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Tygara skriv:
Viðgjørt:

Løgtingsmál nr.: 82/2010 Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um at
høvuðsumvæla, útbyggja og nútíðargera Landssjúkrahúsið
Uppskot
til
løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um at høvuðsumvæla, útbyggja og nútíðargera
Landssjúkrahúsið

§1
Í løgtingslóg nr. 129 frá 22. desember 2008
um at høvuðsumvæla, útbyggja og
nútíðargera Landssjúkrahúsið verða gjørdar
hesar broytingar:

1) Í § 1 verður “150 mió. kr.” broytt til:
“421,8 mió. kr.”.
2) Í § 2 verður “2012” broytt til: “2018”.
§2
Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin eftir,
at hon er kunngjørd.

HEILSUMÁLARÁÐIÐ
Kap. 1. Almennar viðmerkingar
Í løgtingslóg nr. 22 frá desember í 2008 um at høvuðsumvæla, útbyggja og nútíðargera
Landssjúkrahúsið er ásett, at landsstýrismanninum er heimilað at gera avtalur um at
høvuðsumvæla, útbyggja og nútíðargera Landssjúkrahúsið.
Av viðmerkingunum til galdandi verklagslóg framgongur um raðfestingar:
Raðfestingar í tíðarskeiðinum 2009 – 2011
1.
2.
3.
4.
5.

Endurnýggjan av útsíðum og tekju (klimaskerminum) á B-bygninginum.
Útbygging av B-bygninginum og niðurtøka av C-bygninginum.
Fyrireiking av nýbygging av Psykiatriska deplinum umframt átrokandi umvælingar.
Neyðugar umvælingar av bygningum annars hjá Landssjúkrahúsinum.
Ávegis umvælingar og flytingar av verandi funksjónum.

Raðfestingar í 2012 – 2015
1. Útbygging av B-bygninginum (liðugtgerð), herundir niðurtøka av Barakkini.
2. Nýbygging (liðugtgerð) av Psykiatriska deplinum.
3. Umvælingar og umbyggingar av bygningum annars hjá Landssjúkrahúsinum.
4. Uttandura arbeiði (vegir, kloakkir v.m.)
Endamálið við broyting í lógini er í høvuðsheitum at geva heimild fyri at seta saman tvey
byggistig, sum fevna um árini 2009-2011 og 2012-2018 við teimum tillagingum, sum eru
komnar av, at tað við verandi verklagslóg eru gjørdar út- og umbyggingar í árunum 2009-2010,
umframt at aðrir batar eru - og framhaldandi verða tiknir við í ætlanina sambært punkti 4. og
punkti 5 í tíðarskeiðinum 2009-2011.
Talan er um eina ætlan, sum í árunum 2009-2018 verður mett til einar 421,8 mió. kr. í nútíðar
krónum. Afturat tí upphæddini, sum verður sett av í 2018, má verða roknað við kostnaði til
útgerð, innbúgv og list. Trupult er at meta um henda partin, men um samanborið verður við Gbygningin, so verður ikki talan um eins kostnaðarmikla útgerð og tøkni í H-bygninginum
soleiðis, at sæð í mun til fermetratalið verða útreiðslurnar til innbúgv lægri í H-bygninginum enn
í G-bygninginum. Eftirfarandi meting kann gerast, tá verkætlanin er vorðin meira útgreinað, og
játtan kann setast av, eins og siðvenja hevur verið í líknandi verkætlanum.
Lagt er upp til eitt næsta byggistig, tá henda verkætlanin er liðug, sum í høvuðsheitum snýr seg
um:
1. at fáa nyttu úr teimum bygningum, sum flutt verður úr, tá H-bygningurin er liðugur
2. niðurtøkur av bygningum, sum ikki skulu nýtast longur, og
3. renovering av íbúðarblokkunum.
Tað verður roknað við, at komið verður út um 2018, áðrenn út- og umbyggingin sambært
endurskoðaðu byggiætlanini frá 2005 er liðug. Hetta kemst millum annað av, at valt er at byggja
nýggjan Psykiatriskan depil heldur enn at umvæla, soleiðis sum tað varð lagt upp til í
endurskoðaðu byggiætlanini, og at játtanin ikki hevur givið pláss fyri at arbeiða við tí ferð, sum
ætlað varð.
Útreiðslukarmurin fyri verkætlanina er broyttur til at verða í mesta lagi 421,8 mió. kr., og freistin
fyri, nær lógin fer úr gildi, er samstundis longd frá 31. desember 2012 til 31. desember 2018.

