvar, bakteriur, 

PKU-kort) aftur, sum vit hava goldið fyri einaferð. 

 

Til kap 64: Tað er ikki 

møguligt at seta hetta í gildi 

fyri Føroyar, av tí at 

føroyingar hava yvirtikið 

lóggávuheimildina á 

økinum. 

Til §§ 212 og 212a: Til hetta 

er at siga, at líknandi skipan, 

ið er galdandi í Danmark, 

verður sett í gildi í Føroyum. 

 

Til § 213d: Mett verður at 

samlaðu útreiðslurnar verða 

500.000-600.000 kr. 

 

Til kap. 67: SSI er ein 

danskur stovnur. Í § 24 í 

galdandi kgl. Fyriskipan nr. 

634/1995 um 

Sundhedsvæsenets 

Centralstyrelse er ásett, at 

“Statens Serum Institut er 

landets centrallaboratorium”. 

Broytingar verða ikki 

gjørdar hesum viðvíkjandi. 

 

Til § 222: Nei, talan er ikki 

um, at vit skulu gjalda fyri 

tað, sum vit einaferð hava 

goldið fyri. 

Sjúklinga-

ráðið 

Sjúklingaráðið hevur ongar viðmerkingar til 

uppskotið. 

Tikið til eftirtektar 

Læknafelag 

Føroya,  

Serlækna- 

felagið, 

Kommunu- 

lækna- 

felagið. 

Læknafelagið tekur undir við ætlaðu gildissetanini 

av lógunum, men skal nýta høvið til at gera vart við, 

at Læknafelagið í fleiri ár hevur gjørt vart við, at 

tørvur er á einari ætlan fyri, hvørjar læknaligar 

sergreinir skulu vera í Føroyum, og hvussu tær 

skulu mannast.  

Læknafelagið mælir til, at vit í framtíðini antin 

yvirtaka alt lógarøkið um heilsuverkið og halda tað 

dagført ella tryggja okkum, at broytingar í danska 

regluverkinum verða settar í gildi uttan drál í 

Føroyum – altso at Heilsu- og innlendismálaráðið 

setir neyðugu orkuna av til hetta arbeiðið. 

 

Av tí, at føroyingar hava 

yvirtikið lóggávuheimildina 

fyri at áseta reglur um 

føroyska sjúkrahúsverkið, er 

ikki møguligt at áseta reglur 

um serlæknaplanlegging í 

hesum ríkislógartilmæli. 

Landsstýrismaðurin er 

samdur við Læknafelagnum 

í, at neyðugt er at seta orku 

av til at dagføra okkara 

løgtingslógir á økinum. 

Almanna- 

málaráðið 

Almannamálaráðið fegnast um, at stig eru tikin til, 

at tíðarhóskandi lóggáva verður skipað innan 

heilsuverkið, ið gevur sjúklinginum betri 

rættartrygd og starvsfólki neyðugar heimildir.    

 

Tikið til eftirtektar 
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Almannamálaráðið hevur ongar viðmerkingar til 

uppskot til ríkislógartilmælini, men ráðið gevur 

sær far um, at uppskotið skipar viðurskifti kring 

peiliskipanir og inntriv í sjálvsavgerðarrættin 

innan sjúkrahúsverkið og er sostatt ikki galdandi 

fyri almannaøkið og eldraøkið, t.e. stovnar, 

røktarheim, ellisheim v.m, sbrt. forsorgarlógini 

ella lóg um heimatænastu, eldrarøkt v.m. Tó skal 

gerast vart við, at teir borgarar, ið eru fevndir av 

forsorgarlógini ella lóg um heimatænastu, 

eldrarøkt v.m. eru skipaðir sambært uppskotinum 

til ummælis, meðan teir eru innlagdir á einum 

sjúkrahúsi.  

 

Kap. 6a í kgl. fyriskipanini 

um ígildissetan av 

Sundhedsloven fevnir bert 

um sjúklingar á sjúkrahúsi, 

men restin av lógini fevnir 

um støð, har heilsustarvsfólk 

eru í starvi, t.d. røktarheim, 

heimarøkt, sjúkrahús. 

Heilsutrygd Viðmerking til §§ 200, stk. 2 og 212a, stk. 4: 

Heilsutrygd viðmerkir, at regiónir eru ikki í 

Føroyum, tí eigur orðið región at verða strikað í § 

200, stk. 2 og § 212a, stk. 4. 

 

Viðmerking til § 213d: 

Í hesari grein stendur skrivað, at Landslæknin 

krevur eitt árligt gjald frá teimum, sum eru 

skrásett. Hetta fyri at fevna um útreiðslur til 

skráseting og eftirlit. Til hetta er at viðmerkja, at 

tað eigur at verða umrøtt í hesum sambandi, hvør 

skal rinda fyri hetta gjald. 

 

Viðmerkjast skal eisini, at vandi er fyri, at hendan 

grein kann koma í andsøgn við viðmerkingarnar til 

ríkislógartilmælið, har tað verður greitt frá, at mett 

verður ikki, at hendan kongliga fyriskipanin hevur 

stórvegis fíggjarligar ella umsitingarligar 

avleiðingar fyri føroyskar myndugleikar. Tí §§ 

198, 199 og 213d í kongligu fyriskipanini fara at 

hava fíggjarligar ella umsitingarligar avleiðingar 

fyri føroyskar myndugleikar, spurningurin er bara, 

hvussu nógv hetta fer at kosta. 

 

 

Tikið til eftirtektar. 

 

 

 

 

Til § 213d: Skipanin er 

soleiðis, at allir teir stovnar 

innan sjúkrahúsverk, 

almannaverk og kommunur, 

sum kunnu koma undir 

eftirlit, gjalda eina lítla 

upphædd fyri eftirlitið. 

Útreiðslur annars av 

eftirlitinum, rindar SFP. 

Sum sæst av fíggjarligu 

avleiðingunum til hetta 

ríkislógartilmælið verður 

mett, at samlaðu 

útreiðslurnar fyri land og 

kommunur verða ímillum 

500.000 og 600.000 kr. 

árliga. 

Styrelsen 

for Patient-

sikkerhed 

Styrelsen for Patientsikkerhed (SFP) hevur gjørt 

vart við, at tað møguliga er neyðugt at áseta nakrar 

skiftisreglur í kongligu fyriskipanina um 

Sundhedsloven. Hetta av tí, at arbeiðið við at seta 

skipanina við risikobaseraðum eftirliti í verk, 

møguliga ikki er komið heilt uppá pláss pr. 1. 

januar 2018. T.d. skulu kunngerðir setast í gildi og 

viðgerðarstøðini skulu skrásetast hjá 

landslæknanum. SFP sigur, at miðað verður ímóti, 

at nýggja eftirlitið verður sett í verk pr. 1. januar 

2018, men at tað møguliga kunnu verða snøklar 

Landsstýrismaðurin er 

samdur við SFP í, at tað ikki 

er neyðugt at gera 

skiftisreglur um gildiskomu í 

kongligu fyriskipanini. Tað 

kunnu vera viðurskifti, sum 

ikki eru heilt komin uppá 

pláss pr. 1. januar 2018, men 

hesi viðurskifti koma uppá 

pláss so skjótt sum tað er 

gjørligt í 2018. 
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eftir, soleiðis at eftirlitið fer at virka fult út so 

skjótt sum gjørligt í 2018. SFP heldur, at um vit í 

Føroyum taka undir við hesum umstøðum, verður 

ikki neyðugt við skiftisreglum viðv. skráseting av 

viðgerðarstøðum við neyvum tíðarfreistum í 

kongligu fyriskipanini.   

 

Viðmerkingin verður sostatt 

tikin til eftirtektar og 

broytingar vera ikki gjørdar í 

gildiskomuásetingini. 

 

Dátu-

eftirlitið 

Dátueftirlitið metir, at rættarstøðan viðvíkjandi 

samtykki frá avvarðandi ella verja sambært § 18 í 

”Ríkislógartilmæli um ígildissetan av 

Sundhedsloven”(hereftir “Sundhedsloven”) í 

sambandi við vanligar granskingarverkætlanir er 

óbroytt, soleiðis at vanligar 

granskingarverkætlanir framvegis ikki eru fevndar 

av “sundhedsloven”, heldur ikki av 

samtykkishugtakinum.   