Eirargarður 2 • FO-100 Tórshavn
Tel: +298 304050 • Fax: +298 304025 • E-mail: hmr@hmr.fo

HEILSUMÁLARÁÐIÐ

Stutt innlit í málið
Arbeiðið við at útbyggja Landssjúkrahúsið varð tikið uppaftur í 1998, tá landsstýrismaðurin í
almanna- og heilsumálum gjørdi av, at farast skuldi undir eina útbygging av
Landssjúkrahúsinum, ið hevði sín uppruna í eini størri ætlan frá 1991, sum steðgaði upp í
kreppuni í nítiárunum. Síðani hevur verið arbeitt framhaldandi við verkætlanini. G-bygningurin
varð liðugur í 2004 og er bundin saman við B-bygninginum við nýggjari forhøll, móttøku og
kafeteria. B2 er umbygt til nýggja skopideild og sterilsentral. Nýtt kirurgiskt ambulatorium er
gjørt á B3.
Ovastu 5 hæddirnar í B-bygninginum eru umvældar innan, soleiðis at medisinskar seingjadeildir
hava fingið betri umstøður á B6, B7 og B8. Barnadeildin hevur fingið tíðarhóskandi hølir á B5,
meðan oyra-, næsa- og hálslæknin eins og tannlæknin hava fingið nýumvæld hølir á B4. Stórar
ábøtur eru gjørdar á tøkniskipanirnar á sjúkrahúsinum.
Arbeiðið at gera nýggjar útsíður og tak á B-bygningin var liðugt í 2010.
Í tíðarskeiðinum 1999 til 2004 varð arbeitt við G-bygninginum, og síðani hevur fyrst og fremst
verið arbeitt við at umbyggja og umvæla B-bygningin.
Rúmd hevur tí ikki verið fyri umvælingum av øðrum bygningum, hóast hetta er meira átrokandi
enn nakrantíð.
Um sæð verður burtur frá hølunum, har psykiatrisku deildirnar eru í dag, skal meginparturin av
verandi bygningum framvegis virka sum partur av Landssjúkrahúsinum. Tó verða tveir
bygningar mettir sum óegnaðir til at verða nýttir til sjúkrahúsendamál. Her er talan um Ebygningin (svørtu barakkina fram við J.C. Svaboesgøtu) og C-bygningin (sum er tann
bygningurin, sum røkkur frá B-bygninginum og niðan ímóti J.C. Svaboesgøtu). Hesir skulu
takast niður, tá virksemið, sum í dag er í teimum, er flutt í onnur hølir.
Tíðarætlan
Íløguætlanin umfatar útinningina av endurskoðaðu byggiætlanini hjá Landssjúkrahúsinum frá
2005 fyri tíðarskeiðið 2009 til 2015. Her verður tó roknað við, at øll ætlanin ikki kann fremjast
innan fyri henda tíðarkarm, soleiðis at tillagingar til framtíðar nýtslu av verandi bygningum, sum
flutt verður úr, ikki kann gerast fyrrenn aftan á 2018. Somuleiðis verður bíðað við at
høvuðsumvæla íbúðarblokkarnar, til arbeiðið sambært hesi verklagslóg er liðugt. At tíðarætlanin
gongur longur, enn upprunaliga mett, kemst eisini av, at játtanin einstøku árini ikki hevur verið
nóg rúm til, at ætlanin kann fremjast so skjótt, sum ætlað.
Raðfestingar í tíðarskeiðinum 2011-2018
1) Útbygging av høvuðsbygningum (B-bygninginum) og nýbygging av Psykiatriskum depli við
einum nýggjum H-bygningi.
2) Út- og umbygging av vaskarínum
3) Neyðugar umvælingar av bygningum annars hjá Landssjúkrahúsinum
4) Umbygging á røntgenøkinum