 

Dátueftirlitið fegnast um, at kap. 6a í 

”sundhedsloven”tekur støðu til, hvussu sportøkni 

og ávaringarskipanir kunnu brúkast av 

heilsustarvsfólki, nágreinar nær og hvussu inntriv 

kunnu gerast í sjálvsavgerðarrættin hjá 

sjúklingum. Eisini fegnast Dátueftirlitið um, at § 

27b, stk. 2 ásetir, at sportøkni og ávaringarskipanir 

ikki mugu koma ístaðin fyri starvsfólk, persónliga 

røkt og umsorgan, men heldur skulu nýtast sum 

eitt ískoyti afturat starvsfólki, persónligari røkt og 

umsorgan. Mælt verður til, at tað verður 

nágreinað, hvørt hendan lógin fevnir um bæði 

sjúkrahús, røktarheim, heimarøkt v.m. 

 

Aðrastaðni til dømis í Danmark verður nýtsla av 

sportøkni og ávaringarskipanum á omanfyri 

nevndu stovnum og búplássum vanliga regulerað í 

tænastulóg. Um hesi viðurskifti eru nóg væl 

regulerað í “sundhedsloven”, soleiðis at ein 

tænastulóg ikki eru neyðug viðvíkjandi regulering 

av nýtslu av sportøkni og ávaringarskipanum í 

sambandi við viðgerð og røkt, er trupult hjá 

Dátueftirlitinum at meta um. Dátueftirlitið hevur 

áður mælt til at seta í gildi tænastulóg í Føroyum, 

soleiðis at hesi viðurskifti er greitt regulerað. Er 

talan ikki um, at ”sundhedsloven”á fullgóðan hátt 

regulerar hesi viðurskifti, eins og ein tænastulóg 

hevði gjørt, so heldur Dátueftirlitið framvegis fast 

í sínum tilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar eina 

tænastulóg. 

 

Í kap. 7 í “sundhedsloven” eru ásetingar um 

sjálvsavgerðarrættin hjá sjúklingum í sambandi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ásetingarnar í lógini fevna 

um viðgerð innan 

sjúkrahúsverkið og onnur 

støð, har heilsufakligt 

virksemi fer fram, t.v.s. bæði 

á t.d. røktarheimum og í 

heimarøktini. Kap. 6a  í 

lógini er tó bert galdandi á 

somatiskum deildum innan 

sjúkrahúsverkið, jb. § 27c í 

lógini.  

 

 

 

 

Í Danmark verður nýtsla av 

sportøkni og 

ávaringarskipanum á 

røktarheimum v.m. regulerað 

í “lov om social service”.  

Hetta er málsøkið hjá 

landsstyrismanninum í 

almannamálum og ikki 

nakað, sum 

landsstýrismaðurin í heilsu- 

og innlendismálum kann 

gera nakað við. 
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við lívfrøðiligt tilfar, ið er latið í sambandi við 

viðgerð. Gleðiligt er, at sjálvsavgerðarrætturin hjá 

sjúklinginum yvir egið lívfrøðiligt tilfar verður 

lógarfestur. 

  

Í §§ 33, stk. 3 og 34, stk. 3 eru ásetingar í 

sambandi við burturbeinan og útlevering av 

lívfrøðiligum tilfari. Hesar ásetingar standa 

einsamallar, og tað er tí trupult at meta um, hvørji 

hesi áhugamál eru, og hvussu hesar ásetingar 

møguliga skulu umsitast í verki. Dátueftirlitið fer 

at heita á avvarðandi myndugleikar um at gera 

heilt greiðar mannagongdir hesum viðvíkjandi, 

soleiðis at tryggjað verður, at rættartrygdin hjá 

sjúklinginum er í hásæti, og at starvsfólk í minst 

møguligan mun verða sett í truplar støður, men 

heldur hava greiðar mannagongdir at virka eftir.   

 

Avgerðirnar hjá sjúklingunum vera skrásettar í 

danska Vævsanvendelsesregisteret. Grein 30 og 

31 í “sundhedsloven” hava ásetingar um, at 

sundhedsministeren kann, eftir ummæli frá danska 

Datatilsynet, áseta nærri reglur um varðveitslu av 

lívfrøðiligum tilfari og víðarilatan av lívfrøðiligum 

tilfari til triðjalond. Hesi viðurskifti eru ikki nærri 

viðgjørd í móttikna tilfarinum, men eru áhugaverd 

at fáa lýst nærri.  

 

Landafrøðiliga økið hjá Dátueftirlitinum er 

avmarkað í grein 7 í persónsupplýsingarlógini (t.e. 

løgtingslóg nr. 73 frá 2001 um viðgerð av 

persónsupplýsingum). Soleiðis sum Dátueftirlitið 

skilur støðuna, er talan her um, at ein danskur 

myndugleiki, Vævsanvendelsesregisteret, ið liggur 

undir Sundhedsdatastyrelsen, verður lagdur undir 

eftirlitið hjá Dátueftirlitinum. Dátueftirlitið vísir á, 

at Vævsanvendelsesregisteret skal fyrihalda seg til 

bæði danska og føroyska 

persónsupplýsingarlóggávu. Hetta kann geva 

dátuábyrgdaranum trupulleikar við umsitingini. 

 

Í grein 42c “sundhedsloven” er heimild hjá 

sundheds- og ældreministeren í kunngerð at gera 

ásetingar um elektroniska atgongd hjá sjúklingum 

til loggupplýsingar um, hvør ið hevur gjørt 

uppslag í eini sjúklingajournal og nær. 

Dátueftirlitið heitir á myndugleikarnar um at veita 

borgarunum ta trygd, sum er at kunna krevja innlit 

í loggupplýsingar um egna sjúklingajournal.  

 

 

 

 

 

 

 

Um ríkislógartilmælið 

verður samtykt í 

Løgtinginum, fer 

landsstýrismaðurin undir 

arbeiðið at seta í gildi tær 

kunngerðir v.m., ið hava 

heimild í “sundhedsloven”. 

 

 

 

 

 

 

 

Í serligu viðmerkingunum er 

nágreinað, at tá ið talan er 

um donsk viðurskifti verður 

danska dátueftirlitið spurt, 

og tá ið talan er um føroysk 

viðurskifti, verður føroyska 

dátueftirlitið spurt. 

 

 

 

Um ríkislógartilmælið 

verður samtykt, verður tað 

soleiðis, at 

Sundhedministeren ráðførir 

seg við danska Datatilsynet, 

tá ið talan er um danska 

lóggávu, og við føroyska 

Dataeftirlitið, um talan er um 

føroyska lóggávu. 

  

 

 

 

Sambært § 42 c kann danski 

heilsumálaráðharrin áseta 

reglur í kunngerð um innlit í 

loggupplýsingar. Hendan 

kunngerð er ikki sett í gildi 

enn, men tá ið kunngerð 

verður tilevnað á økinum, er 
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Viðv. § 46. Granskingarverkætlanir í Føroyum, ið 

viðgerða viðkvæmar upplýsingar, sum t.d. 

heilsuupplýsingar, skulu hava eitt viðgerðarloyvi 

frá Dátueftirlitinum, sbr. § 35, stk. 1 í 

persónsupplýsingarlógini. Ásetingin í grein 46 í 

sundhedsloven kemur at ávirka virksemið hjá 

Dátueftirlitinum, tá ið viðgerðin av umsóknum um 

viðgerðarloyvi m.a. eisini fevnir um rættarliga 

heimildargrundarlagið undir viðgerðini, t.d. 

lógarheimild ella samtykki. Dátueftirlitið gongur tí 

útfrá, at partur av málsviðgerðini í framtíðini hjá 

Dátueftirlitinum, í sambandi við umsóknir at 

viðgera viðkvæmar upplýsingar til 

granskingarverkætlanir m.a., kemur at fevna um 

eina meting av, hvørt rættarligt 

heimildargrundarlag at viðgera er í lóg í ávikavist 

§ 46, stk. 1 og 2 í “sundhedsloven”.  

 

møguligt at seta hesa í gildi 

fyri Føroyar. 

 

Við ásetingunum í kgl. 

fyriskipanini um ígildissetan 

av Sundhedsloven, verður 

rættarstøðan hjá einum 

føroyskum sjúklingi sambært 

§ 46 tann sama sum hjá 

einum donskum sjúklingi. 

Norðoya 

Bú- og 

heima-

tænasta 

Til § 13: Spurt verður, um “patienter” eisini er 

galdandi fyri búfólk og heimabúgvandi borgarar, 

sum fáa tænastur frá t.d. Norðoya Bú- og 

Heimatænastu (NBH). 

 

Til § 18: NBH fegnast um víðkaðu heimildirnar 

hjá avvarðandi og heilsustarvsfólki at taka 

avgerðir í teimum støðum, har fólk ikki longur 

kunnu geva informeret samtykke. 