1. Útbygging av høvuðsbygningum (B-bygninginum) og nýbygging av Psykiatriskum depli
við einum nýggjum H-bygningi
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Tá farið varð undir at byggja G-bygningin, varð longu greitt, at hesin ikki kom at nøkta akutta
tørvin, ið var, men av fíggjarligum ávum varð neyðugt at velja nøkur økir frá í fyrsta umfari.
Sera átrokandi er nú at finna eina varandi loysn á hølistrupulleikunum innan økini, sum einki enn
er gjørt við. Niðanfyri er útgreinað, hvussu ein komandi útbygging av B-bygninginum og
nýggjum Psykiatriskum depli kemur at ávirka deildirnar.
Uppvenjing
Sum víst á í “Áliti um endurvenjing fyri fólk við førleikatarni”, Almanna- og heilsumálaráðið,
november 2007, er tørvur á einum tvørfakligum tilboði til bráðfeingis sjúkrahúsendurvenjing.
Politiskt hevur verið víst á, at meðan bráðfeingis sjúkrahúsendurvenjingin verður skipað á
Landssjúkrahúsinum, har flest viðkomandi serlæknaøkir eru umboðað, skal almenna
endurvenjingin skipast út frá hinum báðum sjúkrahúsunum.
Ætlanin er, at tann serkøna endurvenjingin á Landssjúkrahúsinum verður skipað soleiðis, at
uppvenjingin í størri mun enn í dag fer fram á seingjardeildunum, umframt at neyðug hølir eru til
felags uppvenjing, sum krevur serstaka útgerð. Møguleiki verður fyri betri nýtslu av starvsfólkaog hølistilfeinginum. Møguleiki verður eisini fyri samskipan av uppvenjingini av psykiatriska og
somatiska partinum. Tann serkøna endurvenjingin á Landssjúkrahúsinum verður ikki gjørd við
serstakari uppvenjingardeild. Tað verður heldur ikki roknað við, at rehabiliteringstilboðið á
Landssjúkrahúsinum fer at fevna um uppvenjingarhyl. Á hinum báðum sjúkrahúsunum eru
uppvenjingarhyljar.
Sostatt verður ikki mett, at ein serstøk seingjadeild og venjingarhylur skal gerast á
Landssjúkrahúsinum. Hinvegin skulu tilboðini við venjingarhølum og viðtalurúmum gerast nógv
betri, enn í dag.
Umstøðurnar hjá Fysio- og ergoterapi, sum hevur húsast í gamla sjúkrahúsinum frá 1924, eru í
løtuni vánaligar og als ikki nøktandi til verandi virksemið. Plásstrot er, og hølini eru sera lág.
Móðir-barn eind
Verandi hølir, har gynækologi/obstetrik (kvinnusjúkuøkið) húsast, eru alt ov trong og óegnað til
virksemið. Eisini eru tey í vánaligum standi. Neyðugt er við nýggjum hølum, um deildin skal
fasthalda og menna støðið, sum er nátt, við einum góðum rakstri.
Í seinastu útbyggingunum hevur pláss ikki verið fyri dagføring av móðir-barn økinum. Í dag eru
hølisligu umstøðurnar ikki góðar í tí elsta partinum av Landssjúkrahúsinum, har føðideildin
húsast. Hetta er tí ein natúrligur partur at taka við í hesi útbygging. Talan er um seingjarpláss,
føðistovur, ambulant virksemi og stovur til ov tíðliga fødd børn.
Harumframt verður mett, at stórir rakstrarligir og fakligir fyrimunir liggja í eini tættari
integratión millum móðir-barn økið og barnadeildina, sum tí verða staðsett upp at hvørjum
øðrum.
Seingjadeildir
Tær umvælingar, sum eru framdar á medisinsku seingjardeildunum í tíðarskeiðinum frá 20062008 (B5-B8 í høvuðsbygninginum), hava gjørt umstøðurnar munandi betri, júst sum endamálið
við umvælingunum var. Bæði sjúklingar og starvsfólk fegnast um úrslitið. Talan er tó ikki um