 

Til § 26, stk. 4 og § 27: Í sambandi við 

lívsleingjandi viðgerð, verður álagt 

heilsustarvsfólki at seta seg í samband við 

Livstestamenteregisteret. Spurt verður, hvussu 

hetta skal fara fram. 

 

Til § 27c og d: Kap. 6a snýr seg um “anvendelse 

af personlige alarm- og pejlesystemer og andre 

indgreb i selvbestemmelsesretten”. Upplýst 

verður, at eldraøkið hevur tørv á slíkari skipan. 

Víst verður til donsku servicelógina. Spurt verður, 

um hendan skipan bert er galdandi fyri fólk, ið eru 

innløgd á einum sjúkrahúsi í Føroyum. 

 

Til § 27e, stk. 2: Spurt verður, hvat tað merkir, at 

sjúklingurin ikki má læsast inni. 

 

 

Til § 33, stk. 2: Spurt verður um, hvørji avgerandi 

almenn ella privat áhugamál hetta kunnu vera. 

 

 

Avsnitt III er galdandi, har 

heilsustarvsfólk útføra sítt 

virki, t.v.s. bæði á 

sjúkrahúsum, í heimarøktini 

og á røktarheimum v.m. Tó 

er kap. 6a bert galdandi á 

somatiskari deild á 

almennum sjúkrahúsi, jb. § 

27c. 

 

Møguligt er at skráseta seg í 

“Livstestamenteregisteret” í 

dag, vísandi til lóg “om 

ligsyn, obduktion og 

transplantation”. Ætlanin er 

ikki at gera broytingar í 

skipanini. 

Ja, kap. 6.a. fevnir bert um 

fólk, ið eru innløgd á 

somatiskari deild á 

almennum sjúkrahúsi. 

 

 

Í greinini verður ásett, at 

sjúklingurin ikki má læsast 

inni, men at hann kann 

haldast aftur ella førast aftur 

til sítt pláss. 

Tað er ein meting í hvørjum 

einstøkum føri, hvørji atlit 

hava við sær, at 
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Til § 198, stk. 2 og § 201: NBH fegnast um 

ásetingarnar um fráboðanir viðv. ótilætlaðum 

hendingum. Spurt verður, hvussu hetta verður 

skipað. 

 

Til § 213c: Spurt verður, hvussu hendan 

skrásetingin skal fara fram, og um hetta er eitt 

krav vísandi til núverandi lóggávu.  

 

 

 

Til § 271, 1) Gjørt verður vart við, at § 41, stk. 1-

3, stk. 3 ikki eru galdandi fyri Føroyar. 

 

burturbeining ikki verður 

gingin á møti. 

 

Landslæknin fær ábyrgdina 

av at seta eina skipan í verk 

við ótilætlaðum hendingum. 

 

Um lógin verður samtykt í 

Løgtinginum, fer 

Landslæknin undir at skipa 

skrásetingina, ið skal fara 

fram sambært hesi lóg. Hetta 

er ikki eitt krav í dag 

sambært galdandi lóggávu. 

Tað er § 41, stk. 2, nr. 3, ið 

ikki verður sett í gildi fyri 

Føroyar. § 41, stk. 3 er 

galdandi fyri Føroyar. 

 

 

Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

2.1. Fíggjarligar og umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunu 

Sum greitt verður frá í almennu viðmerkingunum omanfyri, verður eftirlitið broytt, sum 

Landslæknin fremur á føroyskum viðgerðarstøðum. Sambært § 213d í hjáløgdu kongligu 

fyriskipan krevur Landslæknin inn eitt árligt gjald frá viðgerðarstøðunum fyri framd eftirlit. 

  

Í Danmark er politisk avtala gjørd um, at tað árliga skal fremjast eftirlit á 10 % av øllum 

viðgerðarstøðum. Um hetta ríkislógartilmælið verður samtykt, og kongliga fyriskipanin um 

ígildissetan av Sundhedsloven verður sett í gildi fyri Føroyar, er ætlanin at nýta sama leist sum 

í Danmark. Tað vil siga, at tað árliga skal fremjast eftirlit á 10 % av øllum føroyskum 

viðgerðarstøðum.  