eina endaliga loysn, har tað hava verið tikin rakstrarlig atlit í mun til, hvussu virksemið á
deildunum kann skipast við samskipaðum vaktum og felagsfunktiónum.
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Stórar umleggingar eru og verða framdar í sjúkrahúsrakstrinum. Ein týðandi partur er umlegging
frá at leggja sjúklingar inn, til í staðin at veita ambulanta tænastu og dagkirurgi, so tørvurin á
seingjarplássum gerst minni.
Eitt aðalmál í nútíðargerðini av sjúkrahúsbygningunum er at skapa karmar fyri hesi tilgongd,
samstundis sum umstøður verða gjørdar fyri einum effektivum rakstri. Ein partur av hesum er, at
seingjadeildirnar hava eina optimala stødd, og annars loyva eini tænastu á hædd við nýggjari
deildir aðrastaðni. Optimala støddin er partvís treytað av starvsfólkakostnaði viðvíkjandi vaktum,
og partvís av møguleikunum til at savna fakligan førleika.
Sostatt skal tað verða møguligt at hava eindir á eini 8 pláss fyri hvørt serlæknaøki við tilhoyrandi
røktarstarvsfólki um dagin, við møguleika fyri samrakstri, kvøld og nátt á hvørji hædd.
Í flestu nútíðar sjúkrahúsbygging um okkara leiðir verða seingjadeildirnar skipaðar við
einastovum, og nógvar góðar grundgevingar eru fyri tí. Betri samskifti við sjúkling og
avvarðandi, minni órógv og færri sjúkrahúsrelateraðar infektiónir. Harumframt verður møguligt,
at fleiri av kanningunum, viðgerðunum og uppvenjingunum, sum í dag skulu gerast aðrastaðni á
sjúkrahúsinum, kunnu verða gjørdar á seingjastovunum. Samanumtikið gevur hetta eina meira
trygga og effektiva sjúklingagongd.
Har, sum tað verður mett at vera fakligir og rakstrarligir fyrimunir, verður pláss gjørt fyri at hava
ambulant virksemi so tætt upp at seingjadeildunum, sum til ber.
Barnadeildini tørvar broyttar umstøður.
Nýggjur psykiatriskur depil
Í endurskoðaðu byggiætlanini frá 2005 varð lagt upp til at raðfesta høvuðsumvælingina av
verandi bygningum hjá Psykiatriska deplinum frammarlaga. Tað er síðani gjørd ein psykiatrifaklig tilráðing, sum hevur víst á, at rættast er at byggja ein nýggjan psykiatriskan depil. Politisk
undirtøka hevur verið fyri hesi tilráðing.
Hildið verður, at rættast er at samanbyggja nýggja Psykiatriska depilin við restina av
nýbyggingini. Ein tílík samskipan kann hava nógvar rakstrarligar fyrimunir við nýtslu av felags
fasilitetum, sum annars skuldu verið bygdir hvør sær, um Psykiatriski depilin verður bygdur
aðrastaðni á økinum hjá Landssjúkrahúsinum. Mett verður, at tað liggja nógvir møguleikar í eini
tílíkari integratión, sum í nógvar mátar er ein háttur at skipa ein skynsaman sjúkrahúsrakstur í
einum lítlum samfelagi. Harumframt verður eisini ein faklig samansjóðan av sergreinum, sum
hugburðarliga og fysiskt hava verið atskildar gjøgnum nógv ár. Menningin bæði á somatiska og
psykiatriska økinum ger, at ein integratión á einhvønn hátt millum økini kann tryggja bestu
viðgerðina til framtíðarinnar sjúklingar.
Miðað verður ímóti, at allir innlagdir sjúklingar á Psykiatriska deplinum skulu hava egið kamar
við bað/WC. Hølisumstøðurnar hava týdning fyri ta fakligu góðskuna, fyri at tann innlagdi
kennir seg væl og ikki gerst óvirkin av stovnsdámi. Á øllum deildum er tørvur á undirvísingarog kanningarrúmi. Ambulanta virksemið krevur serstøk kanningar- og viðgerðarrúm.