 

Tað eru viðgerðarstøðini, ið rinda eitt árligt gjald fyri omanfyrinevnda eftirlit. Tað er Styrelsen 

for Patientsikkerhed, sum sambært § 213d, stk. 2 ásetir nærri reglur um støddina av gjaldinum, 

og hvussu gjaldið verður kravt inn. 

 

Um eftirlit verður framt av 10 % av føroyskum viðgerðarstøðum árliga, verður mett, at samlaðu 

útreiðslurnar fyri land og kommunur verða ímillum 500.000 og 600.000 kr. árliga.  

 

Tað verður Landslæknin, sum fær ábyrgd av at stovna og byggja upp eina skipan við 

ótilætlaðum hendingum. Av tí, at talan er um danskt málsøki, rinda danir skipanina. Mett 

verður ikki, at stórvegis útreiðslur eru fyri land og kommunur í Føroyum av hesari skipan. 

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Mett verður ikki, at ígildissetan av hjáløgdu kongligu fyriskipan fer at hava við sær stórvegis 

umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur. Tó verður ein ávís umsiting hjá 

landsstovnum og kommunum av at móttaka, skráseta og greina ótilætlaðar hendingar og senda 

hesar til Landslæknan. 
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2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Mett verður ikki, at uppskotið hevur avleiðingar fyri vinnuna. 

 

2.4. Umhvørvisligar avleiðingar 

Uppskotið hevur ongar umhvørvisligar avleiðingar. 

 

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri serstøk øki í landinum. 

 

2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Mett verður, at uppskotið fer at betra um sjúklingarættindi og sjúklingatrygd í Føroyum. 

 

2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum  
Lógaruppskotið er ikki tengt at millumtjóðasáttmálum, sum Føroyar hava skyldu at fylgja.  

 

Lógaruppskotið fær ikki fíggjarligar, umsitingarligar, umhvørvisligar ella aðrar avleiðingar 

við atliti at millumtjóða samstørvum  ið Føroyar hava.  

 

2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar  
Mett verður ikki, at uppskotið er í ósamsvari við tvørgangandi millumtjóðasáttmálar, harundir 

Evropeiska mannarættindasáttmálan ella Sáttmála Sameindu Tjóða um rættindi hjá 

einstaklingum, ið bera brek.  

 

2.9. Marknaforðingar  
Uppskotið elvir ikki til marknaforðingar.  

 

2.10. Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum 

 

Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

Víst verður til hjálagda “Bilag 1” til kongligu fyriskipanina við almennum og serligum 

viðmerkingum til lógartekstin. Hetta er skjal 2 til ríkislógartilmælið. 

 

Eftir ætlan verður hjálagda kongliga fyriskipan sett í gildi tann 1. januar 2018. 

  

Fyri landið/ 

landsmyndug-

leikar 

Fyri 

kommunalar 

myndug- 

leikar 

Fyri 

pláss/ 

øki í 

landinum 

Fyri ávísar 

samfelagsbólkar 

/felagsskapir 

Fyri 

vinnuna 

Fíggjarligar/búskaparligar 

avleiðingar 
Ja Ja Nei Nei Nei 

Umsitingarligar 

avleiðingar 
Ja Ja Nei Nei 

Nei 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í mun til 

altjóða avtalur og reglur 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar avleiðingar       Ja   
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Hjáløgd skjøl: 

 

 Skjal 1. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af Sundhedsloven. 

 Skjal 2. Bemærkninger til anordning om ikrafttræden for Færøerne af Sundhedsloven. 

 

 

 

Heilsu- og innlendismálaráðið, 6. mars 2017 

 

 

 

Sirið Stenberg 

landsstýrismaður 

/ Turid Arge 

 

 

 

 

Yvirlit yvir fylgiskjøl: 

1. Fróðskaparsetur Føroya 

2. Mentamálaráðið 

3. Felagið Føroyskir Sjúkrarøktarfrøðingar 

4. Vísindasiðseminevndin 

5. Uttanríkis- og vinnumálaráðið 

6. Fíggjarmálaráðið 

7. Ílegusavnið 

8. Almannaverkið 

9. Landssjúkrahúsið 

10. Læknafelag Føroya 

11. Sjúklingaráðið 

12. Heilsutrygd 

13. Dátueftirlitið 

14. Norðoya Bú- og heimatænasta 

15. Styrelsen for Patientsikkerhed 

 

 

 