Frá afturlatnu deildini skal sleppast út í tún og til væl innrættað fríøkir. Hinar deildirnar eiga
eisini at hava fríøki til uppihald og rørslu. Tað skal vera møguligt at skerma allar deildir. Allar
deildirnar skulu tryggjast á einhvønn hátt, t.d. við alarmskipan. Uppvenjingin, sum er liður í
heildarviðgerðini, kann partvís skipast í venjingarhølunum, har aðrir sjúklingar eisini hava
uppvenjing. Depilin veitir nógva ambulanta viðgerð, sum er vaksandi.
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Felagskøkur
Núverandi høvuðskøkur er niðurslitin og óhóskandi til tað virksemið, sum fer at verða kravt á
einum framtíðar sjúkrahúsi. Í staðin fyri at gera ta neyðugu umfatandi endurnýggjanina á verandi
staði, ið eisini er ov stórt til eitt ynskiligt framtíðar virksemi, verður nýggjur køkur innrættaður
tætt upp at sjúklingunum. Hetta loyvir einum skilvísari rakstri, og eini betri tænastu. Upp at
høvuðskøkinum verður nýggj starvsfólkakantina innrættað, høgligt hjá mest sum øllum
starvsfólkum.
Seingjavask
Verandi hølir til seingjavask lúka ikki arbeiðsheilsuligu treytirnar, sum eru galdandi fyri tílíkt
virksemi. Tað hevur uttan úrslit verið roynt at hjálpt upp á umstøðurnar, við at betra um luftina,
men inniluftin er ikki nóg góð. Hølini eru myrk, og tað ber ikki til at fáa dagsljós inn í hølini.
Uttandura arbeiðir
Bøtast skal um vegir og økið annars við Landssjúkrahúsið. Uttandura kloakkirnar eru í ringum
standi og skulu skiftast út. Uttandura økini við H-bygningin skulu gerast, so tey eru tiltalandi og
ruddilig og kunnu nýtast til rekreativ endamál.
Rakstrarligir fyrimunir
Í eini útbygging við einum nýggjum H-bygningi er ætlanin at umskipa verandi virksemi á t.d.
seingjadeildunum og føði-/barnadeildini, soleiðis at deildirnar fáa ein meira skynsaman rakstur,
enn við verandi fysisku karmum. Sum fysisku karmarnir eru nú, ber ikki til at samskipa raksturin
av seingjadeildum soleiðis, at til ber at hava færri vaktir at dekka fleiri deildir í tíðarskeiðum við
lágum virksemi (t.d. á náttartíð og í vikuskiftum). Við eini tílíkari umskipan, ber eisini til at hava
eitt sjúklingahotell, sum ein virknan part í einum samlaðum bíligari rakstri.
Hølini, sum fyrisitingin húsast í, skulu høvuðsumvælast. Í sambandi við útbyggingina av
høvuðsbygninginum skal verða kannað, um fyrisitingin við fyrimuni kann flytast nærri
kjarnavirkseminum á Landssjúkrahúsinum.
2. Út- og umbygging av vaskarínum
Stórur tørvur er at umvæla hølini, har vaskaríið húsast. Harumframt tørvar vaskarínum íløgur í
tøkni, so raksturin gerst skynsamari og tryggari. Pláss skal gerast fyri at skipa móttøkuna av
skitnum klæðum og goymslu og varðveiting av reinum klæðum betur enn í dag.
3. Neyðugar umvælingar av bygningum annars hjá Landssjúkrahúsinum
Í langtíðaríløguætlanini er lagt upp fyri, at tær neyðugu ábøturnar sambært støðumetingini frá
1999 verða framdar so hvørt, sum rúmd er fyri hesum í mun til játtanina.
Tænastubygningarnir hjá Landssjúkrahúsinum hava leingi verið í ringum standi, og ábøtur verða
alsamt meira átrokandi. Ætlandi verður partur av játtanini komandi árini nýttur til hetta endamál.
Umframt byggitøkniligar umvælingar kann gerast neyðugt at flyta goymsluna, tí hølini, sum
goymslan húsast í, eru illa atkomulig og ikki væl egnað sæð frá einum arbeiðsumhvørvisligum
sjónarmiði. Inniluftin í seingjarreingerðini er vánalig. Eisini er tørvur á útskifting av el- og
øðrum innleggingum.
4. Umbygging á røntgenøkinum
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Í mun til upprunaligu verklagslógina er umbygging av røntgenøkinum ein broyting. Hetta kemst
av, at Landssjúkrahúsið í fíggjarárinum 2010 fekk møguleika fyri at fáa til vega nýggjar
skannarar.
Ein avgerandi liður í framtíðar sjúkrahústilboðnum í Føroyum er ein støðugt dagførd
myndadiagnostisk eind. Stór menning er innan myndadiagnostikk.
Dagføringar av myndadiagnostikkinum krevur, at hølisligu umstøðurnar verða tillagaðar
samsvarandi. Í fíggjarlógini fyri 2011 er játtan sett av til ein nýggjan mammograf. Hetta gevur
møguleikar fyri almennum screen- og mammugrafikanningum. Tí krevur tað eisini, at hetta
verður tikið við í umbyggingini í hesum tíðarskeiðinum.
Fíggjarætlan
Víst verður til hjálagda yvirlit sum vísir, hvussu tørvur á játtan væntandi verður býttur.
Kostnaðurin er mettur út frá marknaðarumstøðunum í dag og eini rationellari arbeiðsgongd. Um
marknaðarumstøðurnar broytast munandi, ella um byggitíðin verður longd, má roknast við einum
hægri kostnaði.
Um alternativar orkukeldur skulu umhugsast, meta vit vera ein politiskur spurningur, sum í
øllum førum merkir eina eyka íløgu.
Metingin av kostnaðinum árini 2009-2018 er 421,8 mió. kr.
Í verklagslógini, sum nú er í gildi, verður mett í langtíðarætlanini, at byggingin fram til 2015 fer
at kosta 350 mió. kr. Síðani tá eru um 60 mió. kr. nýttar av verandi verklagslóg soleiðis, at tað
sambært hesum eru 290 mió. kr. eftir til byggistigini fram til 2015. Fíggjarliga metingin er eftir
hesum 71,8 mió. kr. hægri, enn mett í viðmerkingunum til verandi verklagslóg.
Ein av orsøkunum til hækkaðu metingina er, at síðani 2008, tá verandi meting varð gjørd, hevur
verið gjørligt at dagføra metingina í mun til fermetraprís og fermetratal. Verandi verklagslóg
fevnir millum annað ikki um at byggja Psykiatriska depilin, men um at fyrireika nýbygging av
Psykiatriska deplinum, umframt átrokandi umvælingar. Um nýggj verklagslóg hevði verið gjørd
fyri árini aftaná 2012, tá verandi verklagslóg fer úr gildi, hevði verið neyðugt at dagføra
kostnaðarmetingina, bæði av Psykiatriska deplinum og kostnaðinum fyri liðugtgerð av somatiska
partinum av byggingini. Hækkingin í kostnaðarmetingini stavar sostatt frá eini dagføring av
metingini, sum kann gerast neyvari, jú tættari tað kemur til at fremja verkætlanina.
Harumframt eru tær 350 mió. kr. frá viðmerkingunum í verandi verklagslóg gjørdar upp í 2008prísum.
Næstu stigini í ætlanini
Ætlanin umfatar fleiri byggistig. Hetta lógaruppskotið umfatar næsta stigið, og verður talan um
eitt triðja stig í ætlanini. Niðanfyri er henda ætlan lýst undir einum, og endalig støða er ikki tikin
til, hvørjar raðfestingar eru umfataðar av triðja byggistigi. Sum áður nevnt, skulu raðfestingarnar
síggjast sum ein partur av eini heildarætlan og eru tengdar at hvørjari aðrari í síni heild.

Raðfestingar 2019-21
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Niðurríving av C- og E-bygninginum
Eygnadeildin
Goymslan
Sjúklingahotell
Skrivstovur og fyrisiting
Aðrir bygningar (íbúðablokkarnir v.m.)

Tá H-bygningurin er liðugur, og flutt er í bygningin, skulu hølini, sum flutt verður úr, tillagast
framtíðar nýtslu. C- og E-bygningarnir skulu takast niður.
Ætlanin er at menna eina bráðmóttøku á G1, sum kann átaka sær eina skipaða sjúklingagreining.
Hetta kann gerast, um til dømis intensiva deild flytur í bygning H (nýbygningin) saman við
millum annað kardiologisku deild.
Tá A-bygningurin (‘gamla hospitalið’) gerst tøkur, er ætlanin at innrætta bygningin til
skrivstovur til skurð- og heiliráðsdeplar. Eisini er ætlanin, at fyrisitingin hjá Landssjúkrahúsinum
frameftir skal húsast í hesum bygningi, fyri at fáa tættari tilknýti til sjúkrahúsdeildirnar.
Í ovara parti av B-bygninginum flytur eygnadeildin úr barakkini og tey medisinsku
ambulatoriini, sum í dag eru á G3. Væntandi verður oyra-, nasa- og hálsdeildin verandi á B5 eins
og tannlæknin.
Á G3 verða tvørrandi skurðsengur innrættaðar eins og fleiri skurðambulatoriir. Sostatt verður Gbygningurin ein kirurgiskur blokkur burturav.
Roknað verður ikki við at byggja sjúklingagistingarhús, men at skipa samlaða seingjatalið eftir
røktartørvinum, sum hesin møguliga broytist. Um pláss skal vera fyri eini “patienthotel”funktión, kann tað møguliga gerast í niðastu hædd í A-bygninginum, har tað ikki frameftir skal
vera kliniskt virksemi. Har kunnu somuleiðis vera hølir til heilsustarvsfólk, sum eru í vaktum.
Hetta kann ikki fremjast, fyrr enn fysioterapiin er flutt í onnur hølir.
Oman fyri J. C. Svaboesgøtu verða hitamiðstøð, verkstøð, vaskarí og teknisk fyrisiting verandi,
eins og íbúðablokkar. Høvuðsgoymslan fær betri umstøður til dømis í verandi køki.
Ummæli
Uppskotið var til hoyringar hjá Fíggjarmálaráðnum umframt Landssjúkrahúsinum og Landsverk
í februar 2010, sum tá ongar viðmerkingar høvdu. Einki svar er komið frá Fíggjarmálaráðnum.
Uppskotið hevur ikki verið aftur til hoyringar, men eru tillagingar í uppskotinum gjørdar í tøttum
samstarvi við Landssjúkrahúsið og Landsverk.

Kap. 2. Avleiðingar av uppskotinum
Fíggjarligar avleiðingar, gjørt upp í 2010 prísum:

Síða 8 av 11

HEILSUMÁLARÁÐIÐ

Talva 1: Ætlan fyri íløgur, sum skulu fremjast eftir hesi verklagslóg
Fíggjarprofilur út- og umbygging av Landssjúkrahúsinum 2009-18
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Íalt
B_bygn v.m.
36,3 24,5
60,8
Røntgen
20
20
H-bygningurin
17
26
31
31
82
82
26
295
Vaskarí
4
8
12
Ymsar umvælingar
5
5
4
4
4
4
4
4
34
Íalt
36,3 24,5
28
30
30
35
35
86
86
31
421,8

Fíggjarligar avleiðingar fyri ætlanina 2009-2018
Í upprunaliga broytingaruppskotinum, løgtingsmál nr. 114/2009, ið varð lagt fram á vári 2010,
men fall burtur, vóru 388 mió. kr. settar av til endamálið. Hetta er broytt í hesum uppskotinum til
421,8 mió. kr., sum samsvarar við 33,8 mió. kr. Orsøkin til munin er í høvuðsheitum umbygging
av røntgen á 20 mió. kr. umframt, at longda byggitíðin setur krøv til ymsar umvælingar á 16 mió.
kr. Hetta skuldi givið 424 mió. kr., men orsakað av, at nýtslan í árunum 2009-2010 er lægri enn
upprunaliga játtanin, verður endaliga úrslitið 421,8 mió. kr.
Í hesum tíðarskeiðinum er ætlanin at nýta einar 421,8 mió. kr. Einar 295 mió. kr. verða nýttar til
H-bygningin (seingjadeildir, nýggjur Psykiatriskur depil, rehabiliteringseind, høvuðskøkur v.m.).
Einar 12 mió. kr. verða nýttar til vaskaríið. Einar 34 mió. kr. verða nýttar til neyðugar
umvælingar av bygningum annars hjá Landssjúkrahúsinum.
Afturat tí upphæddini, sum verður sett av í 2018, má verða roknað við kostnaði til útgerð,
innbúgv og list. Trupult er at meta um kostnaðinum fyri henda partin. Men um samanborið
verður við G-bygningin, so verður ikki talan um eins kostnaðarmikla útgerð og tøkni í
H-bygninginum. Sæð í mun til fermetratalið, verða útreiðslurnar til innbúgv lægri í
H-bygninginum, enn í G-bygninginum.
Umsitingarligar avleiðingar
Umsitingarliga fer lógin at gera tað møguligt at gera bindandi avtalur tvørtur um fíggjarár, har
krøvini til játtan eru kend frammanundan. Tað fæst tískil ein størri trygd fyri, at framhaldandi
arbeiði at høvuðsumvæla og nútíðargera Landssjúkrahúsið ikki steðgar upp.
Umhvørvisligar avleiðingar
Um hædd serliga skal takast fyri umhvørvisvinarligari orkunýtslu og bygging, gerst kostnaðurin
hægri, enn víst er í yvirlitinum á Talvu 1.
Tørvur er á parkeringsøki, umframt at onnur uttandura øki krevja ábøtur. Neyðugt verður at gera
nýggjar ferðslukanningar fyri at lýsa viðurskiftini í dag og annars at taka øll ferðsluviðurskiftir
upp av nýggjum, so viðurskiftini á Landssjúkrahúsinum gerast best møgulig. Tí er rættast at fáa í
lag ferðslukanningar í samstarvi við Tórshavnar kommunu, so at ein heildarætlan kann gerast
fyri høvuðsumvælingarnar á Landssjúkrahúsinum í mun til ferðsluviðurskiftini. Hetta fer, tá øll
umvælingin er liðug, at fríðka um økið uttan um Landssjúkrahúsið til gleði fyri borgarar og
starvsfólk, umframt at bøtt verður um ferðsluviðurskiftini.
Avleiðingar í mun til altjóða avtalur og reglur
Uppskotið hevur ongar avleiðingar í mun til altjóða avtalur og reglur. Við at gera neyðugar
tillagingar á Psykiatriska deplinum eigur at vera gjørligt at lúka krøvini, ið sett eru í
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barnasamtyktunum hjá ST, so sleppast kann undan trupulleikanum, sum er í dag, har akuttar
innleggingar av børnum og ungum eru á deildum saman við vaksnum.
Sosialar avleiðingar
Tá Landssjúkrahúsið er høvuðsumvælt og nútíðargjørt, hevur tað væntandi positivar sosialar
avleiðingar fyri borgarar í síni heild, av tí at uppskotið hevur við sær, at kanningar/viðgerðartilboðini og trygdin/komfort verður á einum hægri støði. Støðið verður tað sama, sum í
londum uttan um okkum, sokallað norðurlendskt støði.
Talva 2: Yvirlit yvir avleiðingar
Fyri
Fyri
Fyri
landið/lands- kommunalar pláss/øki
myndugleikar myndugleikar landinum
Fíggjarligar/
Ja
búskaparligar
avleiðingar
Umsitingarligar Ja
avleiðingar
Umhvørvisligar Nei
avleiðingar
Avleiðingar
í Nei
mun til altjóða
avtalur og reglur
Sosialar
avleiðingar

Fyri
Fyri
í ávísar
sam- vinnuna
felagsbólkar/
felagsskapir
Nei
Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Ja

Nei

(Ja)

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

(Ja)

Kap. 3. Serligar viðmerkingar
Til § 1:
Í lógargreinini verður heimilað landsstýrismanninum at gera avtalur um at høvuðsumvæla,
útbyggja og nútíðargera Landssjúkrahúsið fyri í mesta lagi 421,8 mió. kr.
Undir viðmerkingunum er greitt frá um ætlanina, at talan er um at samantvinna partar av næsta
og triðja stigi í eini heildarætlan í trimum stigum sambært galdandi verklagslóg. Ætlanin í
hesum lógaruppskotinum fevnir um árini 2009 – 2018, eitt tíggju ára tíðarskeið, og verður
tørvurin á fígging, sum víst til í talvu 1. Ætlanin í árunum 2009 – 2018 er mett til at verða einar
421,8 mió. kr. í nútíðar krónum. Torført er at meta um árini frá og eftir 2018.
At høvuðsumvæla, útbyggja og nútíðargera inniber eisini at ríva niður gamlar bygningar og seta
nýtt ístaðin.
Til § 2:
Gildiskoma
Skjøl:
Skjal 1: Innleiðing til byggiskrá
Skjal 2: Fíggjarkarmur og nýtsla 1999-2009
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Skjal 3: Byggiskrá fyri Landssjúkrahúsið, við tilhoyrandi undirskjølum

Heilsumálaráðið, tann 14. februar 2011

Aksel V. Johannesen
landsstýrismaður
/
Turid Arge
deildarstjóri
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